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Előszó 

Bojtor István a miskolci Károlyi Gáspár Teológiai és Missziói In-

tézet tanáraként adott elő homiletikát 1991 és 1997 között. Mint min-

den rendes tanár, az előadásait írásba foglalva adta a hallgatók kezébe. 

Jelen esetben egy több mint 250 oldalas kézirat összeállítását jelenti. 

A Homiletika cím itt nem csupán az igehirdetés szűkebb értelem-

ben vett tudományát jelenti, mint általában, hanem egyúttal enciklopé-

dikus teológiai bevezetést ad. Miközben áttekinti a homiletika külor-

szági és hazai történetét, teológiáját, módszertanát, ugyanakkor részle-

tesen kitér minden egyéb gyakorlati teológiai, vallástörténeti, izagógi-

kai, biblika teológiai, dogmatikai, hermeneutikai, ekkléziológiai, poi-

menikai, szociáletikai, egyháztörténeti, magyar történelmi, egyetemes 

históriai és bölcseleti összefüggésre. Tehát megismerhetjük belőle a 

teológiai alapfogalmak mellett a Szentírás igehirdetőit; a keresztyén-

ség kiemelkedő prédikátorait napjainkig; a magyar igehirdetés történe-

tét, tanulhatunk az igehirdetés teológiai alapjairól; olvashatjuk vala-

mennyi bibliai könyv ismertetését; tudatosíthatjuk a gyülekezeti ige-

hirdetés összes, fontos szempontját; a prédikáció helyes felépítését, a 

szimbolikus, a kauzális, a missziói igehirdetés módszertanát, a jézusi 

igehirdetés tanulságait. 

Következésképpen az olvasónak, aki kezébe veszi a kötetet, nem 

csupán az igehirdetésről szóló tanítást közvetíti, hanem gazdagítja az 

átfogó, teológiai ismereteit, amelyek feltehetően még a szakmabeli-

eknek is tudnak újat mondani. Mivel az istentiszteletek szerves része 

az egyházi ének és zene, kitér ezeknek a tárgyalására. Kijelenthető, 

hogy minden gyülekezeti lelkipásztor, teológiai hallgató, valamennyi 

lelkipásztori munkatárs, hitoktató, szolgáló presbiter vagy gyülekeze-

ti tag számára a hasznos tanulmány lehetőségét kínálja, a képzettség-

től függetlenül, még akkor is, ha esetleg nem minden olvasó osztja 

mindenben, mindig a szerző véleményét. 
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A művet az Ige mérlegére helyezve, azt mondhatjuk, hogy szigo-

rúan és minden részletében biblikus. Felhasználja a szükséges hazai 

és külföldi szakirodalmat, de a bibliai alapoktól sohasem távolodik 

el, a tanítása minden vonatkozásban igeszerű marad. 

Rokonszenves vonása ennek a munkának az, hogy az ún. kényes, 

máskor elhallgatott kérdésekről is bátran szól. Szóhasználatában, ma-

gyarázataiban nem téved az öncélú tudományoskodás mezejére, ha-

nem a legbonyolultabb témákról is egyszerűen, áttekinthetően, közért-

hetően beszél. Nem titkolt célja, hogy nem elsősorban az elméleti fel-

készülésben, hanem a gyakorlati felkészítésben kíván segítségére lenni 

azoknak a hallgatóknak, akik a gyülekezeti szolgálatra küldettek el. 

Nagy előnye ennek a kötetnek, hogy a szerző több évtizedes gyüleke-

zeti lelkipásztori szolgálat tapasztalataival a háta mögött adja tovább 

az ismereteit, látásait, tanácsait. 

A lelkipásztor az örök életre készít fel – tanítja a Homiletika be-

fejező részében a szerző, amit ezzel fejez be: „A homiletikát mint 

szaktudományt, tanulni kell. Az igehirdető rendszeresen foglalkozik 

vele, és ha mindent megtettünk magunkért, a fölkészülésért, akkor bi-

zalommal könyöröghetünk, hogy„az Úr cselekedjék, amint néki tet-

szik.” (II. Sám. 10,11.) 

A szerző a miskolci Károlyi Gáspár Teológiai és Missziói Intézet 

tanára, aki nyugdíjasként – tanulmányok rendszeres publikálása mel-

lett – az utóbbi évtizedben missziólógiai- és dokumentumkötet, teoló-

giai kézikönyv, történelmi regény s hitépítő könyvek tucatját tette az 

asztalra, s aki ezzel a művével ismét jelentőset alkotott. Munkáját jó 

szívvel ajánljuk minden érdeklődőnek. 

Sárospatakon, 2016 októberében 
 

Kiss Endre József 
könyvtárigazgató 
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BEVEZETÉS 
 

Teológiai enciklopédia 

A  t e o l ó g i a  j e l e n t é s e  

Két gyökből tevődik össze: Theos = Isten, Logos = beszéd, cse-

lekvés. Teológia = Istenről való beszéd, cselekvés. Isten, amikor be-

szél, cselekszik is, mert szava és cselekedete egyszerre ugyanaz. Ez 

történt a világ kezdetén, a világ folyamán és lesz a világ végén. 

Isten az Igében (Biblia = könyvek) jelentette ki magát. A Biblia 

lényegét csak azok értik, akiknek Krisztus a Szentlélek által megnyi-

totta elméjét, mint ahogy a tanítványokkal történt húsvét után. (Luk-

ács 24,45.) A Biblia értelmét Szentlélek által direkt módon, vagy 

magyarázó által közli velünk az Úr, mint pl. az etióp főemberrel a 

gázai úton. (Cselekedetek 8, 30-31.) A teológia Isten beszédéről és 

cselekedetéről szóló tudomány. 

E g y h á z  é s  t e o l ó g i a  

Isten igéje, Jézus Krisztus az egyházban, az egyház által szólal 

meg. Ahol nincs ige, ott nincs egyház, legföljebb vallásos szervezet, 

csiszolt tanrendszer, kegyes meditáció vagy tevékenység. A kijelen-

tés (Biblia) szerint az egyház nem érzelem, vallás, szertartás, gon-

dolkozás, organizáció, tanrendszer, hanem azoknak az embereknek 

közössége, akiket Isten kiválasztott magának, megszólított és újjáte-

remtett. Egyháztagok azok, akik hallják a Jó Pásztor Krisztus hang-

ját, és engedelmeskednek néki. A keresztyén szó a christianusból 

ered. A Christianus jelentése az, hogy Krisztust követő, krisztusi, 

mert él benne a Krisztus. Nem az a keresztyén, akit megkereszteltek, 

ez csak külső jel, hanem az, akiben él a Krisztus! (Galata 2,20.) 

Az egyház a Krisztusban hívők közössége. Először Antiochiában 

nevezték így a tanítványokat. (Cselekedetek 11,26,28. I Péter 4,16.) 

Reformátoraink azt tanították, hogy az egyház a kiválasztottak közös- 
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A göncruszkai templom 1160 körül épült 

sége (coetus electorum), Krisztus teste, (corpus Christi) és a megvál-

tott szentek közössége (communio sanctorum). 

Az élő Isten Jézus Krisztusban jelentette ki magát. Isten csak Jé-

zus által ismerhető meg, rész szerint. (I Korintus 13,12.) A Krisztus-

eseményt szent írók rögzítették a Bibliában. A keresztyének hit által 

ismerték fel, hogy Jézus Krisztus az élő Isten Fia. (János 6,69. )Teo-

lógia csak egyházon belül lehetséges. (Theologia ancilla ecclesiae 

est. Egyház és teológia összefüggenek.) Egyházon kívül van és lehet 

Biblia-kritika, vallástudomány, vallásos gondolatrendszer, de a szó 

bibliai és egyházi értelmében ez nem teológia. Isten az egyházban 

egyszerre látható és ugyanakkor rejtett. 

T u d o m á n y  é s  t e o l ó g i a  

A kételkedők ellentétet keresnek és találnak a tudomány és a teo-

lógia között. Némely hívő szerint a tudomány nem teológia, és a teo-

lógia nem tudomány. Ezzel szemben a teológia Isten beszédéről és 

cselekedetéről szóló tudomány. De mit nevezünk tudománynak? Ál-
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talánosan elfogadott vélemény szerint azt, aminek tárgya van. A teo-

lógia tárgya Isten Igéje, vagyis a Biblia, rendszeres és módszeres ku-

tatással. 

Kritikusok állítják, hogy a tudomány tárgya csak valamilyen ma-

teriális (anyagi), empirikus (tapasztalaton alapuló) dolog lehet, mint 

pl. kémiában az elemek, orvostudományban az emberi test, filozófiá-

ban az emberi gondolat. Ilyen alapon a marxizmus hosszú ideig tö-

rölte a pszichológiát, a lélektant a tudományok köréből, és csak a 

legújabb időkben ismerte el a jelentőségét. Törölte a tudományok kö-

réből a teológiát is, mint „áltudományt”. Ilyen alapon az irodalmat is 

törülhetjük, vagy a marxista filozófiát, ideológiát (eszmetant) is, mert 

ezek is csak „szellemtudományok”. 

A tudománynak tárgya és módszere van. A tudósok módszere-

sen, rendszeresen foglalkoznak anyagi- és szellemtudományokkal. 

Az Ige, Jézus Krisztus testté lett. Látható és tapintható realitás. A te-

ológia tudományos rendszerbe igyekszik összefoglalni Istennek ön-

magáról adott kijelentését. Rendszerező és módszeres munkája alap-

ján a tudományok szakkörébe tartozik. 

A tudomány fölfedez, megfogalmaz, törvénybe, dogmába foglal. 

A teológia ilyen szempontból is tudomány, mert a Szentlélek által föl-

fedezi, megfogalmazza és dogmába (tanrendszerbe) foglalja ismerete-

it. A tudományos módszereket mindig a tárgyuk határozzák meg, ezért 

ahányféle a tárgy (kémia, biológia, szellemtudomány stb.), annyiféle a 

módszer. 

Mivel a teológia hit által csak az egyházban lehetséges, ezért a tu-

datlanok szembe állítják egymással a teológiát és a tudományt. Szerin-

tük, aki hisz, az nem lehet tudós, és aki tudós, az nem lehet hívő. Az 

ilyen naiv spekulációt megcáfolják a keresztyén természettudósok (pl. 

Newton, Kopernikusz, Faraday, Pasteur, Szentgyörgyi, Kodály stb.), 

akiknek nem volt belső konfliktusuk, sőt erősen álltak a krisztushitben. 

A tudományos ismeret nem ok a hitetlenségre, sőt Isten felé mozdít. A 

tudomány és hit nem állítható sem egymás mellé, sem egymással 

szembe. A kettő között nincs konfliktus, mert a tudomány ellentéte a 

tudatlanság, a hit ellentéte pedig a hitetlenség. Nem az a feladatunk te-

hát, hogy a tudomány és hit között válasszunk-e, mert a fundamentális 

kérdés így hangzik: tudomány vagy tudatlanság, hit vagy hitetlenség. 
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A hit olyan isteni ajándék, ami által közösségünk van az Úrral. A 

tudomány olyan emberi eszköz, amit ugyancsak Istentől kaptunk, 

megismeréshez vezet, kényelmesebbé, védettebbé teheti életünket a 

földön (vagy elpusztítja), de nem a megváltás. Hit által üdvözülünk, 

tudás által pedig boldogabbak lehetünk. A tudományos eredménye-

inkkel (vegyszer, technikai forradalom stb.) a természetet és önma-

gunkat pusztíthatjuk. A tudomány behatárolt, a hit határtalan, „mert 

minden lehetséges a hívőnek”. (Márk 9,23.) 

A hit nem emberi bölcsességen nyugszik, hanem Isten erején. (I. 

Korintus 2, 5.) A tudomány tételekre, tapasztalatokra, logikára, ön-

magára épít, a hívő pedig Istenre. Az Úrral van közössége, azzal, Aki 

világot teremtett. A tudomány csak az eredményt, a teremtést vizs-

gálhatja vagy kutathatja. A tudomány alázatra tanít, vagy gőgössé, 

elbizakodottá tehet, és félelmet szülhet. A hit alázatossá formál és 

bátorít: „Ne félj, csak higgy!” (Márk 5,36.) Isten parancsolja, hogy 

hitünk mellé ragasszunk tudományt. (I Timóteus 4, 6, II. Péter 1,5-6.) 

És ha minden tudományt ismerek is, „szeretet pedig nincsen énben-

nem, semmi vagyok.” (I Korintus 13,2.) 

A  t e o l ó g i a  t á r g y a  é s  f e l a d a t a  

A teológia beszédről és cselekedetről szóló tudomány. Pál mond-

ja, „hogy amiket néktek írok, az Úr beszédei azok”. (I Korintus 14, 

37.) A Szentírás Isten önkijelentése. A Teremtő Úr Jézus Krisztusban 

jött el hozzánk és Benne tárta föl szívét előttünk. A horizontális em-

beri vonalat, az idők teljességében metszette a függőleges (vertikális) 

isteni akarat. Jézus maga volt az Ige! Amit mondott nekünk, az lélek 

és élet. (János 6,63.) Isten tudományosan, filozófiai rendszerekkel, 

emberi igyekezettel soha meg nem ismerhető, csak Jézus Krisztus ál-

tal! Jézus, az Isten és ember egy személyben. Az Isten emberré lett. 

Ahol Isten és ember találkozhat egymással, ott a horizontális és ver-

tikális ponton áll a kereszt. Teológiai munkánk itt kezdődik, néző-

pontunk, irányvonalunk csak ez lehet, amit theológia crucisnak (a 

kereszt teológiájának) mondunk. (Mátyás Ernő.) Krisztus keresztha-

lálától indulva jutunk el húsvét-pünkösd után az Úr dicsősége felé! A 

teológia tehát Krisztus dicsőítése! (Theologia est doxológia.) 

A teológia önmagát, embert, egyházat, történelmet, jövendőt, halál 

utáni életet és mindent Krisztus evangéliuma (örömhíre, győzelmi hí-
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re) által értékel, alázatos térdhajlással. Teológiai munkánkban lényegé-

ben az Isten kritizál, tisztogat, tanácsol, bátorít bennünket, ezért a teo-

lógia a világ végezetéig tartó munka. Helyzetek, korok, gondolkozás, 

történelem és minden változik, csak az Isten Igéje örökkévaló! 

Isten úgy jelent meg Jézus Krisztusban, mint Ember Fia. Szavát, 

cselekedeteit emberi kézzel írták le. A teológia rendszerező szándék-

kal foglalkozik a kijelentéssel. Azt igyekszik megismerni, hogy mi 

történt Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által. Mit cselekedett Is-

ten a földön, az emberben és az emberért, az egyházban és az egyhá-

zért, a történelemben és a történelemért? Mi lesz a jövendőben? 

(Eszkatológia.) Tudni akarja, hogy a zsinatok, egyházatyák, teológu-

sok, hogyan értették és magyarázták a Szentírást. De nem a régieket 

követjük, hanem Jézus Krisztust. 

„A Biblia direkt prédikáció, a teológia pedig eszmélődés vagy 

reflexió a prédikáció felett.” (Török István: Theológiai enciklopé-

dia.) A Bibliában, egyházban, történelemben az Úr isteni, emberi és 

más dolgokon van jelen. 

Az emberi vonalon tévedések lehetnek, mint pl. Józsué tévedett a 

gibeonitákkal, amikor zsidó közösségükbe fogadták be őket. (Józsué 

9,1-5,15.) Illés próféta is tévedett, amikor úgy képzelte, hogy egye-

dül maradt. (I. Királyok 19,14.) A teológia joga és kötelessége annak 

vizsgálata, hogy az emberi szavakban, írásokban, cselekedetekben az 

Isten dicsősége ragyog-e? 

A tudományos munka feladata, hogy a vizsgált tárgyakat (kémia, 

pedagógia, történelem, informatika stb.) minél jobban megismerjék, 

publikálják, hasznosítsák. A teológia célja az, hogy Istentől kapott és 

a Bibliában gyökerező hitünk, igehirdetésünk, szolgálatunk, minden 

munkánk, minden időben igeszerű legyen. Ez csak a Szentlélek vilá-

gosságával és a theológia crucis által lehetséges. Krisztusból indu-

lunk el, és Krisztus által Krisztus felé haladunk a Szentlélek belső bi-

zonyságtételétől vezérelve. (Testimonium Spiritus Sancti.) 

A szüntelen változó történelmi szituációban a teológus Isten Igé-

jének mércéje alatt vizsgálja önmagát, a keresztyén egyházat, filozó-

fiát, világot, Isten vándorlónépével közösségben. (Theológia viato-

rum.) Sajnos, a keresztyén egyház történelmében az Úrtól való szün-

telen elhajlás, engedetlenség húzódik meg. Krisztus dicsőítése he-

lyett már az ősgyülekezetekben ételekről és ünnepekről vitatkoztak, 
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az első századokban pedig Krisztus Isten-emberségéről és a Szentlé-

lekről tanítottak hamisan. A középkorban a fő gond az egyház, a pá-

pa tekintélyének növelése volt. A racionalizmus idején az észt, a 

szentimentalizmus századában az érzelmet ünnepelték. Azután poli-

tikai prédikációk következtek. Napjainkban az egzisztencializmus 

emberközpontisága uralkodik. 

A teológia feladata Krisztus dicsőítése és szolgálata. „Mert Őtő-

le, Őáltala és Őreá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mind-

örökké. Ámen.” (Róma 11,36.) 

A  t e o l ó g u s  

Isten a gyülekezetbe teológusokat, apostolokat, prófétákat, pászto-

rokat, tanítókat, igehirdetőket rendelt. (Efézus 4,11, Galata 1,15-17.) 

Kegyelmesen megszólítja választottjait, fölkeni őket a Szentlélek vilá-

gosságával, erejével, hogy alkalmassá legyenek az Ige szolgálatára. 

A teológus módszeresen, céltudatosan foglalkozik az igével. Ma-

napság laikuson (laos = nép) azt értik, hogy tudatlan. Teológiai érte-

lemben laikus az olyan személy, aki rendszeres bibliaolvasáson kívül 

egyáltalán nem, vagy csak néha foglalkozik a Biblia, illetve teológia 

mélyebb, részletesebb kérdéseivel. 

A teológiai képzés országonként, időnként változó. Legalább há-

rom, (az USÁ-ban az egyetem után) négy vagy öt-hat esztendő. Egész-

séges, hasznos dolog, ahol Krisztusban hívő, testileg, lelkileg, szelle-

mileg alkalmas ifjakat képeznek. A teológiai képzés isteni és emberi 

eszköz, lehetőség, „mert a mi alkalmatos voltunk az Istentől van”. (II 

Korintus 3,5.) A teológiai képzés tudományos ismereteket ad. Fejleszti 

gondolkozásunkat, fölfogásunkat, döntési képességeinket, beszédkész-

ségünket, írásbeli hajlamunkat, egyéniségünket. Isten egy szempillan-

tás alatt is fölkészíthet bennünket, de hosszabb idő szükséges hozzá. 

Jézus csak harminc éves korától kezdett prédikálni. Pál apostol (Sau-

lus) Gamáliel tanító lábainál nőtt föl gyermekségétől fogva és megté-

rése után még három évig készült Arábiában. (Galata 1,17.) 

Általában úgy ítélik meg, hogy a teológiai tanár, a tudós, na-

gyobb értékű ember, mint a gyülekezeti lelkipásztor. Ez így antibib-

likus beállítás; elsősorban azért, mert Isten különféle szolgálatokra 

rendelt bennünket. A testnek különféle tagjai és funkciói vannak, 

mint láb, kéz, szem és a többi. Ez így Krisztus teste. A szolgálatban 



13 

különbség van, de ugyanaz az Úr. (Róma 12,5.) A lényeg pedig, 

hogy Isten akarata szerint vállaljuk a gyülekezet vagy lelkészképzés 

tudományos munkáját. Másodsorban az a helyzet, hogy a teológiai 

tanár egy szakterületen dolgozik, pl. Jónás könyvével vagy Kálvin 

igehirdetésével. Baj, ha nincs kapcsolata a közösséggel, a gyüleke-

zettel. A hűséges lelkipásztor az élet sűrűjében szolgál, és sok min-

denhez kell „értenie”. 

A lényeg az, hogy Krisztus testében, az anyaszentegyház közössé-

gében nincs rangkülönbség, egyiket itt, másikat ott használja az Úr. 

Ezért önmegtagadásra igyekezzünk, „hogy míg másoknak prédikálok, 

magam valami módon méltatlanná ne legyek”. (I Korintus 9,27.) Fon-

tos, hogy a teológiai tanár rendszeresen prédikáljon, a keresztyén kö-

zösségben részt vegyen. De az is fontos, hogy a lelkipásztor, bármi-

lyen területen szolgál (gyülekezet kórház, evangelizáció stb.), rendsze-

resen foglalkozzon a teológiával. A népi szólás szerint: „a jó pap hol-

tig tanul, mégis tudatlanul hal meg”. Az igehirdető, a gyülekezeti 

pásztor tehát rendszeresen és módszeresen foglalkozzon a teológiával. 

A teológiai intézetben való fölkészítés után kezdődik a szolgála-

ta. Az Istentől kijelölt utat mindenki maga járja végig. Aki a tanulás 

lehetőségét lazán vette, annak sokkal több nehézsége adódik munká-

jában. Az abszolutórium (a befejezés, feloldozás) átvétele éppen nem 

a szent tudományok befejezését jelzi, hanem azt, hogy a szolgálat 

végzése mellett módszeresen és rendszeresen foglalkozzunk Isten 

igéjével mindhalálig, mert „itt csak tükör által homályosan látunk”, 

odafent a teljességben pedig színről színre. (I Korintus 13,12.) 

Pál apostol írja Korintusba, hogy mi bolondok vagyunk a Krisztu-

sért. (I Korintus 4,10.) Agrippa király ugyanezt vágja szemébe a fo-

goly apostolnak: „Bolond vagy te Pál! A sok tudomány téged őrültség-

be visz”. (Cselekedetek 26.) A hitetlen naivnak és butának vélheti a 

teológust. Jézus azokat nevezi bolondnak, akik nem reá, hanem ho-

mokra építenek. (Máté 7,26.) Amikor Mózes lejött a Sinai-hegyről, Is-

ten közeléből, akkor fénylett az arca. (Exodus 34,33.) Jézus ragyogott 

a megdicsőülés hegyén. (Máté 17,2.) Vannak emberek, akik örökké 

szomorúak, lelki görcsökkel róják életük útját. Bizonyos foglalkozások 

elűzik a mosolyt. A teológia valami más. Aki az Úr közelében tartóz-

kodik, az megvidámodik, megerősödik, megszépül, megnyugszik. Pál 

apostol is erről tesz bizonyságot: „az Úr pedig Lélek és ahol az Úrnak 
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Lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fe-

detlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőség-

ről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak Lelkétől”. (I Korintus 3,17-18.) 

T e o l ó g i a i  d i s z c i p l i n á k  

A teológia lényegével, tárgyával, rendszerével foglalkozó tudo-

mányt teológiai enciklopédiának nevezzük. Az enciklopédia szósze-

rinti jelentése: ismerettár, tudománytár. A lexikon jelentése: szótár, 

gyűjtemény. A diszciplina szó jelentése: tudományszak, tudomány-

ág; fegyelem. 

A teológiai tudományszaknak (diszciplinának) négy fő ága van: 

1. Biblika teológia. 

2. Szisztematika teológia. 

3. Praktikateológia. 

4. Az egyháztörténelem, illetve történelem, mind a három disz-

ciplinának fontos alkotórésze. 
 

1. A Biblika teológia (bibliai teológia) két fő része: az izagógika 

és az exegézis.  

Az izagógika görög szó, jelentése: bevezetéstan. Röviden így fo-

galmazták meg: Izagóge in Scripturam Sacram (Bevezetés a Szent-

írásba). Tárgya a Biblia könyveinek ismerete. Minden keresztyénnek, 

első renden az igehirdetőnek legfontosabb kötelessége a bibliaisme-

ret. Az izagógika foglalkozik a könyv szerzőjével, keletkezési idejé-

vel, tartalmával és azzal a letűnt korszakkal, amiben Isten megíratta a 

Bibliát. De itt nem az a döntő szempont, hogy ki, mikor, milyen kör-

nyezetben írta, hanem, hogy mit szól általa az Úr. 

Az exegézis görög szó, kifejtést, magyarázatot jelent. Az exegeta 

a bibliai vers, bibliai szó héber, görög eredeti jelentését, előfordulási 

helyeit, összefüggéseket vizsgálja. Az exegeta megmagyarázza, hogy 

mit jelentett régen profán és bibliai értelemben a bibliai vers vagy 

szó. Az írásmagyarázatot szakmailag hermeneutikának is nevezik. 

Az exegeta az eredeti forrásból merít. Ebben az analitikus (elemző, 

boncoló, taglaló) exegetikai munkában is az Úr beszél hozzánk. 
 

2. A szisztematika teológia (rendszeres, formába öntő teológia) 

összekeresi és rendszerezi a Bibliában található azonos tartalmú és 

jelentésű szavakat, mondatokat, fogalmakat. (Pl. Krisztus váltsága, 
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egyház, kegyelem, munka, béke stb.) A témáját rendszerezi és rámu-

tat a különbözőségekre is. (Például: mit mond Pál vagy Jakab a cse-

lekedetekről?) Feladata, hogy az egységet, azonosságot mutassa föl, 

mert a szentírók Isten akaratát, kijelentését hirdették vagy írták le. Az 

Istenben nincs meghasonlás! (Lukács 11,17-20.) 

A szisztematika teológia fő részei: 

a) Hitvallások (confessiones) azt vizsgálják, hogy az idők teljes-

ségétől, Jézus Krisztus születésétől kezdve milyen hitvallások szület-

tek napjainkig. Ezek közül egyetemes, mai napig használt az Aposto-

li Hitvallás, a római katolikusoknál is. Református egyházunkban az 

Apostoli Hitvallás, a Heidelbergi Káté, valamint a II. Helvét Hitval-

lás kötelező érvényűek. 

b) Dogmatika (dokeo = adni, tanítani, a zsinatok vagy az uralkodó 

által kiadott tantételek, az első századokban) számba veszi és összege-

zi a Biblia hitigazságait, továbbá az Újtestamentumtól napjainkig meg-

fogalmazott hitigazságokat. Az egyházi végzéseket, hitigazságokat, 

zsinati határozatokat szimbólumoknak, szimbolikának is nevezik (= jel, 

ismertető jel, jelkép, hitvallás, hitvallási irat). A dogmatika tehát az 

egyház hitvallásaival is foglalkozik. 

c) Etika (az ethos, erkölcsi magatartást, cselekvést jelent). A dog-

matika alapkérdése, hogy mit higgyünk, az etikáé: mit cselekedjünk. 

Az etika a dogmatikából ered, annak folytatása gyakorlati életünkben. 

d) Apologetika (hitvédelem). Tárgya a hitetlen természettudósok, 

filozófusok, gondolkodók egyházellenes támadásának ismerete, bírá-

lata és cáfolata. Foglalkozik más egyházak, szekták hamis tanításai-

val. Védelemre, bátorságra, határozottságra készít fel az evangélium 

ellenségeivel szemben. 
 

3. A praktika teológia (praxis = gyakorlat, cselekvés) diszciplinája 

azzal foglalkozik, hogyan szolgáljuk, hirdessük Szentlélek által az Úr 

Igéjét mai időnkben. A gyakorlati teológia diszciplinái a következők: 

a) Homiletika: az igehirdetés tudománya, tana. Beletartozik a li-

turgia is (rendtartás, ágenda), ennek tárgya az istentiszteleti rendtartás. 

b) Pedagógia, más néven katechetika (tanítás a kérdés-felelet 

módszerével), a keresztyén és nem keresztyén gyermekek, fiatalok, 

felnőttek tanításának a tudománya. Idesoroljuk a pszichológiát (lé-

lektan) és filozófiát (bölcselkedés, elmélkedés) is. 
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A göncruszkai templomban 

c) Cura pastoralis, vagyis a lelkipásztori szolgálat, lelki gondozás 

tana. Theológia pastoralisnak is nevezik. Két nagy ága: poimenika, 

amely a személyes lelki gondozás tana; koinonika, amely a közösségi 

lelki gondozás tana. Pásztori munkát nemcsak „hivatalos lelkész” vé-

gezhet, hanem Istentől elhívott, erre alkalmas, fölkészült munkatárs is. 

d) A misszió (küldetés) az egyház, a keresztyének legfontosabb 

kötelessége hívők, nominális (névleges) vallásúak, zsidók, pogányok, 

mohamedánok etcetera között. Egyik ága a belmisszió, másik ága a 

külmisszió. Belmisszió az egyházban lévő öregek, szegények, bete-

gek, családtagok közötti szolgálat. Külmisszió az egyházhoz nem tar-

tozók megnyerése Krisztusnak, országhatáron belül és kívül. Ide tar-

tozik a társadalomtudomány (szociológia), amelynek gazdasági és 

politikai kérdések a témái. Továbbá az ökumenika, amely a más fele-

kezetekkel való kapcsolatot vizsgálja és értékeli. 

e) A kibernetika az egyházkormányzás, az egyházi jog, az egy-

ház vezetés tudományának tana. 

f) A diakónia tudománya a keresztyén karitatív (segítő szolgála-

tot végző) munkával foglalkozik, árvák, öregek, elesettek között. 

g) Az ének-zene igen fontos része a keresztyén istentiszteleti kö-

zösségnek, személyes bizonyságtételnek, Isten dicsőítésének, mind a 

keresztyének, mind a nem keresztyének között. 
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Kehely (1779) 

4. Egyháztörténelem. A belföldi egyházak 

életét, eseményeit, tanításait foglalja magába. 

Az egyetemes egyháztörténet a keresztyénség 

és a világvallások adatait tárgyalja. Az egyház-

történet minden teológiai diszciplinának része. 

Regisztrálja az eseményeket, kutatja a szellemi 

mozgatórugókat az ige mércéje és világossága 

által. A történelem folyamatát az tudja megér-

teni, aki tájékozódott a nagy összefüggésekben 

és a részletekben is.  

A  h o m i l e t i k a  j e l e n t é s e ,  

t á r g y a ,  c é l j a  

Homiletika szó az igehirdetés tudományát jelenti. A gyakorlati teo-

lógia, az egyház életének és munkájának egyik legfontosabb része. 

Homiletika két gyökből tevődik össze: homou = össze, ilé, eilé = 

sokaság. A 17. századtól használják ezt a kifejezést. A régi homileti-

kák az igehirdetést csak a gyülekezeti istentiszteleten elhangzott be-

szédre, prédikációra (= kihirdet, előremond) vonatkoztatták, pedig az 

igehirdetés olyan nyilvános Biblia-magyarázat, ami a bizonyságtevés 

minden formájára vonatkozik. A Szentírásban két helyen található ez 

a szó: Lukács 24, 14-15-ben az emmausi tanítványok Krisztusról be-

szélgettek (homilein). A Cselekedetek 20,11-ben Pál apostol egyfoly-

tában reggelig prédikált (homilésas achri augés) Troásban. Prédiká-

ciónak nevezzük elsősorban a gyülekezeti istentiszteleten mondott 

beszédet. A Szentírás latin nyelvre való fordítását Vulgatanak neve-

zik. A latin nyelvű Bibliát (Vulgata) 1546-ban fogadta el hivatalosan 

a római egyház. A Vulgata az evangélium hirdetését predicare szó-

val fordította latinra. Ez a szó gyökerezett bele egyházi és világi 

nyelvhasználatunkba. 

A homiletika az igehirdetés tana, Isten Igéjével foglalkozik. Re-

formátoraink szerint Isten Igéje hármas alakban jött hozzánk: 1. Jézus 

Krisztus a testté lett Ige. 2. A Biblia az írott ige. 3. A prédikáció a hir-

detett ige. Mindhárom esetben ugyanarról az igéről van szó. Isten igé-

jének hirdetése maga Isten igéje, beszéde! Reformátoraink megfogal-
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mazásával: Predicatio verbi Dei est Verbum Dei. Pál azt írja a prédi-

kációról: „Mint ha Isten kérne miáltalunk…” (II Korintus 5,20.) 

Hogyan kapok textust (=szöveg, alapige, amit az igehirdető ma-

gyaráz)? Honnan tudom, hogy itt és most, hic et nunc, mit mondjak? 

Éppen ezt kell hirdetnem annak, vagy azoknak, éppen ilyen módon? 

Hogyan értsem és adjam át az írott igét? Ezek örök kérdései a homi-

létának. A válasz reá: egyedül Isten Szentlelke ad róla bizonyosságot. 

A homiletika története folyamán két fontos, permanens kérdés ál-

landóan jelentkezett és jelentkezik. Az első: mit prédikáljunk (quid)? 

A második: hogyan prédikáljunk (quomodo)? A kérdésre újra rövid a 

válasz, hogy azt és úgy, ahogy Isten mondja, mutatja! 

Isten Igéjének hirdetése maga Isten beszéde! Az Ige a Bibliában 

olvasható. A Bibliát nem az egyház, nem a tudomány, nem az ember 

hitelesíti, hanem maga Isten. A Biblia autoritása (hitele, tekintélye) 

önmagában van. Isten szavát a Szentlélektől inspirált szem- és fülta-

núk mondták el, írták le. Az Ótestamentumban például Ezékiel pró-

féta kap ilyen parancsot: „hirdesd mindazokat, amiket látsz Izrael há-

zának… Ha szót hallasz számból,” intsd meg Izraelt. (Ezékiel 40,4, 

3,17.) Ezzel cseng össze János bizonyságtétele is: „Amit hallottunk, 

amit szemeinkkel láttunk… és kezeinkkel illettünk… tanúbizonyságot 

teszünk róla és hirdetjük nektek az örökéletet”. (I János 1,1.) 

Tehát nem magunkat, filozófiát, politikát, vallást prédikálunk, 

hanem az Úr Jézus Krisztust! (I Korintus 1,23, II Korintus 4,5.) A 

textust nemcsak felolvasni, hanem magyarázni is szükséges, mert az 

élő Úr most így jelenti meg, hogy mit üzen. A görög ortodox egy-

házban azért mellőzik az igehirdetést, nehogy a prédikátor hamisan 

magyarázza a Bibliát. A római katolikus egyház, valamint a misztikus 

rajongók, szekták és sokan mások nem az egyetlen forrásnak tekintik a 

Szentírást, hanem bár tisztelik, de csak másodrendűnek tartják, illetve 

mással (pl. szent hagyomány, érzelem, megtapasztalás stb.) egyenérté-

kűnek gondolják. 

A homiletika tudományát elvi és alaki felosztásban szokták tár-

gyalni. Elvi rész, hogy mit prédikáljunk, alaki rész, hogy hogyan 

prédikáljunk. 

Az itt következő homiletika négy fejezetre oszlik: 1. Egyetemes 

homiletikatörténet. 2. Magyar homiletikatörténet. 3. A homiletika te-

ológiája. 4. A homiletika metodikája. 
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A homiletikák alig foglalkoznak az igehirdetés történetével, ha 

igen, akkor az Újtestamentum korától kezdik, pedig a világ teremtése-

kor már megszólalt az Úr, hogy „legyen”. (I Mózes 1,3.) Isten meg-

szólította a természetet és az első, bűn nélküli embert. 

Elmúlt évszázadokban az igehirdetés tudománya templomi, szó-

széki szentbeszéddel foglalkozott. Tárgyalta az igehirdetés tartalmát, 

stílusát, metódusát, a prédikátor személyét. Mi, hic et nunc azt vizs-

gáljuk, hogy mit szól az Úr. Hogyan találunk textust? Hogyan azono-

sulunk vele? Hogyan és kinek mondjuk el? A kérdésekre nincs biztos 

válasz, de kötelesség, hogy az igehirdetőnek élő közössége legyen az 

élő Istennel! Az Úr még Bálám szamarát is felhasználhatta beszédé-

nek közlésére. (IV Mózes 22,27-30.) 

A homiletika tudománya elsősorban a templomi, gyülekezeti 

igehirdetésre vonatkozik, de beletartozik minden más bizonyságtétel 

is, például a bibliaóra, a házi összejövetel, az evangelizáció, s lelki 

gondozás vagy az utcamisszió. Napjainkban kapott új lehetőség a 

média; rádión, televízión, hangszalagon keresztül hirdetni az evangé-

liumot. A születéstől,  kereszteléstől a temetésig, mindenkor, min-

denhol, mindenkinek kötelességünk vallást tenni Krisztusról. Az ige-

hirdetésben az Úr szól. 

Mikor Jézus kiküldte tanítványait, hatalmat, erőt (dünamisz) 

adott nekik a tisztátalan lelkek fölött. Máté 10. Igehirdetés alatt nem-

csak beszéd hangzik, hanem mennyei erők is áradnak. Mikor Péter 

apostol Czézáreában, Kornélius római százados otthonában prédikált, 

akkor „leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták e beszédet”. 

(Cselekedetek 10.44.) „Mert nem beszédben áll az Istennek országa, 

hanem erőben.” (I Korintus 4,20.) 

Az igehirdetés tanának célja, hogy Isten Igéjét minőségileg hir-

dessük. Az igehirdető bukása és gyalázata akkor következik be, ami-

kor nem az Ige uralkodik az emberben, hanem véleményeket, dog-

mákat tárgyal. Sajnos az igehirdetés történetének szomorú jellemző-

je, hogy a szónokokat a korszellem hatotta át, és a napi témáról be-

széltek, ami általában tetszett a népnek. Az igehirdető állandó fe-

szültségben él Isten akarata és az emberek kívánsága közepette. 

„Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok”, mondja az Úr. 

(Ézsaiás 55,8.) Az Úr igaz szolgái gyakran szenvedtek is, mint pl. 
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Pál vagy Timóteus, (II Timóteus 4,5), míg a hamis prófétákat ünne-

pelték és jutalmazták. (I. Királyok 22,10-11, 16, 17.) 

Az igehirdetés célja Isten Igéjének hirdetése! „Ha szót hallasz 

számból, intsed őket… ezt mondja az Úr!” (Ezékiel 33,7, 25, 27.) „Így 

szól az Úr!” (Ámos 1,3.) Az igehirdetésnek az a célja, hogy minden 

módon, minden helyen és időben, gyülekezetben és egyéneknek, ke-

resztyéneknek és pogányoknak az Úr szavát adjuk át! „Mikor szólok 

veled, megnyitom a te szádat és mondjad nekik: így szól az Úr. Aki 

hallja hallja, aki nem akarja, nem hallja.” (Ezékiel 3,27.) 

Isten hív el az igehirdetés szolgálatára, amit belső elhívásnak 

(vocatio interna) nevezünk. Isten elhívását külső jelek is megerősítik, 

pl. a gyülekezet lelkészt választ, akit fölszentelnek. Ez a vocatio ex-

terna. Az igehirdető Isten követe. „Ha valaki befogadja, akit elkül-

dök, engem fogad be.” (János 13,20.) Az igehirdető magatartását, vi-

selkedését, ruházatát is az ige szabja meg. Nem azzal lettünk igehir-

detők, hogy palástot öltöttünk magunkra, ünnepi mozdulatokkal és 

hanghordozással szószékre lépünk, hanem azáltal, hogy Isten elhívott 

magának, és igét adott a szánkba. De a lezser öltözködés is botrán-

koztathat, anélkül, hogy közelebb jutnánk az emberekhez. Isten és a 

közösség előtt egyaránt utálatos, aki „vizet prédikál és bort iszik”. Is-

ten bárkit fölhasználhat az igehirdetésre, de jaj, annak, aki botránkoz-

tat cselekedeteivel. 

Gyakori kísértések a paposság, amikor nem az ige dominál, hanem 

a viselkedés, a magatartás. A másik a szabadelvűség, amikor ugyan-

csak nem az igét képviseljük, hanem könnyed felelőtlenségben élünk. 

Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat! Igehirdető le-

het az egész gyülekezet. Jézus tanítványai idején „mindnyájan bátor-

sággal szólták Isten beszédét”. (Cselekedetek 11,19.) Tesszalonikából 

„kizendült az Úrnak beszéde”. (I Tesszalonika 1,8.) Filippiben sokan 

„nagyobb bátorsággal merik szólni az igét”. (Filippi 1,16.) Igehirdető 

mögött közösség lehet, de mégsem a közösség prédikál, hanem egy 

vagy több személy. Az igehirdető pásztor. „Verbi divini minister!”; Is-

ten Igéjének szolgálja és nem mestere! Nem: verbi divini magister. A 

református dogmatika az egyetemes papság elvét vallja. Pl. I Péter 

2,9.: „ti pedig… királyi papság… megtartásra való nép vagytok, hogy 

hirdessétek” Isten dolgait. Isten bármilyen módon beszélt és beszélhet 

hozzánk, például angyalok, látomás, csodajelek által, de „Isten igenis 
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akarja, hogy az Ő beszéde nyilvánosan is hirdettessék… oktathatta 

volna Kornéliust Péter apostol munkája nélkül is, mégis Péterhez uta-

sítja őt”. (II Helvét Hitvallás XVIII. fejezet.) 

Milyen a jó igehirdetés? A jó igehirdetést azzal szoktuk lemérni, 

hogy soknak vagy kevésnek prédikál. Spurgeon egész héten át, néha 

napi háromszor is szolgált. Kérdés, hogy elfogadták-e az üzenetet 

vagy sem? Az igehirdető népszerű vagy ismeretlen? Elevenen vagy 

unalmasan beszélt? Hangosan vagy suttogva? Szívesen hallgatták 

vagy megbotránkoztak benne? Nagy fizetésű, gazdag, sok társadalmi 

szervezetbe vesz részt, vagy szegény? 

Ha az igehirdetőt az Úr hívta el, és az Úr adta igéjét neki, akkor a 

fenti kérdések szükségtelenek, mert Péter apostol pünkösdkor há-

romezernek prédikált, Filep evangélista a gázai úton csak egynek. 

(Cselekedetek 2, 1, 8,28-30.) A fáraó gazdagon megjutalmazta Józse-

fet a jövendölésért, Keresztelő Jánost börtönbe zárta és lefejeztette 

Heródes. (II. Mózes 3, 8, Máté 14,10-11.) A jó prédikáció az, amikor 

Szentlélek által az élő Isten élő üzenetét hirdetjük, konkrét szituáció-

ban, konkrét gyülekezetnek vagy személynek. 

A mennybe távozó Krisztus utolsó szava, parancsa volt a tanítvá-

nyokhoz: „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket”. 

(Máté 28,19. )A halálon át üdvösségre készülő Pál apostol ezt hagyta 

„kedves fiának”, Timóteusnak: „hirdesd az igét, állj elő vele alkal-

mas és alkalmatlan időben, ints, fedj, buzdíts teljes béketűréssel és 

tanítással”. (II Timóteus 4,2.) 
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A HOMILETIKA TÖRTÉNETE 

I. Egyetemes igehirdetés-történet 

Ó s z ö v e t s é g  

Az Ótestamentumban Isten mondja el az első prédikációt, amikor 

így szól, hogy „Legyen!” Szavával makro- és mikrokozmoszt alko-

tott. Isten szava Isten tette. „Hit által értjük meg, hogy a világ Isten 

beszéde által teremtetett.” (Zsidók 11, .) A világ teremtése után Isten 

közvetítő nélkül beszél az első emberhez. A bűneset, Ádám és Éva 

engedetlensége folytán, Isten direkt módon beszélt Noéhoz, Ábra-

hámhoz, Jákobhoz, de a zsidókhoz és pogányokhoz már indirekt mó-

don, főképpen emberek által szólt. 

Az Ótestamentumban tanítójellegű példázatokat sűrűn találha-

tunk. Gedeon legkisebb fia is ezt használ: „Elmentek a fák, hogy ki-

rályt válasszanak maguknak”. (Bírák 9, -21.) Az Ótestamentumot 

prófétai igehirdetés jellemzi, amikor Isten emberei hatalmas erővel 

hirdették zsidóknak és pogányoknak az Úr szavát. Például Sámuel 

próféta Saulhoz látogat, mert „az Úr kijelentette Sámuelnek”. (I Sá-

muel 9, 5, 16.) Nátán próféta szemébe mondja Dávid bűnét. „Elvette 

a szegénytől az ő bárányát és azt főzette meg a vendégnek.” (II Sá-

muel 12, .) Hazáel szír fejedelemnek Elizeus próféta jövendöl arról, 

hogy király lesz. (II Királyok 8, -13.) Dániel próféta Belsazár király-

nak fejti meg Isten írását. (Dániel 5, 7-28.) 

Az Ótestamentumban külön rendje, közössége volt a próféták-

nak, de Isten más személyeket is fölhasznált az igehirdetésre. Például 

Dávidot vagy Salamon királyt. (I. Királyok 8, 2, Zsoltárok 40.) Volt 

köztük barompásztor (Ámos) és nő (Debora). (Bírák 4, .) Tehát a 

próféta, hadvezér, kormányzó, bíró is lehetett, mint például Mózes, 

akiről azt jegyezte fel Hóseás, hogy „próféta által hozta fel Egyip-

tomból az Úr Izraelt”. (Hóseás 12, 4.) 

Az igaz igehirdetőket Isten hívja el. Akiket megszólított, azok 

hiába tiltakoztak az Úr akarata ellen. Mózes is védekezett, hogy 
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„küldj, akit akarsz”, csak ne engem. (II Mózes 4,3.) Gedeon sze-

génynek, lenézettnek, érzi magát. (Bírák 6, 5.) Salamon véleménye 

magáról, hogy „kicsi gyermek”. (I Királyok 3,7.) Jeremiás azzal vé-

dekezik, hogy nem tud beszélni. (Jeremiás 1,6.) Jónás egyenesen 

Társisba fut Isten elől. (Jónás 1,3.) De amikor Isten megragadta és 

legyőzte az igehirdetőket, akkor bátran, kristálytisztán, életük felál-

dozásával is hirdették azt, amit Isten parancsolt nekik! 

Az ótestamentumi próféták nem, vagy ritkán bizonygatták külde-

tésük hitelét, Isten létezését, hanem azzal kezdték: „Így szól az Úr!” 

Elmondták az Úr szavát. Nem kényszerítik, nem manipulálják az 

igehallgatókat, hogy tekintélyt szerezzenek maguknak és megnyerjék 

őket. Börtönt, megkövezést is vállaltak. Nem erőszakosak, hanem 

azzal kezdik és folytatják „halljátok az Úr beszédét!” (Ézsaiás 1,10.) 

„Föld, föld, föld, halld meg az Úrnak szavát!” (Jeremiás 22,9.) Az 

eredményről, eredménytelenségről nem vezetnek statisztikát, mert 

küldetésük csak igehirdetés. „Vagy hallják, vagy nem hallják.” Az 

eredmény az Isten dolga, aki az igehirdető és hallgató fölött rendel-

kezik, megnyitja vagy megkeményíti a szíveket. 

Az ótestamentumi igehirdetéseket, példázatok, hasonlatok jel-

lemzik. „Én szóltam hasonlatokban a prófétákhoz.” (Hóseás 12,10.) 

Isten a kősziklához hasonló. Karja az égtől a földig ér. Az ember, 

mint megrepedezett nád, pislogó gyertyabél stb. A tékoabeli asszony 

által elbeszélt történetet Dávid király magára érti. Bár az asszony ké-

ri: „segíts meg, ó király”. (II Sámuel 14,4.) Egy próféta fiú azért bo-

toztatja meg magát, hogy sebesülten prédikáljon Akháb királynak. (I 

Királyok 20,37,42.) Jeremiás elrohasztja derékövét az Eufrátesz fo-

lyóban, hogy azután bemutassa a népnek: „így rohad el Izrael”. (Je-

remiás 13,10.) Tehát az ótestamentumi próféták már „audiovizuális 

módszert” használnak, mint pl. Ezékiás, amikor téglára írja fel Jeru-

zsálem nevét, azután ostromolja a téglahalmazt és legyőzi, jelül Izra-

elnek. Felesége halálát azért nem siratja, mert Izraelt sem gyászolják 

az elpusztulásakor. (Ezékiel 4,3, 24.) 

A zsinagógában, vezető engedélyével bárki olvashatta és magya-

rázhatta az írásokat. („Thora = Mózes törvénye”) Három év alatt végig 

vették a Pentateust (Mózes öt könyvét) részletekre bontva, amelyeket 

haftarának neveztek. Olvasták és magyarázták a próféták könyveit is. 

Jézus kortársa, Philo is magyarázatokat írt az Ótestamentumhoz. 
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Az Ó- és Újtestamentum szíve, lényege, középpontja az Úr Jézus 

Krisztus, Aki magára vonatkoztatva interpretálja az Ótestamentumot, 

hogy „az írások bizonyságot tesznek rólam”. (János 5,38-40.) Názá-

ret városában, az Ézsaiás könyvéből fölvett részt is magára vonatkoz-

tatja. (Ézsaiás 61,1-2, 42.; Lukács 4,21.) Feltámadása után is magára 

értelmezi a próféciákat. (Lukács 24,27.) „Szükség beteljesedni, amik 

megírattak Mózes törvényében a prófétáknál és a Zsoltárokban én fe-

lőlem.” (Zsoltárok 22.; Lukács 24,44.) Amikor Jézus szülőhazájában, 

Názáretben prédikált, előre tudta, hogy nem fogadják be, mert „egy 

próféta sem kedves az ő hazájában.” (Lukács 4,24.) 

J é z u s  K r i s z t u s  

Jézus Krisztus nem a homiletika tárgya. Nem analizálhatjuk, sem 

nem rendszerezhetjük. Jézus nem volt homiléta, hanem az emberré 

lett Isten, a világ Megváltója, az élő Isten élő szava. 

Igehirdetésének volt tartalma, módszere, retorikája, célja, legfő-

képpen pedig hatalma! „Beszéde, hatalma volt!” (Lukács 4,32.) 

„Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van.” (Máté 7,29.) A legal-

kalmasabb időben, helyen, konkrét személynek-közösségnek hirdette 

Isten szavát. Ahol megszólalt, ahol ereje kiáradt, ott jelek és csodák 

történtek. Jézus Krisztussal a Szentlélektől kapott hit által találkozha-

tunk. Igéje és Szentlelke által él bennünk, és miután befogadtuk, és 

az Ő nevében szólunk, vonatkozik reánk ígérete: „Aki titeket hallgat, 

engem hallgat”. (Lukács 10,16.) 

Az Ótestamentumban is előfordult, hogy az Úr hallgatott. (I. Sá-

muel 3, 1.; Malakiás 3, 16.) Jézus Krisztus földi léte idején hallgatott, 

vagy sokféle módon prédikált. Igehirdetésének drámai pillanatai vol-

tak, amikor hallgatott. A hitetlenek gúnyolódtak vele, csodát és jele-

ket kívántak tőle, és az Úr „otthagyta őket”. (Lukács 8,13.) „Én sem 

mondom meg néktek.” (Máté 27,12.; Lukács 20,8.) „Mikor vádolták 

Őt a főpapok és a vének, semmit sem felelt.” (Máté 27,12.) 

Megváltónk gyakran fölment a jeruzsálemi templomba. Végig-

járta a zsinagógákat. Nem az Írások betűje, hanem lélek szerint meg-

tartotta és betöltötte a törvényt, szokásokat és hagyományokat. Általa 

a törvény üdvözítő ereje megszűnt, „mert a törvény vége Krisztus. 

Valaki hisz Őbenne, meg nem szégyenül”. (Róma 10,4, 11.) Prédikált 

mezőn és tengeren, betegszobában és utcán. Nem az igazakat, hanem 
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a bűnösöket hívogatta magához, mert „azért jött az embernek Fia, 

hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett”. (Lukács 19,10.) 

Jézus prédikációjának tárgya, tartalma, lényege maga Krisztus, 

Aki hirdette, hogy „térjetek meg, mert elközelített a mennyek orszá-

ga”. (Máté 3,2.) Jól ismerte az Ótestamentumot. (Lukács 4,16-30.) 

Teológus szakértők előtt is magára érti: „tudakozzátok az Írásokat, 

mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örökéletetek, és ezek azok, 

amelyek bizonyságot tesznek rólam”. (János 5,39.) Feltámadása után 

Mózestől és a prófétáktól kezdi azt, „amik őfelőle megírattak”. 

(Lukács 24,25.) Ellenségei ördögnek, bolondnak nevezik, amit Ő 

visszautasít, hogy jaj, néktek „bolondok és vakok… mérges kígyók-

nak fajzatai”. (Máté 23,19. 25,2.) Van, amikor egészen konkrét sze-

mélynek üzen, mint Heródesnek vagy a farizeusoknak. Néha szelíd, 

máskor kemény és amikor „általánosságokban beszél”, a hallgatók 

azt is magukra értik. Húsvét után, a negyvenedik napon fölemeltetett, 

visszatért égi otthonába. 

A  t a n í t v á n y o k  

Jézus név szerint szólított magához tizenkét férfit, hogy tanítvá-

nyai legyenek. Előre ismerte őket, Júdást, az árulót is, aki odatartozott 

a tizenkettőhöz, de nem hitte, hogy Jézus maga az Isten. A Mester elő-

re látta a jövendőt, mégis akarta, hogy Júdás velük legyen. Így volt 

megírva. (Máté 26,24.) Így „teljesedett be a Jeremiás próféta mondá-

sa”, hogy harminc ezüstöt adtak a fazekas mezejéért. (Máté 27,10.) 

Egyedül az Úr ismeri az övéit, de a Szentlélek kijelentheti nekünk is, 

mint Péternek, Simon varázslóról, hogy nem Krisztus, hanem az ördög 

van benne. (Cselekedetek 8,20-21.) – A kiválasztott tanítványok hal-

lották Pásztoruk hangját. Máté evangélista 10. részében bőven ír az el-

hívásról és küldésről. 

A tanítványok Krisztus közelében készültek szolgálatukra. Állan-

dóan hallották az Úr szavát, mennyei hatalommal felruháztattak beteg-

ség, nyomorúság, ördögi lelkek felett. Az Úr kijelentette nekik, hogy 

harcaikban testüket legyőzheti az ellenség, de lelküket soha! Nagy 

igehirdetőkre jellemző, hogy „tövist hordoztak testükben” (II. Korintus 

12, ), mint Pál apostol vagy Kálvin János. Spurgeon a fájdalmaktól 

néha prédikálni sem tudott. Korunk legnagyobb igehirdetője, Ravasz 

László számtalan családi nyomorúságot és megaláztatást hordozott el. 
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A templom előtt 1966 telén 

Péter volt az elsőnek megszólított tanítvány. Péter, Jakab és János 

a belső körhöz tartoztak. Ezzel Péter se nem nagyobb, se nem több. 

(Primus inter pares = első a többiek, az egyenlők között). Polikarpusz, 

aki János apostol tanítványa volt, nem jelzi Péter rangbeli primátusát. 

Irenaeus 178-200 között jegyezte fel a pápák (= atya) névsorát és sze-

rinte Linius volt az első pápa, nem Péter, se Pál apostol. Pál azért nem 

üdvözli a Rómában lévő keresztyének között Pétert, mert Péter még 

nem tartózkodott Rómában. (Róma 16.) Az apostolica successio (apos-

toli hivatal folyamatossága) azért is kérdőjeles, mert az előző pápa 

nem személyesen, kézrátétellel adja át szolgálatát utódjának. Az őske-

resztyén gyülekezetben nem a pápa, hanem az egyetemes zsinatok irá-

nyították az egyházat. (Cselekedetek 15.) 

A tanítványok általában egyszerű ember létükre munkával tartot-

ták fent magukat. Fizetés nélkül mentek oda, ahová a Mester küldte 

őket. Prédikáltak és gyógyítottak úton, házaknál és zsinagógákban. Azt 

prédikálták és cselekedték, amit a jó Pásztor rendelt nekik. Krisztus 

nevében győztek az ellenfélen. „De ne azon örüljetek, hogy a lelkek 

engednek néktek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek föl 

vannak írva a mennyben”, szólt hozzájuk az Úr. (Lukács 10,19-20.) 
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Középen Endrei Ferenc amerikai lelkész (2000. február) 

P ü n k ö s d  u t á n  

Krisztus mennybemenetele után, húsvéttól ötven napra, Péter ta-

nítvány mondja el pünkösd napján az első igehirdetését. Jártas a tör-

ténelemben és a Szentírásban. Prédikációjának lényege, hogy ti feszí-

tettétek meg az Úr Krisztust, ezért adjátok szíveteket Jézusnak, szol-

gáljatok Neki, dicsőítsétek Őt e földön és az örökkévalóságban. Az 

Újtestamentum legnagyobbja a Saulusból lett Pál, aki semmivel sem 

„alábbvaló a fő-fő apostoloknál”, mert többet munkálkodott, mint 

azok együttvéve. (II Korintus 11,5, 18. Galata 2,6-9.) 

Az apostolokból Szentlélek sugárzott ki. Nem bizonygatták 

Krisztus történetiségét, bár megtehették volna, mert a hallgatók több-

sége látta Jézust, és nem rögzítették, rendszerezték Jézus életét. Egy 

mindennapi ember életét is csak részben tudjuk megérteni. Aposto-

lok és munkatársaik azért prédikáltak, hogy a zsidók és a pogányok 

higgyenek az Úr Jézusban, és térjenek meg, mert „Jézus Krisztus Úr 

az Atya Isten dicsőségére”! (Filippi 2,11.) Térítettek, keresztyéneket 

gyűjtöttek és erősítették őket a hitben.  

Mivel az igehirdetésre Urunk készít fel, ad kijelentést, hatalmat 

és célt, ezért nem az ősegyház analógiájába alapozzuk prédikációin-

kat. Az ősgyülekezet csak részben normatív a számunkra, mert ne-

künk közvetlenül Krisztus a megbízónk. Az igehirdetés alkalmai, 

formái az Újtestamentumban is differenciáltak. A legfontosabb: az 

igehirdetés a megfeszített és feltámadott Jézusról szól. Rendszerezve, 
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érthető módon missziói szándékkal prédikáltak, hogy térítsenek. Is-

merték az Ótestamentumot, Izrael történetét, a jelen szituációt, a filo-

zófiát, a pogány vallásokat. Az Ótestamentumra kb. kétszázszor hi-

vatkoztak. Az Újtestamentumban is voltak próféták, pl. Agabusnak 

az éhséget jelentette ki az Úr. (Cselekedetek 11,27-28.) Cézáreában 

Filep evangélista lányai megjövendölték Pál elfogatását. (Cselekede-

tek 21,8-9.) A Jelenések könyve is prófécia.  

A tanítás különféle módját gyakorolták, például Kornélius római 

századost Péter tanítja Cézáreában. (Cselekedetek 10,34-44.) Az 

apostolok ismerték egymás leveleit. Péter szeretett atyafinak nevezi 

Pált, aki „írt nektek neki adott bölcsesség szerint”, amiben a nehéz 

dolgokat „a tudatlanok és állhatatlanok elcsűrnek, csavarnak… a 

maguk vesztére”. (II Péter 3,15-16.) Az igehirdetést jelek és csodák 

erősítették, jelek és csodák hitelesítették. Ezek a csodák mindig Jézus 

Krisztust dicsőítették. (Cselekedetek 4,29-30.) Nyelveken szólás (gö-

rögül glossolalia) az Ószövetségben is volt. (I Sámuel 10,10-11.) 

Olyan Istentől ihletett beszéd, prófécia vagy imádság, ami a hitetle-

nek előtt „őrjöngésnek” látszott. (I Korintus 4,23.) Isten kegyelmi 

ajándékának (karizma) tekintették, ami a keresztyének közötti egysé-

get erősítette. Akkor engedélyezték két-három személynek nyilváno-

san, ha valaki megmagyarázta a gyülekezetben. A lelki ajándékok 

közül sorrendben az utolsó. A nyelveken szólásnak három formája 

lehetséges: 1. A Szentlélek indítására Krisztust dicsőíti. 2. Amikor 

valaki föllelkesült, exaltált állapotban vagy éppen nagy nyomorúság-

ban van. 3. Ördögtől való megszállottság. 

A Szentlélektől inspirált nyelveken szólás nem igehirdetés, mert 

a nyelveken szóló Istenhez beszél és önmagát építi. (I Korintus 14,2.) 

Ige volt a világ teremtése előtt, és megmarad az ég és föld elmúlása 

után is, de a nyelveken szólás a prófétálással együtt megszűnik. (I 

Korintus 13,8.) Ha tehát nincs magyarázó, akkor nyelveken szóló 

hallgasson a gyülekezetben. (I Korintus 14,4, 27-28.) Az újtestamen-

tumi gyülekezet misszionáriusai mindenütt prédikáltak: zsinagógá-

ban, háznál, utcán és börtönben, Júdeától kezdve Samárián át egé-

szen Rómáig, amely akkor a világ középpontja volt. Summázva: 

pünkösd után az igehirdetők Krisztusra vonatkoztatták az írásokat és 

nagy erővel hirdették az Urat. A Szentlélek jelekkel, csodákkal és 

szenvedésekkel hitelesítette az apostolok bizonyságtételét.  
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A z  e g y h á z a t y á k  k o r a  (100‒500) 

A korszakokat jelölő évszámokat tájékozási pontokul használjuk 

csupán. A történelmi események határkő nélkül folynak össze, egyik 

a másik után, sohasem hirtelen fordulattal, hanem bizonyos átmenet-

tel. Az apostolok utáni évszázadokat az egyházi atyák korának ne-

vezzük. Pater, latin szó, atyát jelent. A pátriárcha görög eredetű, és 

az ősatyákra, nemzetségfőkre vonatkozik. Az Ótestamentumban így 

nevezték Izrael ősatyáit, mint pl. Ábrahám, Jákob vagy Dávid. (Cse-

lekedetek 2,29.) Az Újtestamentumban így nevezték a gyülekezet 

püspökeit (= elöljáró, pásztor, felvigyázó). Az egyházatyák Jézus ta-

nítványaitól vették át Krisztus tudományát: Ignacius Pál apostollal, 

Polikárpus és Papias János apostollal, Római Kelemen Péter apostol-

lal lehetett kapcsolatban. Az egyházatyák korában ez a címzetes jel-

szó már csak a római, konstantinápolyi, alexandriai, antiochiai, jeru-

zsálemi püspökökre vonatkozott. A keleti, orthodox (= igazhitű) hit 

első, második évszázad keresztyéneinek az volt a kulcskérdése, hogy 

ki az úr. Krisztus vagy a császár? A Szentírást 175-ig kanonizálják, 

és lezárják 397-ben Rómában. 

A patrisztika korára már nem jellemző Pál hitvallása, hogy „a 

Krisztusnak szerelme szorongat minket”. (I Korintus 5,14.) Filozófiai 

bölcselkedések, kulturális hatások szivárogtak a gyülekezetekbe, és 

repesztették a keresztyénség védőfalait. Természetesen az egyház is 

hatott a világra.  

Justin mártír (100‒165?) a platonista, sztoikus filozófián növe-

kedett. Idős korában (132-ben) megtér, Rómába is ellátogat. Keresz-

tyén apologéta, az igehirdetés témájával is foglalkozik. Azt jegyezték 

fel korszakáról, hogy istentiszteleteken az evangéliumokat olvasták 

és magyarázták. Krisztus mártírjaként halt meg.  

II. Kelemen levelét azért írta (140‒150?), hogy a gyülekezetek-

ben felolvassák. Vitázó írásmű (= diatribé), textus nélkül. A római 

birodalom vándor filozófusai magasabb erkölcsiséget hirdetnek, ők 

alakítják ki a kor irodalmi formáját, a diatribét, ami morális exhortá-

ció, erkölcsi buzdítás. Szíriában a két Korintusi levelet ez időben már 

a Biblia hiteles részének fogadják el. 

Orrigenes (185‒254) a kor legismertebb igehirdetője. Keresztyén 

szülei tanítják a világi és bibliai ismeretekre. Egyiptomban született, 
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katechéta iskola vezetője lett, aszketikus, textuskritikát is végzett. Pré-

dikációja beszélgetés jellegű, felépítés nélküli textusmagyarázat. 

Szisztematikus apologéta, leghíresebb munkája a Hexapla (hat könyv). 

Ezrek hallgatják Cézáreában. Tanításával versről-versre halad, amit 

homíliának nevez. (Másik írásmagyarázati módszer a logikusan felépí-

tett témaprédikáció, aminek neve: logos vagy sermo szentbeszéd.) Or-

rigenes Peri archon címmel ír hermaneütikát. Szerinte, mint a test, a 

lélek és a szellem az emberben, háromféle elem van a Bibliában, 

grammatikai, morális és pszichikai. Ezekből az elemekből fejtjük ki Is-

ten üdvgondolatát. Az Igét, a kijelentést nem Istentől várjuk csupán, 

hanem az emberben és a világban is keressük. Ez a gondolat mai napig 

végighúzódik a homiletika történetén. 

Orrigenes kifejti, hogy a Bibliát abszurdum (lehetetlen) betű sze-

rint értelmezni, például azt, hogy Isten hat nap alatt teremtette a vilá-

got. (I Mózes.) Az sem szó szerint értendő, hogy a zsidókat Egyip-

tomból való kivonuláskor, a Vörös-tenger vizei kőfalként védelmez-

ték. (II Mózes 14,22.) Akkor mit tegyünk? Segítségünkre jön az alle-

gória módszere, ami feloldja az írásmagyarázat problémáit. A textus-

nak értelmétől eltérő filozófiai, vallási magyarázatot adunk. Az alle-

gória olyan képes, szimbolikus beszéd, amiben a szónak, a mondat-

nak több jelentése is van. Pl. Jákob kedvelt fiát, Józsefet, eladták a 

testvérei, aminek magyarázata, hogy Jézust eladták a zsidók. Vagy: 

Jézus virágvasárnap bevonult Jeruzsálembe, a virágvasárnapi szamár 

az Ótestamentum betűjét, szamárcsikója az Újtestamentum betűjét 

jelképezi. Mind a kettőt megkötötték, s a tanítványok oldozzák fel 

őket. Ez a két tanítvány pedig nem más, mint a morális és misztikus 

értelem. Az allegória figyelmen kívül hagyja a Biblia összefüggéseit 

(kontextus), az akkori történelmi helyzetet. Az értelemre kíván hatni, 

anélkül, hogy megkérdezné: itt és most mit szól az Isten. 

Orrigenes idejében két részből állt az istentisztelet, az első a mis-

sa katechumenorum (vallástanulók összejövetele), a másik az úrva-

csorai alkalom beavatottak részére. A missa, mise, a római katolikus 

liturgia szakkifejezése. Eredetileg így köszöntek el: Ite missa est = 

menjetek békével. A mise szó szerint elbocsátást, küldést, búcsút je-

lent. A keleti egyház nyelve a görög, ez is segítette, hogy misztéri-

umvallások, görög filozófiai irányok szívódjanak föl a gyülekezeti 
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istentiszteletbe. Megszülettek a pompás szónoklatok. Orrigenest ez-

rek hallgatták Cézáreában. Ez a keresztyén retorika aranykora. 

A korszak legnagyobbja, Chrysostomos (aranyszájú) János (344‒ 

407) püspök Konstantinápolyban. Pogány filozófiát és retorikát ta-

nult. Miután keresztyén lett, Antiochiában kezdett prédikálni. Kiváló 

igehirdető, magas egyházi tisztségekbe jutva is közvetlen, alázatos 

modorú, szilárd jellemű férfi, aki bátor reformátori magatartásáért 

börtönt szenvedett.  

Az átlag igehirdetők arra törekedtek, hogy megnyerjék hallgatóik 

tetszését. Chrysostomos Peri Hieroszünész (a papságról) című mun-

kájában óv a népszerűségtől, mert nem az a cél, hogy a hallgatók esz-

tétikai igényét kielégítsük. A taps (krotos) ellen mondott beszédét 

megtapsolták abban a korban, amikor szokás volt a híres élők vagy 

megholtak dicsérete. A dicsőítő beszédet elogiumnak vagy panegri-

cinek hívták. Chrysostomos végigprédikálta a Szentírást, betűszerinti 

és allegórikus módszerrel. Nem találta meg minden esetben az evan-

gélium szívét, Jézus Krisztust. Rendszerezett beszédeit könnyed, le-

bilincselő módon adta elő. 

A Keleti Egyház „három kappadóciai” kiváló igehirdetője még 

Nagy Basilius († 379), aki a Niceai Hitvallást előkészítette, Nyssai 

Gergely (394) és Nazianzi Gergely († 390) is. A Keleti Egyház azért 

indult sorvadásnak, mert az igehirdetés helyett, az üdvtörténet drámai 

(színészi, látványos) bemutatására igyekezett. Az egyház újulása 

vagy elhalása mindig összefügg az igehirdetéssel. 

A Nyugati Egyházban a világ- és egyháztörténelem korszak for-

dulóját jelezte Nagy Konstantin császár rendelete, amikor 313-ban a 

római birodalomban államvallássá tette a keresztyénséget. Maxentus 

hadvezérrel 312-ben vívott csata előtt, Krisztus jelét, a keresztet var-

ratta katonái ruhájára (In hoc signo vinces = Ebben a jelben győzni 

fogsz). Szövetségre lépett I. Szilveszter pápával (314‒335), ettől 

kezdve a trón és az oltár, az állam és az egyház a keresztyénségben 

összefonódott. Az üldözött egyházból uralkodó egyház lett. Az ál-

lamhatalom trónja és az egyház oltára egy szintre emelkedett. Nagy 

Konstantin csak öreg korában vette fel a keresztséget. Míg a Keleti 

Egyházban görögül beszéltek, a Nyugati Egyház előírta a latin nyelv 

használatát, ami előmozdította 1054-ben az egyházszakadást. 
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Ambrosius (339‒397) Milánóban volt püspök. Keresztyén csa-

ládban született, jogot tanult. Miután 374-ben püspök lett, megke-

resztelték. Bátor egyházi vezető és igehirdető. (Könyveinek címe: De 

Fide, De Spiritu Sancto, De Mysteriis, De Officiis Ministrorum, az 

utóbbi a lelkipásztorok részére készült etika.) Szerzetesrendeket ala-

pított, énekeket, zsoltárokat szerzett. Azt tanítja, hogy a „császár az 

egyházban van, nem az egyház fölött… s az egyház előmozdításán fá-

radozik”. Az igehirdetést a görög Philotól és Nagy Baziliustól tanul-

ta. Evangéliumibb és tömörebb volt Baziliusnál. Ambroziust hasz-

nálta föl Isten Augustinus megtérítésére úgy, mint „magvetőt”.  

Augustinus (354‒430) Hippo püspöke Észak-Afrikában. Édes-

anyja Mónika, éveken át lankadatlanul könyörög fia megtéréséért, 

akit rabul ejtett a filozófia és a világ színes csábítása. Habzsolja az 

örömöket, mégis kielégületlen, szkeptikus. Szónoklatot tanult Kár-

thágóban. A Róma 13,14-ből olvasta: „ékesen járjunk, dobzódás nél-

kül”. A 32 éves tudóst legyőzi az ige. Gondolkodó, szemlélődő (kon-

templatív) egyéniség. Misztikus és reális. Ír a manicheusok ellen, 

akik tagadják azt, hogy a Biblia íróit a Szentlélek inspirálta. Legna-

gyobb műve az Isten városa (De civitate Dei), amiben Isten népének 

vándorlásával foglalkozik e világban. A keresztyén és világi kultúra 

viszonyára nem talál kielégítő magyarázatot. Isten tanácsa szerint 

kell megoldani. Igehirdető és teológus, aki egy nap többször is prédi-

kál, és amikor a hallgatóság belefárad, akkor gyorsan befejezi. Védte 

a római katolikus egyházat. Püspökként sokat tett a gyülekezetekért, 

igehirdetésért és ügyintézésért. Sűrűn látogatja a gyülekezeteket, zsi-

natokat, harcol a tévtanítókkal. Gyakori mondása, hogy „szeress és 

tedd, amit akarsz”. Szívesen prédikált a Zsoltárok könyvéből és Já-

nos evangéliumából fölvett textus alapján. Hirdette, hogy az ember 

szíve gonosz, de Isten kegyelmes hozzánk. Mindent az Isten által lás-

sunk és szeressünk, mert ez a szuverén Hatalom kegyelmesen fordul 

hozzánk. Homiletikájának címe: De docrina christiana (A keresz-

tyén tudományról). Az első három könyv a Quid, negyedik a Quo-

modo kérdésével foglalkozik. Tanítja, hogy a Szentírás bölccsé tesz. 

A Bibliát a szív szemével olvassuk. 

A szentírók nagy bölcsességűek és kiváló szónokok voltak. Au-

gustinus utat engedett az antik retorikának. Hallgat a Szentlélek meg-

világosításáról, az isteni üzenet hozzánk érkezésének módjáról és az 
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Ige továbbadásáról. Szerinte a prédikáció hármas feladatára figyeljünk, 

amelyek: docere = tanítani, delectare = gyönyörködtetni, flectere = 

meghajlítani, mozdítani, megindítani. Allegorizálva is a homilia mód-

szerével prédikált. Például az irgalmas samaritánus története az üdvös-

ségünkről beszél: a Jeruzsálemből Jerikó felé haladó vándor a bukott 

Ádám, Jerikó városa halandó életünket példázza, útközben támad ránk 

és kifoszt az ördög. A pap és lévita ótestamentumi szimbólumok. 

Egyik sem segít, csak az irgalmas samaritánus, Aki Jézus Krisztus. 

Borral és olajjal mossa sebeinket, amelyek az úrvacsora sákramentu-

mának jelképei. A Jézusban való személyes hittel nem foglalkozik. 

Szerinte az a hívő, aki a Bibliát és egyházi tant elfogadja. Kiváló bib-

liaismerő. Prédikációit történetekkel fűszerezi és perikopát (főleg ün-

nepkörök történetei) használ. Fontosnak látja a prédikátor magatartá-

sát, imádkozó életét. Külső formaságok mellőzésével szuggesztíven 

prédikált. Nála emelkedett csúcsra a patrisztikus igehirdetés. 

Augustinus után lelki-szellemi hanyatlás következett az egyházra. 

Befejezték a dogmaalkotást, amikor, a zsinatok hitvallásokat fogal-

maztak. A keresztyénség erejét, tekintélyét többé nem az Ige és a 

Szentlélek adja, hanem a Róma városának püspöki székében trónoló 

pápa. Jézus Krisztus váltsága helyett fontosabb az egyház, mint üdvin-

tézmény tanítása, az üdvösség kapuja többé nem a Megváltó Jézus, 

hanem az egyház; az a lényeges, amit az egyház hirdet, és amire elkö-

telezi tagjait. Istent és embert többé nem Krisztus által közelíti egy-

máshoz, hanem az egyház tanításával és intézményével. Gyülekezet-

nek, keresztyénnek az a kötelessége, hogy alávesse magát az egyház 

rendelkezéseinek. Rögzítik a papi rendet (hierarchia) és az istentiszte-

leti rendet (liturgia). Kialakítják a szentek tiszteletének ünnepkörét. 

Nursiai rendfőnök (480‒547) megparancsolta benedek-rendi 

szerzeteseinek, hogy éjszaka ruhában aludjanak, derekuknál körül 

övezve, hogy azonnal „készek legyenek” Krisztus visszajövetelére, 

Lukács 12, 12-35-öt szó szerint vette.  

A  k ö z é p k o r  (500‒1100) 

A korszakban jelentős szemléletváltás történt. A középkorban 

Európa históriája az antik (régi) és reneszánsz (újjászületés) gondola-

tok között folyt. A középkori felfogásban ‒ Aristoteles (Kr. e. 384‒ 

322) megdönthetetlen görög filozófiája szerint ‒ a világmindenség 
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(univerzum) középpontjában áll a Föld, és az égitestek körülötte fo-

rognak. Ez az úgynevezett geocentrikus (földközpontú) világnézet. 

Vele szemben Kopernikusz, (lengyel 1473‒1543), Galilei (olasz, 

1564‒1642) és Kepler (német, 1571‒1630) csillagászok a heliocent-

rikus (napközpontú) világképet vallották, aminek kinyilvánítása óriá-

si megrázkódtatást és fordulatot jelentett a vallásról és a világról való 

gondolkozásában. 

A római egyház Aristoteles véleményét fogadta el olyan radikáli-

san, hogy heretikusoknak (tévelygőknek) ítélték a heliocentrikus csil-

lagászokat, annak ellenére, hogy azok hűségesek maradtak a pápá-

hoz. A középkorban az volt a helyzet, hogy az egyház állt a közép-

pontban, és minden érette, körülötte mozgott. Ez volt a pápaság dele-

lője. Az egyházi, politikai, szellemi, kulturális kiterjeszkedés évszá-

zadai voltak ezek. Összeomlott az antik világ, kezdődött az egyházi 

uralom. Barbárokat kényszerítettek a „hitre”, tanítással és gyilkos 

fegyverekkel. Látszólag kiirtották a pogány szertartásokat, de azok 

szellemisége átjárta az egyházat. 

II. Orbán pápa keresztes háborúkat indított (1195, Clermonti 

zsinat). A szentföld visszahódítására menetelő katonák zsold helyett 

indulgenciát (bűnbocsánatot, búcsút) kaptak. Nem az evangélium tü-

ze hajtotta őket, hanem a nyereség és kalandvágy, esetleg büntetés 

elől menekültek. Az evangélium drága kincse helyett az egyház szel-

lemi, főleg anyagi javaiért harcoltak. 

A középkort a tekintélyből eredő tradicionalizmus jellemezte. 

Azt fogadták el igazságnak, hitelesnek, valóságosnak, amit a régiek 

tanítottak és az egyház hitelesített. Másolgatják, ismételgetik az egy-

házatyák igehirdetéseit. Ők az epigonok, akik nem az Ige friss vizé-

ből merítenek, hanem az elődöket utánozzák. Péter érsek († 450) és 

Caesarius püspök († 542) Augustinus epigonjai. A legnagyobb stí-

lusutánzó Nagy Gergely pápa volt († 604), ő tanította először, hogy 

Krisztus halála a mise áldozatban megismétlődik. 

Nincs többé személyes keresztyénség. Az egyház a tömegek felett 

lebeg. Kér és parancsol, de nem ad és nem szolgál. VII. Gergely pápa 

(1073‒1085) eszményképe az univerzális teokrácia (egyházállam), 

aminek feje természetesen a pápa. A lelki dolgokat materializálják. 

Kegyelem helyett a látható, érzékelhető sákramentumokat mutogatják, 

az igehirdetést fölváltja a sákramentum és a liturgia. A szertartás fon-



36 

tosabb az igehirdetésnél, mert „az egyház meg tud lenni a Szentírás 

nélkül, de nem létezhet liturgia nélkül”, mondta Abbe Heswegen. A 

hallgatóságot morálisan oktatják, intik. A prédikátor alkalmazkodni 

köteles ‒ nem az Igéhez, hanem a fennálló egyházi rendhez. 

A középkori egyház módszere skolasztikus volt. A skolaszticiz-

mus három dologgal jellemezhető. 1. Neve schola, iskola, mert olyan 

iskolában, épületben tanítottak a teológiáról és filozófiáról, amiben 

kiváló mester működött. 2. Tárgya a hit, filozófia és tudomány egy-

mással összefonódva, ami a 11‒14. században virágzott, divatozott. 

3. Módszere a világos, pontos rendszerezés. Híres skolasztikusok 

Abélard Péter (1079‒1141) és Aquinói Tamás (1224‒1274) filozófus 

teológus, valamint Anselmus († 1100-ban), mélyen gondolkozó férfi. 

Egyházon belül például ilyen kérdéseken vitáztak: mindenható-e az 

Isten; akaratunkon kívül is vétkezhetünk? Az ellentmondásokat logi-

kával oldják fel, és egyszerre adnak „igen – nem” választ. A Bibliát 

az egyházatyák véleménye alapján interpretálják. Tanítják, hogy hit 

által eljutunk az ismeretre, és a hit tárgya ésszerű, bizonyítható do-

log. A pápa a 19. században hirdette ki Aquinói Tamás igazságát 

(Summa Theologiae), amit „tomizmusnak” neveznek. A reformáció 

igyekezett szakítani a skolasztikával, de hatással is volt reá. 

Egyházat megmozdító törekvések által, az Úr kegyelméből, Isten 

Igéjének ereje a középkorban is előbukkant a hitetlenség, restség és 

tudatlanság mocsarának idején. Az evangélium valamilyen módon a 

középkorban is jelentkezett. Nagy Károly (768‒814) francia király 

birodalma hasonlított a Jézus korabeli Impérium Romanumhoz. Az 

egyház kormányzójának mondotta magát, a papságtól elemi tudást, 

aszkézist követelt. III. Leó pápa hódolata jeléül 800 karácsonyán 

császárrá koronáztatja Károlyt. A király támogatta az egyházat. Pa-

rókiákat (lelkészlakás, gyülekezeti hely) szervezett, kötelezővé tette 

a templomba járást. Homiliáriumot (igehirdetési gyűjteményt) állíttat 

össze Paulus diakónussal († 799), perikópa kijelölésével. A perikópa 

olyan rövidebb, összefüggő bibliai szakasz, ami az ünnepkörre (pl. 

karácsony, húsvét stb.) vonatkozik. A homiliáriumban kész prédiká-

ciókat közöltek, amelyeket évszázadokon át felolvastak. A leírt pré-

dikációkat később postillának nevezték. Szó szerinti jelentése: ez-

után; összefüggésében így hangzik: Post illa verba legenda = ezután, 
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a fölolvasott Ige (textus) után ez a beszéd következik. A homiliári-

umban lévő prédikációk tradicionálisak és allegorikusak. 

A Frank Birodalom hanyatlásával, az állam vizein úszó egyházi 

hajó is süllyedezett. A burgundiai Clunyban Odo apát (927‒941) re-

formmal kísérletezett. Megszigorította a kolostori rendet, hallgatást, 

aszketizmust, engedelmességet követelt. Az egyházat függetleníti az 

államtól és úgy látja, hogy elérkezett a világvége. 

A  k e l e t i - n y u g a t i  e g y h á z s z a k a d á s  

Krisztus anyaszentegyházának keleti és nyugati része között régi 

ellentétek húzódtak. A keletiek hangsúlyozták, hogy Krisztus Urunk 

Izraelben született, Jeruzsálem közelében halt meg, az apostolok Kis-

Ázsiában szolgáltak, és az evangéliumokat görög nyelven írták. Sze-

rintük a Szentlélek csak az Atyától származott és a Fiútól (filioque) 

nem. Nyugatiak szerint az volt a döntő, hogy az első pápa (Péter?) 

Rómában székelt, a latin a világnyelv. A tanbeli, liturgiai, etikai (pl. 

cölibátus) különbözőségek mellett, fő kérdés lett a misszió, nem olyan 

értelemben, hogy az evangéliumot hirdessék, hanem, hogy fegyverrel, 

tantételekkel, dresszurával, esetleg igehirdetéssel „megtérített” töme-

gek Konstantinápolyhoz vagy Rómához csatlakozzanak, keleti vagy 

nyugati szellemi, teológiai, politikai, gazdasági hatás alá kerüljenek. 

A meghasonlás lényege hatalmi kérdés volt: ki a nagyobb? Jézus 

megintette a versengő tanítványait: „aki közöttetek első akar lenni, 

legyen a ti szolgátok… az Embernek Fia… azért jött, hogy… ő szol-

gáljon és adja életét váltságul sokakért”. (Máté 20,27-28.) A vi-

szálykodás keserű gyümölcse 1054-ben érett meg, amikor is IX. Leó 

pápa és Cerularius Mihály (1059) konstantinápolyi patriarcha köl-

csönösen kiátkozták egymást.  

M a g y a r  h o n a l a p í t á s  (896‒1100) 

Korabeli följegyzések szerint I István királyunk szív szerint 

Krisztus követője lett. Királyi koronájának egyik részét II. Szilvesz-

ter pápától kapta nyugatról (999‒1038), az egyház és állam között 

vívott harcban. A korona másik részét Dukasz Mihály bizánci csá-

szár küldte apjának, Géza fejedelemnek, keletről. Államalapító ural-

kodóink felismerték azt, hogy Magyarország kelet és nyugat ütköző 
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zónájában fekszik, és áthidalást, összeköttetést vagy falépítést vállal. 

A két koronát összeötvözték.  

I. István királyunk keresztyénséget kényszerített a magyarságra, 

ami alatt a „keresztyénség pogányosult, a pogányság keresztyéniese-

dett” (Ravasz László). Ez időben az igehirdetés színvonala mély-

pontra süllyedt az egyházi morállal együtt. A Magyarországra érke-

zett hittérítők között mártírok is voltak. (Pl. Gellért püspököt szöges 

hordóban taszították a Dunába.) 

A nyugati egyház sorra meghódítja Kelet-Európát, a magyar, cseh, 

lengyel és skandináv népeket. Az egyházat nagy társadalmi szintkü-

lönbség jellemzi. Fönt a világhatalmú pápa, gazdag, fényes főpapsá-

gával, lent a kolduló, misztikus, vallásos életre igyekező szerzetesek és 

a nép. 

K ö z é p k o r i  i g e h i r d e t ő k  (1100‒1500) 

Az igehirdetők zöme a Nagy Károly által készített Homiliáriumot 

használja. Augustinust az epigonok utánozzák. Megfogalmazzák azt 

a tételt, hogy „ha a más sütötte kenyeret megesszük, akkor a mástól 

vett prédikációt se szégyelljük”. (Humbertus † 1277.) Augustinus fo-

galmazta meg először, hogy Krisztus úgy bocsátotta el tanítványait: 

„nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátoknak Lelke az, aki 

szól tibennetek”. (Máté 10,20.) 

A középkori igehirdető apró részleteket tárgyal, és egyházi tano-

kat rendszerez. Az igehirdetés igazságát illusztrációkkal igazolják, és 

szemléltetik (pl. állatmesékkel). Témájukat az egyházi életből, ha-

sonlatokból, természetből veszik. A halottakért VIII. Bonifác pápa 

(1389‒1407) kezdett imádkozni. X. Leo pápát csak a pénzügyek ér-

dekelték. A középkori igehirdetők közül leghíresebb a francia Clair-

vouxi Bernát (1090‒1153), akit elő reformátornak tekintenek. (Clara 

vallis = tiszta völgy.) Beteges, vézna testében az Úrnak hatalmas ere-

je munkálkodott. Misztikus hajlamú, érzelmes rajongó és gyakorlati 

szervező. „Édes szavú” (= doctor melliflus) szuggesztív prédikátor, 

aki Jézusnak szánta oda magát, és megtérésre hívja az embereket. 

Nem az igét magyarázta, hanem az érzelmeket kívánta fölgerjeszteni. 

Mellőzte a szószerinti értelmezést, mert „higgy annak, amit tapasz-

talsz”. Textusszerűségre is törekedett. „Csak az lehet igaz és boldog, 

akinek nem tulajdonít bűnt az Isten”, idézte az első zsoltárt. Szívesen 
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hivatkozott a Bibliára, és mellőzte a retorikát. Az üdvözítő jócsele-

kedetek korában prédikálta, hogy hit által igazulunk meg Isten előtt. 

Koldulórendeket alapítottak, ahol fontos kötelesség volt az ige-

hirdetés. A barátok járatosak voltak a szürke hétköznapok dolgaiban, 

az alsóbbrendű nép gondjaiban. Szegénységüknél fogva közelebb 

férkőzhettek a hallgatósághoz, tisztelték őket erkölcsös, önzetlen 

magatartásukért. Saját céljaikra is gyűjtöttek adományokat. 

Assisi Ferenc (1182‒1226) olasz franciskánus kívánt lenni, köve-

tői voltak, víziója után megveti a gazdagságot és Istennek szolgál. Ne-

ki az egyedül üdvözítő egyház fontosabb, mint Isten szuverén kegyel-

me. Szerinte az a prédikáció célja, hogy megnyerjük a hallgatóságot, 

és morális javulásra ösztökéljük őket. A cselekedetek fontosabbak a 

beszédnél. A madaraknak is prédikált. Fejlesztette a Mária kultuszt. 

Regensburgi Berchtold († 1272) világjáró morálprédikátor volt, 

aki Magyarországra is eljutott. Hallgatóságát arra buzdítja, hogy jók 

legyenek. De ki és mi a jó? Az, aki megtartja a törvényt. Regensbur-

gi ujjhegyre szedi a kor bűneit, nyelvezete durva. A Bibliánál fonto-

sabbnak tartja az illusztrációkat. (Pl. A madarász négy csapdája.) A 

Szentírás mellett az ég és föld „nagy könyvéből” veszi a témáját. 

A bonyolult egyházi tanokat részletező prédikációk unalmassá 

váltak. Azzal próbáltak élénkíteni, hogy a nehézkes, görcsös témát 

burleszk (= bohó, nevetséges) stílusban adták elő. A burleszk prédi-

kációk mestere volt Barletta Gabriel († 1480) dominikánus barát. Az 

volt a célja, hogy megnevettesse a hallgatóságot. (Róla maradt fönt 

az a szállóige: Nescit predicare, qui nescit barlettare. Nem tud prédi-

kálni, aki nem tud barlettázni. Bohóckodni?) 

Kaiserbergi Geiler (1445‒1510) jó megfigyelőképességgel ren-

delkezett, éles eszű kritikus volt, aki ízléstelenül ironikus, allegorizál. 

Eckhardt mester (1260‒1327) misztikus igehirdető, aki elspirituali-

zálja a dolgokat. Az a véleménye, hogy az ember mélyén isteni szik-

rácska található. Elvontan prédikál, filozofál. Teuler János tanítvá-

nya (1300‒1379) túlnőtt mesterén, jobb igehirdető lett. 

A középkor profétikus óriása a Firenzében szolgáló dominikánus 

szerzetes: Savanarola Jeromos (1452‒1503). Olyan hatással prédi-

kált, hogy az erkölcstelen Firenzében három évig aszketikus köztár-

saság működött. A pápák legzüllöttebbje, VI. Sándor (1492‒1503) 

bíborosi kalapot ajánl neki, elutasítja. A pápának sikerül Firenzét 
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magának megnyerni, ami után Savanarola ellen fordulnak, felakaszt-

ják és tűzhalálra ítélik. Savanarola gondolatai a textusból fakadnak, 

beszédei írásmagyarázatok. Allegorizál, megrázó erejű vizionárius. 

Prédikációjában néha szenvedélyes monológgal beszél a megfeszített 

Krisztushoz. Haláláig hű maradt a római katolikus tanokhoz.  

Wycliffe János (1329‒1324) angol egyetemi tanár, a teológia 

doktora kiváló skolasztikus tudós volt. A „reformáció hajnalcsilla-

gának” titulálják. Azt hirdeti, hogy egyedül csak a Biblia lehet hi-

tünk alapja, a keresztyén ember tekintélye. Elsőként fordítja le latin-

ról angolra a Szentírást, amit a római egyház illegálisnak ítél. 

Husz János (1373‒1415) Prágában egyetemi rektor. Wycliffe-től 

tanult, művészetet tanított. A Betlehem-kápolna igazgatólelkésze, 

sokfelé, sokat prédikált. Tömegek hallgatták, magyarul is beszélt. 

Követői két szín alatt (kenyér és bor) úrvacsoráztak. A cseh nemzeti 

mozgalom (parasztfelkelés) tekintélyes alakja; tana, hatása Észak-

Magyarországon is meggyökerezett. Lefordította a Bibliát 1412-ben 

cseh nyelvre. Bátor, nagyhatású prédikációiban végigmagyarázza a 

tíz parancsolatot és az Úri imát, ezek Husz János postillái. Vallotta és 

gyakorolta, hogy „a keresztyén ember mindig vizsgálja meg, hogy 

egyeznek-e a pápai bullák az evangéliumokkal, és ha nem, akkor 

szembe kell szállni velük”. Biblicitása miatt a római egyház elítéli, 

elégeti. Utolsó imája: „Jézus Krisztus, az élő Istennek Fia, ki meg-

haltál értünk, könyörülj rajtunk”. 

Desiderius Erasmus (1469‒1536) keresztyén humanista. A hu-

manizmusnak két célja van: az emberi tudomány, műveltség fejlesz-

tése, valamint az emberiesség, szelídség, barátságot magatartás pro-

pagálása, mélyítése. A humanista gondolkozás racionálisan ember-

központú. Erasmus Báselbe települt, ahol „elültette azt a tojást, amit 

Luther kiköltött”. A Biblia eredeti szövegét tanulmányozta tudomá-

nyos módszerekkel. Nyelvészeti pontossággal 1516-ban adta ki a gö-

rög Újszövetséget. Véleményét a római egyház is akceptálja. Mert 

kritizálni, helyét a reformátorok és ellenreformátorok között jelölték 

ki. Allegorizálás helyett szó szerint magyarázza a Szentírást. Prédi-

kációiban moralizálás is található. Homiletikájában ő is kifejti, hogy 

a hanyatló igehirdetés, valamint a hanyatló egyház összefüggenek 

egymással. 
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A  r e f o r m á c i ó  k o r a  (1500‒1600) 

A középkori római katolikus egyház nem kővár, mert kultikus 

tevékenység, színes liturgia, kitűnő organizáció és nagyhatalmú poli-

tikai méltóság jellemezte. A fényes külső, elsivárosodást takart, amit 

Jézus a meszelt sírokhoz hasonlított. Kívül szép, belül rothadás. (Má-

té 23,27.) Egyre többen szomjúhozták az evangélium élővizét, Krisz-

tust. A Szentlélek és politikai-társadalmi körülmények hatására az 

Igében keresnek megoldást, erőt, bölcsességet. Rádöbbennek arra, 

hogy nem az anyagiak által, emberi jó szándékokkal, cselekedetek-

kel, vallással, háborúkkal leszünk boldogok, hanem az üdvözítő 

Krisztus teszi értelmessé, széppé földi világunkat és ad örökéletet. 

A reformáció nem az egyházon kívül, hanem a római egyházon 

belül buzgott föl. Négy klasszikus (= örök törvényű, remek) tétele a 

következő. 1. Solus Christus, csak Krisztus. 2. Sola fide, csak hit. 3. 

Sola scriptura, csak Biblia. 4. Sola gratia, csak kegyelem által lehe-

tünk és vagyunk Isten gyermekei, csak így nyerhetünk üdvösséget! 

Az Isten Igéje által megszólított és megmosott (János 13,3) keresz-

tyének közössége a „szentek egyessége” (Communio sanctorum). 

Megtérésünk egyedül Krisztus kegyelme által történik. Így van 

megírva a Bibliában. Hit által ismerjük fel, hogy a Biblia Isten szava, és 

Istennek, a Golgota hegyén történt áldozatáért nyerünk bűnbocsánatot. 

Isten szava a prédikációban jön hozzánk, ezért az istentisztelet lé-

nyege, legfontosabb része nem a liturgia, sem a vallás, sem a gyüle-

kezet, sem az igehirdető, hanem a hirdetett Ige! A Szentlélek által 

való prédikációban Istennek hatalma, ereje árad ki.  

Luther Márton (1483‒1546) nagyképességű, jó kedélyű, muzikális 

német igehirdető, akit 1507-ben pappá szenteltek. A teológia doktora 

(1512). Előbb morális teológiát, aztán bibliai teológiát tanít, Augusti-

nussal foglalkozik. Bizonytalan az üdvössége felől, ezért Rómába za-

rándokol (1510‒1511), ahonnan csalódottan tér vissza. Töpreng azon a 

szóláson, hogy „minél közelebb Rómához, annál távolabb Istentől”. 

Tudósokkal vitatkozik, majd békességet, új életet kap Krisztusban. Et-

től kezdve erőteljesen hirdeti, hogy kegyelemből, hit által üdvözülünk. 

A népszerű prédikátor a wittenbergi vártemplom ajtajára 1517. októ-

ber 31-én kiszögezi 95 tételét a római egyház tanai és a búcsú ellen. 

Legfontosabb a 62. tétel, hogy „az egyház igazi kincse a dicsőséges és 
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Takács Tamás lelkész (1988)  

kegyelmes Isten legszentebb 

evangéliuma”. Lefordítja a Bibliát 

német nyelvre. Megnősül (1525, 

Bóra Katalin), otthonába szívesen 

fogadja látogatóit. Tanulságosak 

az asztali beszélgetései (Tischre-

den). Luther kiváló bibliaismerő, 

legérettebb prédikációit a Postil-

lákban olvashatjuk. Perikópa-

rendszert használ. Az a célja, 

hogy az evangéliumot beplántálja 

az gyülekezetbe. Textust hirdet 

sok szemléltetéssel. Azonosul az 

igével, az a szándéka, hogy a gyü-

lekezet magára értse, szívébe zárja 

Isten szavát. „Az én egész művészetem az Írás helyes magyarázása, az 

igének szó szerinti értelme, az a fő, abban van erő és élet, minden egyéb 

üres bolondság, akár milyen ragyogó is.” Lelkészi szolgálatában az 

igehirdetés volt a legfontosabb. Nyelvezete klasszikus német, mondani-

valóját pontokba foglalja, az így mintaszerű szermó. 

Zwingli Ulrich (1484‒1531) Zürichben lelkész, első mestere Eras-

mus volt. Teológus és politikus. Felismeri, hogy az egyházban evangé-

liumi megújulásra van szükség. A Habsburgok ellen szervezkedett, 

kantonok (megyék) csatlakoztak hozzá, a harcmezőn esett el. Jelentő-

sége, hogy 1531-ben kinyomtatta a teljes Bibliát, elkezdte a lectio con-

tinua (folyamatos Biblia-magyarázat) módszerét, készített ciklikus 

(időszakos sorozatú) igehirdetéseket is, amikor a Biblia egy összefüg-

gő szakaszát magyarázza sorozatosan. (Pl. a Tízparancsolat, Boldog-

mondások, Miatyánk stb.) Ügyes felosztással, érthetően prédikált. 

Knox János (1514‒1572) Skóciában volt reformátor püspök. 

Megtérése után támadta a misét és a püspöki méltóságot. Találkozott 

Kálvinnal és Bullingerrel Svájcban. Tanulmányt készített a női lelké-

szek és az anabaptisták (újra keresztelők) ellen. 

Kálvin János (Noyon 1509‒Genf, 1574) sovány testalkatú, szí-

vós aszkéta, zseni, szigorú és nyájas ember, melegszívű, keménykö-
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tésű francia reformátor. Párizsban jogot és teológiát tanul. Igen jártas 

a francia, a latin és a görög nyelvben, valamint az egyházatyák irata-

iban. Szerény természetű. Krisztushoz való megtéréséről, a Zsoltárok 

könyvéhez készített kommentárjának előszavában ír. A római egyház 

üldözi a protestánsokat, (protestálni = kiállni valami mellett, tilta-

kozni, óvást emelni), ezért titkos összejöveteleket tartanak Párizsban. 

Fölkérésre írja meg Cop Miklós egyetemi rektor székfoglalóját „re-

formátus szemlélettel, vallomással” írja, ezért futnia kell Párizsból 

(1533). Halhatatlan, ragyogó műve a Christianae Religionis Institu-

tio (A keresztyén vallás rendszere, 1559). A könyv megjelenése után 

világhírű lett és maradt haláláig. Bibliai, tárgyi és egyháztörténeti 

ismerete zseniális. A dolgokat Krisztusban való hittel vizsgálja. Élet-

ében, tanításában, munkájában, igehirdetésében Krisztus dicsőítésére 

törekedett, „mert a prédikáció Isten hatalmas eszköze”. Jelmondata 

volt: Soli Deo Glória! Egyedül Istené a dicsőség! 

A tudós Farel Vilmos lelkész, Genf városába hívja pásztornak. 

Kálvin elfogadja, és arra törekszik, hogy a város szent hely legyen. A 

városi kormányzatban messze kimagasló tekintélyjel rendelkezik. 

Megnősül. Szívélyes, megértő, személyes, sokfelé kiterjedő levelezést 

folytat. Mózestől kezdve a Jelenések könyvéig 23 bibliai kommentárt 

(= értelmezés, magyarázat) írt 45 kötetben. Beszédeinek szinte aposto-

li tekintélyt tulajdonítottak. Minden nap prédikált a templomban, amit 

gyorsírók jegyeztek. Isten fenséges mindenhatóságát dicséri, Aki füg-

getlen, szuverén Úr mennyen és földön. Az Úr előre tud és dönt (pre-

destináció = kijelöl, elhatároz, eleve elrendel) egyénről és közösségről, 

mikro- és makrokozmoszról. Tanította, hogy „Isten Igéje iránt oly 

nagy tisztelettel kell lennünk, hogy a lehető legkevésbé se tépjük szét a 

magyarázatok sokféleségével… tűrhetetlen az, ha valaki… méltó elő-

készület nélkül illesse azt, ami mindenek között legszentebb a földön”. 

Kálvin igehirdetése textusszerű, az ige és környezete világát mé-

lyen kutatta, kizárólag az alapigénél maradt. Témaprédikációi ugyan-

csak textusszerűek, mert a bűnbánatról, böjtről, házasságról stb. szóló 

magyarázatait a Szentírás alapján végzi. Eleitől végig veszi az Ó- és 

Újtestamentumot (lectio continua). Szakít a perikópa-rendszerrel, gya-

korlatiasan alkalmaz. Hirdeti, hogy a Szentlélek javunkra és üdvössé-

günkre cselekszik. Szívét égő és hálaáldozatul szánta oda az Úrnak. 

Szava erőteljes, beszéde formalizmustól mentes, stílusa világos, logi-
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kus. Prédikációit nem olvasta, csak a Szentírást tartotta kezében. Az 

utókorra 2025 prédikációt hagyott. A homiletika elméletével nem fog-

lalkozott. 

Hyperius András 1533-ban írta az első protestáns homiletikát. A 

retorika és a prédikáció viszonyára teszi a hangsúlyt. Elemezi a hall-

gatóságot, akiket nem tekint gyülekezetnek. Prédikációjának célját 

Augustinustól veszi át: docere, delectare, flectere. A prédikáció fel-

építését a retorika szabályai szerint készíti el. 

O r t h o d o x i a  (1600‒1700) 

Verbális inspiráció. 

A protestáns orthodoxia, vagyis az ó és új protestantizmus 

(16‒18. század) Krisztus beszéde helyett a vallásos emberrel kezd 

foglalkozni. A kijelentésért, Szentlélekért való könyörgést mellőzve, 

fontos tanrendszereket dolgoz ki. Epigonok, utánzók voltak. Azokat 

nevezzük így, akik az elődök személyébe, tanításába épültek bele, vi-

szont rájuk már nem illik az elődök tekintélye.  

Az orthodox szót a 4. századtól használják a teológiában, és he-

lyesen gondolkodót, igazhitűt értenek rajta. A protestáns orthodoxok 

(= helyes hit, lelki merevség) szerint a Szentlélek abszolút mértékben 

inspirálta a Bibliát, tehát a Biblia betűjét és szavait nincs jogunk bí-

rálgatni. (Papír pápa.) Megfogalmazták a verbális inspiráció tanát, 

amely szerint a Biblia minden szava és írásjele mennyei diktátum. A 

szószerinti, mechanikus ihletettség képviselői szerint az Írás minden 

betűje hiteles, mert Isten nem téved, és nincs benne hamisság. Ezzel 

a gondolattal a Szentírás betűjét, szavait, magával Istennel azonosí-

tották, holott nem a betű, hanem a Szentlélek vezet Istenhez. A testté 

lett írott és hirdetett igét csak a Szentlélek által érthetjük meg és fo-

gadjuk el. Belsazár lakomáján megjelent írást csak Dániel tudta meg-

fejteni, Isten Szentlelke által. (Dániel 5,11.) 

A Bibliát szó szerint értelmezzük, de csak a Szentlélek által Isten 

beszéde. Lehet olyan mondat, kifejezés, aminek nincs szó szerinti, 

hanem csak lélek szerinti értelme. Például: legyetek olyanok, mint a 

kisgyermek. Ez a mondás nem visszafejlődésre kötelez, hanem lelki 

beállítottságot fejez ki. „A teljes írás Istentől ihletett.” (II Timóteus 

3,16.) Ihletés az primér (elsődleges), írás a secunder (másodlagos). A 

protestáns orthodoxia a betűt tekintette elsőnek, Istent pedig a máso-
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diknak. Isten azonban nem a betűket, szavakat inspirálta (ihlette, su-

gallta), hanem a szentírókat. A Biblia könyveit emberek írták Isten 

parancsára (Pl. Jeremiás 36,28), de különféle eredetű szövegek ma-

radtak reánk, amelyek itt-ott betű szerint, vagy szó szerint különbö-

zőek, de lényegében mindig hasznosak! Az exegeták leghitelesebb 

szöveget keresnek, s miután összehasonlították a variánsokat, a nap-

nál is világosabb, hogy nincs közöttük lényegi eltérés. 

Az igehirdető kötelessége, hogy az eredeti szöveget tanulmányoz-

za, nyelvtani összefüggéseket, tartalmi hasonlóságokat vizsgálja azzal 

a hittel, hogy a Biblia és prédikáció Istennek eszközei, amelyekben, és 

amelyek fölött él az Úr. Nem a betű, hanem az Úr szól hozzánk. Jézus 

világosan kijelentette: „Tudakozzátok az Írásokat, mert azt hiszitek, 

hogy azokban van a ti örökéletetek, és ezek azok amelyek bizonyságot 

tesznek rólam. És ti nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. A 

beszédek, amelyeket én szólok nektek, lélek és élet”. (János 5,39-40. 

6,63.) A verbális inspirációval homlokegyenest szemben állnak a Bib-

lia-kritikusok, akik kétségbe vonják a szöveget, a szentírót és majdnem 

a teljes Bibliát, némelyek magát az Istent is. 

A verbális inspirációt protestáns skolasztikának is nevezik. Nem 

az igét viszik a szószékre, hanem tanvitákat folytatnak, gyakorlatias-

ság és élet nélkül. Kiemelnek egy témát a többi rovására, pl. olyan 

fontos a hit, hogy a jócselekedet bűn; a vallást tudni kell és nem hin-

ni. Teletűzdelték a prédikációt idegen szavakkal. Idézgettek világhírű 

embereket, mert pl. Kálvin és Luther tanítása fontosabb volt a kije-

lentésnél. Bölcs mondások, mesék tömkelegét zúdították a hallgató-

ságra, amelyeket a magyar Medgyesi Pál egyszerűen „ganéjnak” 

degradált. Olyan módszereket csináltak, „aminek segítségével min-

denki teljesen készületlenül prédikálhatott”. (Czeglédy Sándor.) Di-

csőség Istennek, hogy ebben a korszakban is voltak textusszerű ige-

hirdetések! 

A francia klasszicizmus fényt vet arra, hogy mi történt a római 

egyházban. Az, hogy a reformáció hatott a pápás egyházra. A békés, 

hatalmas, dicsőséges Franciaországban XIV. Lajos föllendíti az egy-

házat. Megnövekedett a papság politikai és kulturális befolyása. Ezt az 

időszakot nevezik francia klasszicizmusnak. A leghíresebb szónokokat 

hívták meg Párizs királyi palotájába, akik remekművekkel szórakoztat-

ták a közönséget. Az elegáns hallgatóság pedig úgy érezte magát az is-
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tentiszteleten, mintha bársonyos színházi páholyban ülne. Ismét diva-

toztak az elogiumok (méltatások). A prédikátor elsodró szónoklatában 

agyon dicsérte az élőket és holtakat, ami nagyon tetszett a hallgatóság-

nak. Kiváló hitszónokok ‒ vagyis nem igehirdetők ‒ léptek föl: Jacqu-

es-Benigne Bossuet (1627‒1704), aki idézi a Bibliát igehirdetés nélkül, 

Louis Bordalue (1632‒1704), aki biblikus, patrisztikus és humanista 

egyszerre és François Fénelon (1651‒1715), aki szerint a prédikáció 

ne a művészetek forrásából, hanem az imádságból és meditációból me-

rítsen. 

A református prédikátorok ragaszkodni igyekeztek az igéhez, 

ugyanakkor ügyesen alkalmazkodtak az uralkodó rendszerhez, sze-

mélyhez, körülményekhez és gondolatokhoz. Jean Claude (1619‒?) 

ébresztő erejű igehirdető volt, csiszolt stílussal, félelmet támasztó 

erővel. Másokkal együtt kiüldözték Franciaországból. Saurin Jakab 

mellőzte az objektivitást, és pengette a szív húrjait. Patetikus volt, 

akiben a biblicitás és filozófia keveredett. 

P u r i t a n i z m u s  –  p i e t i z m u s  –  é b r e d é s  

Purus jelentése: tiszta, egyszerű, s puritanizmus a reformációból 

kihajtott evangéliumi ágazat. Isten indította el Angliából Erzsébet ki-

rálynő (1533‒1603) idején. A kálvinisták három területen törekedtek 

a tisztaságra: pura doctrina, pura vita, pura disciplina. (Tiszta taní-

tás, tiszta élet, tiszta tudomány.) A személyes megtérést, újjászüle-

tést, Krisztus szerint való szent életet hangsúlyozták. Tanították, 

hogy a Bibliát a Szentlélek világosítja meg, az igehirdetőnek a Szent-

lélek ad erőt. A lelkész igeszerű prédikációt mondjon, a gyülekezet 

tagja otthon is olvassa Bibliáját. Teljes életünket vessük Isten igéje 

alá és mindenben engedelmeskedjünk Krisztusnak! A puritanizmus 

gyöngéje a moralitás, amikor az erkölcsös élettel, keresztyén maga-

tartással, cselekedettel hangsúlyosan foglalkoztak. A hívők az indi-

vidualizmussal az egoizmus talaját egyengették. A római pápáról úgy 

beszéltek, mint az ördögnek, antikrisztusnak megszemélyesítőjéről. 

A puritánok kiváló igehirdetője Amesius Vilmos (1576‒1633 angol 

tanár). Baxter Richard (1615‒1691) angol igehirdető munkáját (A re-

formátus lelkipásztor, 1656) magyar nyelvre is lefordították. Ez a 

biblikus irányzat hatással volt a magyarországi reformációra is. 
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A pietas szó jelentése: kegyes. A pietisták célkitűzése az egész 

keresztyén élet és egyház megújítása. Azt tanították, hogy a keresz-

tyénség személyes hittapasztalat. A népegyház „massa perditionis”, 

tömeges elkárhozók gyülkezete. (Augustinus is használta ezt a kife-

jezést.) De mialatt megtámadták a látványos liturgiát, a logikus, vere-

tes dogmákat, ugyanakkor új dogmákat fogalmaztak, mint pl. táncol-

ni, dohányozni, szórakozni, divatosan öltözni bűn. Aki szereti Jézus 

Krisztust, tartózkodik ezektől. Közösségeket alkottak az egyházon 

belül. (Ecclesiola in ecclesia = egyházacska az egyházban.) A nép-

egyház és a hitvalló egyház, a megtért keresztyének és a nominális 

egyháztagok között feszültség volt a teremtés kezdetétől, és lesz a vi-

lág végéig. A permanens kérdést Isten Szentlelke enyhítheti. 

Cocceius Johannes (1603‒1669) közismert pietista német bibli-

kus. Fő témája, hogy mit tanít a Biblia az üdvösségről. Isten a Szent-

írásban mutatta meg az üdvösség útját Jézus Krisztus által, de Isten 

szól az egymással való viszonyról is. Milyen volt az első ember a 

bűnbeesés előtt, és milyenné váltunk azután? Milyen kapcsolatban 

vagyunk Istennel? A keresztyén titokzatos módon lesz Krisztusé. 

(Unio mistica cum Christo.) 

A német Philipp Jakob Spener (1635‒1705) szerint is a jócsele-

kedet Krisztus akarata. A lelkészeket biblikusan képezzék, igehirde-

tésük reformátori, vagyis textusszerű legyen, a világtól és hamis 

egyháztól különüljenek el a hívők. A hit mellett igen fontos az él-

mény és az érzés is. Spener berlini evangélikus lelkész, szobatudós 

teológiai doktor. Biblikus prédikációiban az evangélium bűnbocsátó 

és újjászülő erejét prédikálta. Az igét gyakorlati életre és megszente-

lődésre vonatkoztatta. A megtértek elhatárolták magukat a „világi” 

keresztyénektől. Igehirdetése száraz, néha kellemetlen, ám Isten ha-

talmával beszélt a megtérés szükségéről. Az élőhitű keresztyének 

szorgalmasan tanulmányozták a Szentírást, gyakorolták a szeretet-

szolgálatot. Gyöngeségük volt, hogy a módszereket, külső megnyil-

vánulásokat „kirakatban mutogatták”. Spener hosszú bevezetés után 

jelenti be a témát, és aprólékosan megmagyarázza. 

Francke Ágost Hermann (1663‒1727) Halléban evangélikus lel-

kész, egyetemi tanár, a pietizmus képviselője. Szerinte a megtérés-

nek formalisztikus lépcsői vannak, ilyen a bűnharc, majd kegyelem 

betörése. Biblikus, lendületes igehirdető, aki állandóan a Biblia ere-
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deti szövegét tanulmányozza. Igehirdetésének célja, hogy a gyüleke-

zet újjászülessen, magát a Szentlélek vezetésére bízza. Félretolja a 

homiletikai szabályokat. Lelkész csak megtért ember lehet. Árvahá-

zat alapít és külmissziót indít.  

Zinzendorf Nikolaus Ludwig (1700‒1760) Herrnhutban alapít hí-

vő evangélikus gyülekezetet. Elindítja a Losung (= sorsvetés) biblia-

olvasó vezérfonalat, amelyet napjainkig évnként kinyomtatnak. A 

szív vallásáról beszél misztikusan. Pogányok között külmissziói, térí-

tői munkát végeznek. Tersteegen Gerhard (1697‒1769) Zinzendorf 

kortársa, német evangélikus igehirdető és énekíró. Az evangéliumi 

megújulásokat (pl. reformáció, pietizmus, ébredés) jellemzi a színes, 

népszerű, színvonalas énekkultúra.  

Az ébredés szó expressis verbis (szó szerint) nem fordul elő a 

Szentírásban, csak szimbolikusan, pl. Ézsaiás 9,2. „A nép, amely sö-

tétségben jár, lát nagy világosságot.” Efézus 5,14.: „Serkenj fel, aki 

aluszol és támadj fel a halálból és felragyog tenéked a Krisztus.” 

Lukács 15,24-ben az atya ilyen szavakkal fogadja tékozló gyerme-

két: „ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtalálta-

tott”. Ébredésen azt értjük, amikor tömegek fogadják el személyes 

Megváltójuknak Jézus Krisztust. (Bütösi János.) A keresztyének so-

kaságát Isten Szentlelke érinti és mozgatja, Pál apostol bizonyságté-

tele szerint: „Mert nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség”. 

(Filippi 1,21.) Isten a sötétségből az Ő csudálatos világosságára hí-

vott el bennünket. (I Péter 1,3, 2,9.) „Az éjszaka elmúlt, a nap pedig 

elközelgetett.” (Róma 13,12.) 

Wesley János (1703‒1791) a tizenötödik gyermek a családban. 

Beáll az igehirdetők közé, mert talentumot kapott rá. Holy Clubot 

alapít. Sokat imádkozik, a Biblia eredeti szövegét tanulmányozza. Az 

USÁ-ba hajózik, hogy indiánokat térítsen. Közben önmagától kérde-

zi: „ki térít meg engem”, 1738. május 24.-én 20 óra 45 perckor meg-

tér. A döntés időpontját tudni kell, mint ahogy András tanítvány 

megtérése: „volt körülbelül 10 óra”. (János 1,40.) Szerinte az újjá-

születés, csak bizonyos módszerekkel történhet, ezért őt és követőit 

metodistáknak nevezik. Metodista egyházat alapít. Nemcsak az 

egyéni megtérést, hanem a tömeg evangelizációját is fontosnak látja. 

Prédikációiban antinomiákat (ellentéteket) állít fel, hogy világosabbá 

tegye az Ige és az ember viszonyát. Pédául ilyeneket: bűn és kegye-
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lem, Krisztus és Sátán, üdvösség és kárhozat. A homiletika szakiro-

dalmába új módszereket hoz, és először használja azt a terminus 

technikust (szakkifejezést): evangélizáció. Az evangélizáció sürgős 

felhívás azonnali megtérésre Krisztus által. Az igehirdetésnek ez a 

formája forradalmi újdonság volt. 

Az üdvösség és kárhozat erőteljes hirdetése botrányt okozott. Az 

Ó- és Újszövetségben, valamint az egyháztörténelemben „a test szerint 

született üldözte a lélek szerint valót, úgy most is”. (Galata 4,28.) A 

metodistákat exkommunikálták a templomokból, ezért szabadtéren 

prédikáltak hatalmas tömeg előtt, akik elidegenültek Istentől, egyház-

tól, emberektől. Wesley biblikus, szolgálataira gondosan készült. Bá-

tor, céltudatos, textusszerű. Testi-lelki edzettsége, szívóssága csodála-

tos volt. Szolgálataiban a Szentlélek fénye, ereje sugárzott. Kálvinnal 

szemben tagadja a predestinációt, mint az armenianusok. Haláláig kb. 

negyvenezer igehirdetést mondott el, ezek mellett szociális munkát is 

végzett. Megkísértette az antropocentrizmus, az emberközpontúság. 

Whitefield György (1714‒1770) Oxfordban tanult, a Wesley 

Holly Clubjának tagja. Megtérése után Wesley munkatársa és a me-

todista gyülekezetek vezetője, 34 éven át hetente húszszor prédikált. 

Kálvinista, elveti az armenianizmust, hogy nincs predestináció. Bi-

zonyságtételének témája a bűnös ember, akiért Krisztus meghalt. 

Csak Krisztusért, Krisztus által üdvözülhetünk. Dermesztően realisz-

tikus. Személyes hangvételű, szuggesztív, népszerű igehirdető. Ter-

mészetes hangnemben beszél: „Testvéreim, kérlek titeket…” Hallga-

tói elfogadták, hogy ez nekik szóló üzenet. Ő is használ antinomiá-

kat, kérdez, állít és tagad. Erős, mély hangon fölkiált, azután lehal-

kul. Azonnali döntésre szólít föl Krisztus mellett, mint Pál apostol 

Athénben: „Isten mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek, 

mindenütt, hogy megtérjenek.” Népies, szemléltető példákat használ. 

Chalmers Tamás (1780‒1847) mélyen biblikus skót prédikátor, 

aki gyötrő komolysággal beszél. 

A finn ébredés, ebben az évszázadban hatalmas nemzeti, népi éb-

redéssel bontakozott ki. A hivatalos evangélikus egyház visszaszorí-

tani igyekezett az ébredést kívülről, önzés, karrierizmus, szakadások 

férge bomlasztotta belülről. Az ébredés egyik óriása Ruotsalainen 

Pál (1777‒1852) parasztpróféta, akit csodálatosan felkészített és 

használt Isten a tömegek térítésére, keresztyének tanítására. Világos, 
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egyszerű, népies stílusban hirdette az üdvözítő kegyelmet a mi Urunk 

Jézus Krisztus által. 

A  f e l v i l á g o s o d á s  (1700‒1850) 

A felvilágosodás (Aufklärung, Enlightenment) eszméjét raciona-

lizmusnak is nevezik. Ratio = ész, racionalizmus = ésszerűség. Ez a 

filozófia, emberi gondolatokra, emberi észre építette fel tételeit. Sze-

rinte a világ nem ismerhető meg a reveláció, az isteni kijelentés alap-

ján, hanem csak az emberi ész és a természeti törvények (lex naturae) 

által, de az isteni kijelentés, valamint emberi ész kiegészítik egymást 

(Leibnitz). A racionalizmus az „észokokban” hisz. Nagy képviselője 

Emanuel Kant (1724‒1804) német filozófus. Ő fogalmazott először 

úgy, hogy Isten létét emberi ésszel bebizonyítani vagy letagadni nem 

lehet. Hasonló tézist állít a modern existencializmus (pl. Paul Sartre) 

is: mindegy, hogy van Isten, vagy nincs, mert a világ úgyis „a keserű 

levében forog”. Az ember, a vallással és a vallás nélkül is erkölcsös 

lehet. Az a lényeg, hogy önmagunkra, józan eszünkre támaszkodjunk 

és építsünk. 

A racionalizmus az egyházi önkény és vallási diktatúra, valamint 

a kegyetlen keresztes háborúk reakciója. Mivel az egyházi klerikális 

tradíciók és dogmák nem hoztak megoldást, ezért itt az ideje, hogy 

saját értelmünkkel segítsünk magunkon. Az ember minden jó cselek-

vésre képes, mindent megvalósíthat, amit akar. A marxista filozófia 

tézisei ebben a korszakban jelentkeztek. Úgy képzelték el, hogy a 

társadalom fokozatos fejlődésével paradicsomi, kánaáni állapotokba 

érkezik az emberiség. 

Az Aufklärung betört az egyházakba is. A „felvilágosult teológu-

sok” szerint a Bibliát emberi észokok hitelesítik. Azt az irányzatot, 

amikor az emberi okoskodás, vallásos bölcselkedéssel, deizmussal ke-

veredik, vallásfilozófiának nevezzük. A vallásfilozófia szerint az isteni 

reveláció és emberi ráció fonalai egymásba szövődnek. „Krisztus 

olyan bölcs tanító volt, Akinek tételeit, igazságait bebizonyíthatjuk.” 

A középkorban (500‒1500) nem törődtek a hallgatóság vélemény-

ével, állapotával, hanem csak az igehirdetés tematikájával, felépítésé-

vel, logikai rendezésével foglalkoztak. A felvilágosodás kora antropo-

centrikus, Isten helyett önmagába merül. Az 1700-as évek elején 

mondják ki azt a teóriát, hogy a keresztyén hit olyan lépcső, ami az 
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észvalláshoz vezet. Életünk célja, hogy mindent megnyerve boldogok 

legyünk a földön. Ez az önistenítés, amit eüdémonizmusnak neveznek. 

A racionalisták Istenről, erényről, hallhatatlanságról, természetről el-

mélkedtek. Karácsonykor pl. az istállóról és gondos takarmányozásról 

tanítottak, áldozócsütörtökön a hegymászás előnyeiről beszéltek. A 

kánai menyegző csodájánál a vízről értekeztek, amit megiszunk, főzés-

re-mosdásra használunk, a tengervízben pedig halak és hajók úszkál-

nak. A prédikáció célja a gyülekezet okosítása és a „tudományok” át-

adása. Ha tanítjuk, felvilágosítjuk a népet arról, hogy mi a jó és mi a 

rossz, akkor morálisabbakká, értelmesebbekké válnak.  

Igehirdetők: John Tillotson (1630‒1694) canterburi érsek rendkí-

vül éles eszű, logikus homiléta. Hasznos dolgokról, erkölcsi kérdések-

ről meditál, amiből csak az evangélium hiányzik. Johann Lorenz von 

Mosheim (1694‒1755) római katolikusnak született Németországban 

és lutheránus lett. Pietisták és vallásfilozófus deisták között lavírozik, 

mindkettőből átvesz, és mindkettővel szemben áll. Azzal jellemezte 

magát, hogy az aurea mediocitas (arany középút) embere, holott Krisz-

tus az egyetlen út! Különösen az egyháztörténet mezején kiváló tudós. 

Mosheim ritkán prédikált. Amikor szószékre lépett, olyan tömegek tó-

dultak hozzá, hogy a katonaság vigyázta a rendet. Higgadtan, szenve-

délymentesen, hirdette az észvallást. Bibliával és rációval akarta le-

győzni az értelmet és individuális szándékokat. Fontos, hogy ismerjük 

a hallgatóságot, de a megtérés lényegtelen dolog. Logikus, ésszerű 

mondanivalójában nincs szükség Szentlélekre. Tárgyát teljesen igyek-

szik kimeríteni. A modern homiletikát ő emelte tudományos szintre. 

Herder János (1744‒1803) lutheránus lelkész, Rigában kezdte 

szolgálatát, onnan Weimarba költözött. Felvilágosult humanista volt, 

aki csupán irodalomtörténeti dokumentumként tanulmányozta a 

Szentírást. Az emberiség konkrét kérdései foglalkoztatták. Kifejtette 

azt a véleményét, hogy a különféle népekkel körülvett Magyaror-

szág, belátható időn belül eltűnik.  

Franck Wolk Reinhard (1753‒1812) ragaszkodott a reformáció-

hoz, perikopát használt, biblikus, népszerű homiléta volt. 

Friedrich Schleiermachert (1768‒1834) a modern protestantizmus 

atyjának nevezik. Német református teológus, akire a pietizmus hatott. 

Az éledő germán nacionalizmus idején Berlinben, Halléban, újra Ber-

linben egyetemi tanár, rendszeresen prédikál. A racionalizmussal 
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szemben romantikus. Megfogalmazta, hogy a vallás olyan emberi ke-

délyállapot, olyan érzés, ami ráhangol a végtelenre. Az élet vallás nél-

kül tökéletlenség. A keresztyén tapasztalat analizálható. A földről 

nincs út az égbe, de az égből van út a földre. Istentől függünk, Tőle 

kaptunk világosságot, ami tény, egy faktum az életünkben. A vallás Is-

tentől kapott szemlélet és érzés. Mint Augustinus (De civitate Dei), ő 

is összemosta a keresztyénséget, Istent, kultúrát, embert egy olyan 

korszakban, amikor a műveltek és műveletlenek gőgösen hátat fordí-

tottak a vallásnak. Úgy gondolták, a keresztyénség olyan vallásos vi-

lágnézet, amiben mellékes az Úr Jézus Krisztus, és a teológus feladata, 

hogy saját vallásos élményét megfogalmazza, dogmákban rendszerez-

ze. A teológia tárgya tehát a vallásos ember. Az érzelmünk, ami azo-

nos a vallással, összeköt bennünket a végtelennel. Az istentisztelet cél-

ja nem moralizálás, nem tanítás, hanem Isten iránti érzelmünk kifeje-

ződése. A Biblia nem más, mint a kegyes tudat, vallásos humánum 

megjelenése könyv alakban. Szemben a reformátorokkal, Schleier-

macher szerint nem az Írás és Szentlélek által értjük a Bibliát, hanem 

spirituálisan és idealisztikusan. Az igehirdető három forrásból meríti 

témáját: l. a Biblia, 2. a prédikátor maga, 3. a gyülekezet élménye. 

Tartsuk szem előtt a gyülekezet hittudatát, élményeit! Mivel az egyház 

tagjai vallásos keresztyének, ezért igehirdetésünk tárgya a gyülekezet 

is legyen, de az igehirdetés írásmagyarázat is. Beszédeit tematikusan, 

logikusan építette fel. Vagy a témához keresett „alkalmas” textust, 

vagy a textusból „hozta ki” az időszerű témát. Hagyatékát kiváló ige-

hirdetők ápolgatták, gondozták, fejlesztették, míg el nem borította őket 

a száguldó történelem, kavargó pora.  

A  m o d e r n  p r o t e s t a n t i z m u s  

A modern protestantizmus (1860‒1900) tévelygéseiben, útkere-

sésében, Istennnek két különösen megáldott szolgája volt Blumhardt 

János Kristóf (1805‒1880) és fia, Kristóf Frigyes (1842‒1919). Az 

apa a németországi Möttlingenben lelkészkedett, Isten őt is nagyon 

fölhasználta arra, hogy igehirdetése nyomán bűnösök térjenek meg, 

betegek gyógyuljanak, megszállottakból a Szentlélek ereje által ör-

dögök távozzanak. Bad-Bollban lelki otthon működött testi-lelki 

nyomorékok részére. A modern korszellemtől függetlenül Isten or-
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szágának realitását hirdették és tapasztalták. Igehirdetéseik nyomán 

jelek és csodák történtek. 

Fia ugyancsak német lutheránus evangélista, édesapja mellett 

szolgált Bad-Bollban. A megigazulás és megszentelődés témakörét 

helyezi előtérbe. A keresztyén ember tagadja meg magát és feszítse 

meg a test kívánságait. Szimpatizál a munkásosztállyal, szívesen 

részt vesz munkásgyűléseken, azonban nem keveri össze a mennyet 

és földet, mint ahogy a szocialista beállítottságú lelkészek tették, 

mert tudja, hogy Isten királysága nagyobb az egyháznál, keresztyén-

ségnél, társadalomnál és az államhatalom képviselőinél. 

Spurgeon Károly (1834‒1892) református lelkészfiú. Megtérése 

után Londonba hívják baptista lelkésznek. Olyan tömeg hallgatta, 

hogy Metropolitan Tabernaculum sátrat kellett építeni a hallgatóság-

nak. Evangéliumi kálvinista, akire a puritanizmus hatott. Papi okleve-

let nem szerzett. Semmi sem bűn, ami Isten dicsőségére történik. Még 

dohányozni is szabad. Spurgeon szemináriumában igehirdetőket ké-

peztek a tiszta evangélium hirdetésére. Szeretetházat is alapít. Szolgá-

lata nyomán hatezer gyülekezetet támaszt Isten Lelke. Ha betegsége 

nem akadályozza, akkor hetente 15-20-szor prédikál. Olyan bőven me-

rített az Élet vizéből, hogy sohasem ismétli magát. Tiszta, csengő han-

gon, gondosan felépített, világos evangéliumot hirdet Krisztus iránti 

mély szeretettel. Illusztrációit mesteri fokon alkalmazza. Humorával 

mosolyt rajzol a fáradt arcokra. Megragadóan „szívhez szólóan” beszél 

a bűnről és a kegyelemről. Lélegzet visszafojtva hallgatták. Két legis-

mertebb prédikációs könyve: Treasury of David és Morning and Eve-

ning (Dávid kincsesháza; Reggel és este). 

A modern protestantizmus legnagyobb hatású evangélistáinak 

egyike Moody Dwight (1837‒1899). Unitáriusnak keresztelték Ame-

rikában. Fiatalon megtért (1856), üzleti vállalkozását föladta, hogy 

teljes idővel, erővel hirdesse a megtérés evangéliumát. Missziói 

szolgálatában Sankey volt az énekes munkatársa. Áthajóztak Angliá-

ba, ahol két és fél millió ember hallgatta őket. Élete folyamán kb. 

100 milliónak prédikált és 1,800.000 km-t utazott. Hatása az egész 

világban kiterjedt. USA-ban evangéliumi iskolát létesít.  

Kuyper Ábrahám (1837‒1920) holland kálvinista nem sorolható 

az evangélistákhoz, hanem a gyülekezeti igehirdetőkhöz és keresz-

tyén politikusokhoz. Sadu Sundar Singh (1889‒1920) Indiában szü-
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letett férfi, aki Megváltójának fogadja el Jézus Krisztust. Az ameri-

kaiak által létesített iskolában tanul, irtózik az evangéliumtól, ezért 

nyilvánosan elégeti a Bibliáját. Két napra rá Krisztus jelenik meg ne-

ki egy látomásban, s az Úrnak szánja életét. Bizonyos abban, hogy a 

hinduk evangélizálására hívta el az Úr Indiában. Tibetben tűnt el. 

A  l e g ú j a b b  k o r  h e l y z e t k é p e  

A 20. században a prédikációkat liberalizmus, nacionalizmus jel-

lemezte Európában. A kis egyházakat, vallási, közösségeket üldözték. 

Úgy vélték, hogy az ember alapjába véve jó és szabadon dönthet ma-

gáról és világról. Az egyházi hitvallásokat átértelmezték, a filozofikus 

gondolkodást új történelemszemlélet váltotta fel. A keresztyénség lé-

nyege már nem dogma, hanem praktikum és humanitás. Mint Jósiás 

király idejében: a Bibliát befalazták, helyette ünnepélyekkel, kiállítá-

sokkal, hangversenyekkel, kirándulásokkal igyekeztek egybetartani a 

csökkenő számú nyájat. 

A marxizmus-leninizmus söpört végig Európán. Teóriájának 

ugyanaz a lényege, mint a német nemzeti szocializmusé volt. Alapító-

ik szerint ezek az eszmék váltják meg a világot, emberáldozattal. Ha 

zsidókat, cigányokat, vegyes elemeket megsemmisítünk berlini illetve 

moszkvai vezetéssel, akkor egy boldog világ születik. Egy bűn nélküli 

társadalom fejleszthető ki glóbuszunkon. Korunk fő irányvonalát a 

materializmus, liberalizmus, nacionalizmus, humanizmus és miszti-

cizmus (= babonás, szektás, titokzatos) határozza meg. A modern 

homilétákat nem az ige és a Szentlélek inspirálja. Szerintük az el-

lentmondással teli korunkban abszolút érték a marxista filozófia. 

Nem az a kérdés, hogy kicsoda Isten, hanem az, hogy kicsoda az 

ember. Azt válaszolják rá, hogy az ember semmibe kitaszított létező, 

akinek az életében minden a véletlenen múlik. Az értelmetlen vilá-

gunkban félelmek szorongatnak. Az emberek valamilyen vezető inté-

sét várják, aki megmondja, hogy mi a jó, mi a rossz. A társadalom 

neurotikus. Pénzimádatot hirdet a rádió, TV, internet és minden. 

Az igehirdető nagyon elfoglalt valamivel. Beleéli magát a helyze-

tébe, modern gondolkozásba, nem foglalkozik az emberrel, aki csak az 

ige és Szentlélek által magyarázható. Nemcsak megérthetjük, hanem 

az ige által vezethetjük az összezavarodott gondolkozású embereket. 

Lehet a helyzetükre rámutatni, ám az igehirdetés nem kortörténeti le-
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írás, helyzetelemzés, hanem Jézus Krisztus prédikálása. Nem Isten van 

az emberért, hanem az ember az Úrért, akiben van értelmes, boldog 

élet, ha akaratának engedelmeskedünk és Őt dicsőítjük. 

Áldott legyen az Úr, hogy mégis vannak itt-ott világító fáklyák. 

Európában Barth Károly (1886‒1968) a meghatározó személy. Szüle-

tett Baselben, Safenwillben volt lelkész. A Római levél kommentárjá-

val (1919) üstökösként robbant, ragyogott fel a teológia egén. Fénye 

elhomályosította korabeli kollegáinak dicsőségét. Németországban 

részt vesz a Barmeni Hitvallás megfogalmazásban, ezért Hitler elől 

Svájcba menekül. A bázeli egyetemen a szisztematika teológia pro-

fesszora. A dialektika teológia (ellentmondások és kölcsönhatások fo-

lyamata) vezéralakja. Teológiai gondolkozása évtizedek alatt bizonyos 

változáson ment át. Hatalmas műve a Kirchliche Dogmatik sorozat. 

Azt tanítja, hogy a keresztyénség, az egyház nem rendszer (institúció, 

organizáció), sem történelmi jelenség (fenomén), hanem az egyház 

azok közössége, akiknek a szuverén Isten, Jézus Krisztusban kijelen-

tette magát. Isten kegyelmes és ítéletes. Több mint 500 könyve velős, 

evangéliumi, gyakorlati írás.1 Tanítja, hogy Isten Igéje hármas alakban 

jelent meg, van közöttünk e világban: Krisztus, Biblia és prédikáció. A 

reformátorok pontosan így tanították, hogy ez a hármas egység fel-

bonthatatlan. Isten Igéje nem téma, se tárgy, hanem ahogy a reformá-

torok fogalmazták a Szentírás alapján: Viva vox Dei, az élő Isten, élő 

beszéde. Híresek a börtönprédikációi. (A foglyoknak szabadulást.) 

Homiletik című munkája 1966-ban jelent meg Zürichben.  

Németországban a tengerésztisztből lett Martin Niemöller (1892‒ 

1984) berlini lelkész, jeles igehirdető és egyházkormányzó. Hitler ide-

jén hitvalló magatartása miatt börtönbe zárták. Walter Lüthi (1901‒ 

1982) népszerű svájci lutheránus igehirdető. Végig magyarázta Dániel 

könyvét és a Miatyánkot is. Oscar Cullmann (1902‒1999) az ige ér-

telmezésével vált híressé (Christus und die Zeit, 1945). Rudolf Bult-

mann (1984‒1976) szerint, ha elvesszük a föltámadás misztikumát, Jé-

zust, akkor csak a tanítványok elképzelése marad a föltámadásról. 

A nyugat európai egyházak elveszítették az igét, ezzel rohamo-

san fogynak a gyülekezetek. A lelkészek többsége igyekszik kirándu-

                                                      
1 Kis dogmatika, fordította Pilder Mária. Bp., 1947-48. GERÉB PÁL: Barth Károly dogmatikája. 

Kolozsvár 2006. - 12 kötet, 12.000 oldal. 



56 

lásokat, játékokat, látványokat rendezni, hogy lassítsa az egyház fo-

gyását. Ezalatt a muzulmánok szaporodnak, a délkeleti országokban 

radikális keresztyénüldözéssel, Európába bevándorlással, mecsetek 

építésével. Az alvó egyház öngyilkosságban pusztulhat el. Megállít-

ható-e az egyház pusztulása? Igen! 

Az észak-amerikai protestáns igehirdetők az egyházak három fő 

irányzatához tartoznak: 1. vannak nominális (névleges) keresztyének; 

2. az 1800-as ébredési idők utáni az igehirdetésben a tudományos és 

gazdasági „evangélium” mutatkozik; 3. észlelhető a spirituális, szabad 

evangéliumi mozgás. Először is, a nominális keresztyének olyanok, 

mint más földrészeken. Másodszor a „gazdaság evangéliumát” a rend-

kívüli gazdasági fejlődés sodrában fogalmazták meg, az ébresztő szol-

gálatok hanyatlása után. Henry Ward Beecher (1813‒1887) amerikai 

lelkésszel úgy látják, hogy a vagyon nem az ördögtől való, hanem a 

Gondviselő Isten ajándéka, az arra méltóknak. Interpretációjuk szerint 

Isten csak jómódú embereket támasztott fel a halálból. Gazdagok mo-

rális kötelessége a jótékonykodás. Tény, hogy az USA a szociális 

munkában világelső. Harmadszor: a spirituális szabad mozgások, ka-

rizmatikusok, az egyéni élményt, Istennel való személyes kapcsolatot 

tartják fontosnak, de a missziókra is hatalmas összegeket költenek. Az 

evangelizációs társaságok kiváló technikai fölszereléssel, látványos 

demonstrációval hirdetik a megtérés evangéliumát. Európába is átjöt-

tek, ahol némelyek fundamentálisoknak tartják őket. Napjainkban a 

fundamentalisták főbb tételei a következők: Jézus Krisztus a Megvál-

tó, mert a Szentlélektől fogant Szűz Máriában. Ő az emberré lett Isten. 

A Biblia Isten szava. Az igehirdetésben Isten szól, amikor jelek és 

csodák is történhetnek. A gyülekezet tagjai aktívak, tapsolnak, bele-

szólnak az igehirdetésbe. Krisztus ma is jelenvaló a Szentlélek által. A 

keresztyén élet célja Krisztus boldog követése, dicsőítése, a nyelveken 

szólás és misszió. 

Fosdick Harry (1878‒1969) amerikai baptista lelkész, az Union 

Theological Seminaryban a praktika teológia professzora. Homileti-

kájának tartalmát és stílusát sok igehirdető átvette. Billy Graham 

1918-ban született. Megtért, a baptista lelkészképző után, 1943-tól 

világhírű evangélista. Minneapolisban szervezi meg a Billy Graham 

Társaságot. Nem „baptista evangéliumot” hirdet, hanem Krisztust. A 

megtérteket gyülekezetekbe küldi. Ha volt, oda, ahonnan jöttek, ha 
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nem volt, akkor új közösségbe. A második világháború után Német-

országban, Hollandiában, Európában evangelizált. A kommunizmus 

összeomlása előtt Moszkvában is, ahol a börtönre ítélt keresztyének 

szabadságukat kérték. Magyarországon is szolgált Budapesten a 

Sportcsarnokban. A megtérteket összeszámolják, és amerikai mód-

szerrel regisztrálják. Közülük sokan megmaradtak Jézus Krisztusban, 

sőt beálltak az evangélium hirdetésére. Híressé vált a londoni, vala-

mint budapesti, moszkvai crusade (keresztes hadjárat, evangelizá-

ció). Napjainkban Billy Graham szolgálatát műholdak közvetítik 

több világrészben, egy időpontban, 1993 márciusában 42 országban. 

Igehirdetése biblikus, népszerű, logikus, személyhez szóló. Derűsen 

szuggesztív. „Most jött el életedben a döntés órája. Fogadd el Jézust 

ma, mert szeret téged. Állj elő ide a középre!” Könyvei bestsellerek, 

kapósak. Azt mondotta, „ha meghalok, akkor fogok igazán élni”. 

Az Odenwalder Heidenmission Németországból (1960) a Filippi-

szigeteken végez áldott munkát. Elnöke Peter Assmus, aki Billy Gra-

ham evangelizációjának Istentől elhívottja. Többször járt és szolgált 

Magyarországon. Ugyancsak Billy Graham szolgálatának gyümöl-

cse: Frans Schadee Bible Mission (Németország) szolgált Magyaror-

szágon és a nagyvilágban. Az amerikai 4D Misszió Európában, Ázsi-

ában, Amerikában szolgál. Hank Vogelaar ugyancsak Billy Graham 

evangelizációján fogadta el Krisztust, végzett Kelet-Európában a 

kommunizmus idején titkos missziót, összejövetelt és könyvterjesz-

tést. Parzanyi német evangélista 2000-től egy-két évenként műholdas 

evangelizáción hirdeti Krisztust. Általában csoportokba gyűlve lát-

ják, tolmácsolással hallgatják szolgálatait. 

A római katolikus egyházi szervezetre is hatott a reformáció bib-

licizmusa, krisztocentrizmusa. A római hitszónokok visszatérő témá-

ja a kegyesség, az egyháztagság, korunk több társadalmi, politikai, 

pszichologiai kérdése (pl. mi van a halál után?). A római egyházban 

Mária, Jézus anyja mellett előcsillan Krisztus újjászülő, kereszténnyé 

formáló evangéliuma is. 

A 21. században a modern homilétákat nem az ige és a Szentlé-

lek inspirálja. Szerintük ellentmondással teli korunkban nincs abszo-

lút érték. Nem az a kérdés, hogy kicsoda Isten, hanem az, hogy ki-

csoda az ember. Azt válaszolja rá, hogy az ember kitaszított létező, 

minden a véletlenen múlik. Értelmetlen világunkban félelmek szo-
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rongatnak, hogy a nemzetállamok fönnmaradása, vagy a világpolgár-

ság, az internacionalizmus felé megyünk. Az emberek valamilyen 

vezető intésére figyelnek, aki megmondja, hogy mi a jó, mi a rossz. 

A társadalom neurotikus, pénzimádatot hirdet a rádió, a TV, az inter-

net és minden. Az igehirdető nagyon elfoglalt valamivel, beleéli ma-

gát a helyzetébe, modern gondolkozásába, nem foglalkozik az em-

berrel, csak úgy, hogy mennyi anyagi számítható tőle. Pedig csak az 

ige és Szentlélek által értjük őket, de nemcsak megértjük, hanem az 

ige által vezethetjük az összezavarodott gondolkozású népet. Lehet a 

helyzetre rámutatni, de az igehirdetés nem kortörténeti leírás, hely-

zetelemzés, hanem a lényeg, Jézus Krisztus prédikálása. Nem Isten 

van az emberért, hanem az ember az Úrért, Akiben van értelmes, 

boldog élet, ha akaratának engedelmeskedünk és Őt dicsőítjük. 

Áldott legyen az Úr, hogy mégis vannak itt-ott világító fáklyák. 

II. A magyar nemzet története 

E g y h á z  é s  n e m z e t  

A Kárpát medence régtől fogva lakott terület volt. Világszenzá-

ció lett az 1964-ben talált vértesszőllősi 400.000 éves lelet. Várpalo-

tán a fürdőpatak mellett 7-8000 éves urnatemető bukkant elő. 

A magyar egyház és a magyar nemzet története honfoglalásunktól 

a mai napig egymással párhuzamosan vagy egymással összefonódva 

halad előre. Az igehirdetői szolgálatra elhívott keresztyének kötelessé-

ge, hogy megismerjék azt a személyt, közösséget, egyházat, nemzetet, 

akiknek prédikál. Az egyháztörténet ‒ és abban a homiletika története 

‒ nem írható le, nem tanulmányozható a világtörténelem és nemzeti 

történelem mellőzésével. Lényeges szempont az is, hogy a kis rész-

problémákat, helyzeteket is nagy összefüggésükben lássuk és tárgyal-

juk. (Ex partibus ad totum = részektől az egész felé haladva.) 

Jézus Krisztus ismerte, gyakran és pontosan idézte a zsidók tör-

ténetét Mózestől kezdve. Tudta, hogy mi történt Noé napjaiban. Idéz-

te Ábrahámot, Dávidot, aki a szent kenyerekből evett. (Lukács 6,3, 

24,44.) Azt is tudta, amikor Siloámban a leszakadt torony megölt 18 

személyt. (Lukács 13,4.) István vértanú, kivégzése előtt Izrael histó-

riáját elejétől végig könyv nélkül elmondta. (Cselekedetek 7,1-53.) 
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Lukács és Pál apostol történelmi tudása is kiváló szintű volt. (Csele-

kedetek 13,15-41.) 

A homiléta elsőrendű dolga, hogy az Úr igénye szerint, az Úr kö-

vete, heroldja legyen. „Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos és al-

kalmatlan időben. Ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.” 

(II Timóteus 4,1-5.) A homiléta második feladata, hogy Isten igéjének 

világosságában tanulmányozza a múlt és jelen társadalmi, valamint 

politikai helyzetét. A világtörténelem Isten akaratából, engedélyével 

vagy tudomásával pörög előre. Isten igéje elsősorban speciálisan az 

egyház közösségében dicsőül meg, vagy szenved gyalázatot. Az egyet-

len igaz bíró maga Isten, Aki egyedül jogosult arra, hogy az ítélet nap-

ján azt is eldöntse: az igehirdetők valóban az Úr szavát prédikálták-e 

úgy, akkor és ott, ahogy Jézus Krisztus parancsolta. 

P r a e h i s t o r i c u m  

A magyar történelem kezdetét Noétól származtatják, akinek csa-

ládfájában Nimródot, a magyarok ősének tekintik. (Genezis 10, 8.) 

Nimród, a Tigris folyó partján alapította Ninivét. A Ninive szó azt je-

lenti, hogy „a nap lakóhelye”. Az ősmagyarok napimádók voltak, és 

napkelet művészeti, építészeti motívumai egyeznek az ősmagyaroké-

val. Ninive, a mai Irak területén fekszik. Napkelethez való egykori 

tartozásunkat, az ötfokú (pentaton) zenével is bizonyítják. A pentaton 

népzene, Mezopotániából (Babilon) eredt, nincs köze a finnugor 

népzenéhez, holott némely etnikus szerint a finnekkel rokoni kapcso-

latban éltünk. Hunor és Magor, Nimród leszármazottai voltak. Ős 

nemzetségüket szkítáknak (szittyáknak) nevezik, akiktől a magyarok 

eredtek. A szkíták őshazáját napkeleten, a Fekete-tenger északi part-

jainál keresik. Ha valóban a szkítáktól (szittyáktól) származtunk, ak-

kor a magyar történelem 8.000 éves. 

Tudósaink egyöntetűen bizonyítják, hogy a magyarság kelet felől 

érkezett a Kárpátok hegyvonulatához. Miért jöttek? Kit és mit keres-

tek itt? E kérdésre a kettős honfoglalás elméletével válaszolnak: 

Honfoglaló őseink Árpád fejedelem vezetésével az ősök földjére ér-

keztek és az ősök maradékát keresték. A hunok Attila király dicsősé-

ges országlása alatt táboroztak a Kárpát-medencében. Bátor vitézei 

„bekalandozták” Európát. Róma város megostromolására is felvo-

nultak, amikor maga I Leó pápa (452) „fogadta” Attilát, és kérte, 
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hogy fordulna vissza. A hun király fölvette a hadisarcot és elvonult. 

A hunok Katalaumnál tragikus csatát szenvedtek. Attila halála után 

széthullott a csodás birodalom. Maradékuk egy részét avaroknak ne-

vezik, másik része Csaba királyfival az élen a déli Kárpátok védel-

mébe, Erdély országba húzódott. Őket nevezik székelyeknek. 

A  h o n a l a p í t á s t ó l  M o h á c s i g  

Mielőtt Árpád fejedelem honfoglalás céljából belépett volna a 

Kárpát-medencébe, szövetkezett az elődökkel, hunokkal (székelyek-

kel), avarokkal és szlávokkal. Ezután a jól szervezett, kb. 20 000 fős 

haderő és a velük tartó magyar közösség beözönlött a vereckei szoro-

son (889‒895). Árpád fia, Géza fejedelem (972‒997) fölismerte, hogy 

a magyarság sorsa attól függ, hogyan alkalmazkodik Európa vallásá-

hoz, művelődéséhez és politikájához? Szándékosan hívja be a keresz-

tyén hittérítőket. Fia, Vajk keresztelése után István nevet kap. Életrajz-

írói szerint szívből keresztyén lett. 

I. István királyunknak II. Szilveszter pápa küld koronát 1001-

ben. Géza királyunkat (972‒997) Dukasz Mihály bizánci (görög) 

császár ajándékozza meg koronával. Mindkét fél vallási, politikai és 

anyagi célokból küldi ajándékát, hogy a magyarság kelethez, illetve 

nyugathoz csatlakozzon. A világ két irányából érkezett királyi jel-

vény azt szimbolizálja, hogy Magyarország nyugat és kelet kapujá-

ban fekszik, találkozási hely is volt. Magában földolgozza nyugat és 

kelet értékeit, hogy továbbadja azoknak, akik ezen az útkeresztező-

désen megfordulnak. 

Magyarországon az egyház és az állam a honalapítástól kezdve 

összenőtt egymással. Egyrészt kívülálló királyok és főurak intézték az 

egyház belső ügyeit, másrészt az állami főtisztviselők székében magas 

rangú egyházi főméltóságok ültek. Minden tíz falucska köteles volt 

egy templomot építeni, amelyet várfallal vettek körül (erődtemplo-

mok). Templomépítésre vallási és államigazgatási szempontból volt 

szükség. Közösséget formáltak, közösséget védtek; a lakosság ide me-

nekült az ellenség közeledtén. A temetőt a templom körül jelölték ki. 

I. László király (1077‒1095) VII. Gergely pápával is vitatkozni 

mert, az egyházi adó csökkentéséről. Püspökök, egyházi főméltóssá-

gok kinevezésekor, a pápa anyagi juttatásokat igényelt kincstárába. Az 

egyházi jövedelmek egy része Magyarországból is Rómába folyt be. 
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Zsigmond királyunkat (1387‒1437) német-római császárnak vá-

lasztották meg. Kiadta a placetum regium (királyi jóváhagyás) rendele-

tét, hogy a pápa által történt főpapi kinevezésekhez az ő királyi jóvá-

hagyása szükséges. Zsigmond személyesen részt vett a híres-hírhedt 

konstanzi zsinaton (1414‒1418), ahol királyi biztosíték, menlevél elle-

nére, a római klérus élve égette el Husz Jánost. Megerősítette a magyar 

királyok főkegyúri jogait, tehát a pápa csak királyi jóváhagyással adhat 

főpapi javadalmat. Lealkudta a pápai kincstárba fizetendő egyházi adó 

összegét olyan esetekre vonatkoztatva, amikor a pápa főpapot nevezett 

ki Magyarországra. Budán szeretett volna zsinatot összehívni, de a hi-

vatalos egyházfők Basel városát választották színhelyéül. 

A megerősödött muzulmán nagyhatalom seregei, az 1400-as évek 

elejétől hömpölyögtek északnyugat felé. Megígérték a magyaroknak, 

hogy békés átvonulás esetén nyugton hagyják az országot. Hunyadi 

János főúr külföldről is nyert segítséggel, fényes csaták által verte 

vissza a törököt. A római pápák, mint például IV. Ince (1198‒1216) 

megkövetelték, hogy úgy tiszteljék őket, mint az egyház fejét és a vi-

lág urát. Ezt gondolta magáról II. Mohamed török szultán is, amikor 

1453-ban így aposztrofálta személyét. „Valamint egy Isten van az ég-

ben, úgy a földön is egy úrnak kell lenni és az én leszek.” I. Ulászló 

(1440‒1444) diplomáciai manővereket folytatott a nagyhatalmak kö-

zött. Amikor szövetséget kötött II. Murad szultánnal (1421‒1451), ez-

zel egy időben megesküdött IV. Jenő pápának (1431‒1447), hogy a 

Balkán-félszigetről kiveri a pogány hordákat. V. László király 

(1444‒1457) a főpapokra és főurakra bízza hadseregét, és II. Moha-

med elől Bécsbe vonult vissza. Hunyadi János saját költségén hábo-

rúskodik a törökkel. Kapisztrán János püspök lelkes szónoklatokkal 

toboroz katonákat. Nándorfehérváron (Belgrád) Hunyadi világraszóló 

győzelmet arat a törökön (1456), ettől kezdve húzzák meg Magyaror-

szágon délben a harangot. 

Hunyadi János fogoly fiát. az igazságos Mátyást, Vitéz János püs-

pök, érsekprímás váltja ki Prágából. Székesfehérváron királlyá koro-

názzák. A tehetséges uralkodó (1458‒1490) erős, hozzáértő, bölcs 

kormányzással virágzó Magyarországot teremtett. A Felvidéken vis--

szaszorítja a huszitákat (Griska), délen megállítja a törököt. Faragvá-

nyokkal díszített templomokat építtet (pl. Bártfa, Lőcse). Az övénél 

Európában csak a pápa kincstára volt híresebb. Kedvelte az 1300-as 
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években alakult magyar pálos rendet. Jánus Pannonius (Csezmicei Já-

nos) pécsi püspök és Karai László prépost segédletével alapította meg 

Budán az első magyarországi nyomdát (1462) Hess András felügyele-

tével. Mátyás magyarul, latinul beszélt; veretes magyar nyelven írt le-

veleket. Régiségeket gyűjtött, Pozsonyban egyetemet létesített. Kiváló 

munkatársa Vitéz János váradi püspök, esztergomi hercegprímás, aki-

nek viszont az evangélium szolgálatánál fontosabb volt a görög-római 

műveltség ápolása. Mátyás halála után (1490. IV. 4.) a viszálykodások 

miatt megroppant az ország. Elkezdődött a Habsburg család befolyása. 

Utódja a puhány „dobzse” II. Ulászló (1490‒1516), aki magyarul sem 

tud. A fő- és köznemesség, a földesurak és a parasztság között kiéle-

ződött a belviszály.  

Bakócz Tamás esztergomi hercegprímás is megpályázta a pápai 

trónt. Helyette X. Leót (1513‒1521) választották meg. Bakócz keresz-

tes hadjáratot szervezett a török ellen, Dózsa György székely vitézt 

bízta meg a hadvezetéssel. A Dózsa seregében összegyűlt, a főuraktól 

meggyötört jobbágyok bosszúvágyból a török helyett a főurak ellen 

fordultak. Dózsa parasztforradalmát leverték, vezetőjét 1514 májusá-

ban tüzes trónon elégették. 12 évvel a Mohácsnál vívott végzetes há-

ború előtt, magyarok, székelyek, pórok, nemesek öldöklik egymást. 

Megerősítették Werbőczy Hármaskönyvét (Tripartium) a nemesek jo-

gairól és a jobbágyok kötelességeiről. Telegdi István úgy jellemzi a 

korabeli Magyarországot, hogy „pártokat találsz, nemzetet sehol”. 

M a g y a r ,  n é m e t ,  t ö r ö k  f e n n h a t ó s á g  

II. Lajost (1516‒1526) tízévesen koronázták meg. A vadászgató, 

mulatozást kedvelő király helyett Bakócz Tamás vezeti az országot. 

Báthori István vajda idején növekedni kezdett Erdély önállósága. 

Nándorfehérvár 1520-ban a törökök kezére jutott. Ez időben a rövid-

látó, önző főurak egyetlen gondja volt, hogy még több vagyont és jö-

vedelmet harácsoljanak össze. A török közeledtére megijedtek, jöve-

delmük felét a hadsereg szervezésére ajánlják föl, de csak szóban. A 

haditanács megosztott, egyik része szerint hosszabb idő kell a fölké-

szülésre, a másik azonnali harcbaszállást követelt. Ez a vélemény 

győzött, aztán sebtében megszervezik a katonaságot.  

A 25.000 magyar 75.000 törökkel csapott össze Mohácsnál. A 

dombról alárohanó törökök másfél óra alatt szétverték Tomori Pál 
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érsek seregét. Elvérzett a nemzet színe-java: 24.000 katona, hét fő-

pap és 28 zászlósúr. A szultán hatalmas seregével fosztogatta a 

négymillióra csökkent lakosságot. A Mohácsnál elszenvedett nemze-

ti tragédiát mai napig sem heverte ki magyar népünk. Betelt rajtunk 

az Úr ítélete. A halálra sebzett ország vezetői és népe gyógyulást ke-

resett. Hol és hogyan? A vélemények, mint máskor, most is megosz-

lottak. Egyesek úgy gondolták, hogy a pápa és a Habsburg-ház segít-

ségével kiűzhető a török. Mások véleménye az volt, hogy magunk 

segítsünk magunkon, vagyis Szapolyai János erdélyi vajdát kell ki-

rállyá választani, aki 72 vár fölött rendelkezett. Az emberi indulatok 

elszabadultak, mivel mindkét variáns kihagyta számításából Krisz-

tust. Szapolyait 1526. november 11-én koronázták meg, I. Ferdinán-

dot decemberben. Az egy ország két királyának egyetlen gondja volt, 

a másik likvidálása, akár török, akár német segítséggel is. Ez alatt a 

muzulmánok 150.000 ifjú rabot hurcoltak ki az országból. 

A szörnyű időkben lángolt fel hazánkban a reformáció. Római 

katolikus lelkészek hirdették, hogy: „Isten vesszeje rajtunk: Térjetek 

vissza az Úrhoz!” Szapolyai, szemben a római katolikus Ferdinánd-

dal, szimpatizált a reformációval. A török segítségét kérte, de az ra-

vaszul hitegette. Szapolyai híres kancellárja, Fráter (Martinuzzi) 

György pálos szerzetes, aki Szapolyai halála után Erdélyt kormá-

nyozza. Országgyűlést hívtak össze Tordára. (1542‒1544), ahol ki-

mondták a magyar-székely-szász szövetséget. Akkor még a vlahok 

(= pásztor, később oláh, majd román) szóba se jöttek. Ferdinánd ki-

rály orvul megöleti Fráter Györgyöt (Alvinc, 1551), hogy Erdélyt 

gyöngítse. Gyilkosságát kimagyarázta a római pápa előtt. A törté-

nelmi Magyarország területe három részre osztódott: A Magyar Ki-

rályság fővárosa Pozsony. 1541-től a törököké Buda. Erdély köz-

pontja Gyulafehérvár. 

Míg a magyarok háborúzgattak, tovább gyarapodott a török biro-

dalom. Egerben Dobó István várkapitány 2.000 magyarral veri vissza 

a 60.000-es török haderőt (1552). Az egri hős csalódottan vonul ké-

sőbb a telkibányai és göncruszkai birtokára. A török földesurak (spá-

hik) fegyveres önkénnyel uralkodtak a meghódított területeken. 

Olyan jelszóval jöttek, hogy az „egy igaz hitet” terjesszék Magyaror-

szágon, s közben az adókat, váltságdíjakat is gondosan behajtották, a 

hadizsákmányt elvitték. A földre tiport lakosság széles határmenti 
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zónákban a töröknek és németnek is köteles volt adót fizetni. A kira-

bolt, fölégetett falvakban, városokban, utak mentén, csatatereken 

hullák hevertek, járványok pusztítottak. A török értékes hadizsák-

mánynak tekintette az élő embert. A Törökországba hurcolt magyar 

fiúkból janicsárokat nevelt, belőlük lett az „elit gárda”. Báthori Ist-

ván (1533‒1586) humanista műveltségű erdélyi vajda, 1565-től Len-

gyelország királya mérsékelt római katolikus. 

Bocskai István (Kolozsvár 1557 ‒ Kassa 1606) fiatalon Rudolf 

cseh király udvari tanácsosa. A jezsuitákon kívül a cseh király sem a 

tanácsosaival, sem a magyar néppel nem törődik. Bocskai visszavo-

nul debreceni és nagyváradi birtokaira. Üldözött protestánsok gyűl-

nek mellé, majd Nyárádszeredán 1605 februárjában Erdély, Szeren-

csen áprilisban Magyarország fejedelmévé választják. Hajdú katonák 

segítségével a Felvidéket felszabadítja a némettől, visszaadja az elra-

bolt protestáns templomokat. Rudolf király békét köt vele Bécsben 

(1606). A hajdúk testi szellemi erőt, ügyességet kívánó szarvasmarha 

kereskedők voltak, akik csavargókká züllöttek. Bocskai kiváltságok-

kal ruházta fel őket, s Debrecen és környékére telepítette. Protestán-

sok lettek. Rudolf király fia, II. Ferdinánd (1618‒1637), inkább kí-

vánkozott pusztában lakni, mint protestánsokkal egy országban. 

Bethlen Gábor (Marosilye 1580 ‒ Gyulafehérvár 1629) a Krisz-

tusban hívő legnagyobb magyar elmék egyike. Isten segítségével 

megvalósítja céljait és megteremti Erdély aranykorát. II. Ferdinánd 

kényszerül békét kötni a fejedelemmel (Nikolsburg 1621). Várakat, 

városokat épít, Gyulafehérváron, Nagyenyeden kollégiumot alapít. 

Királlyá koronázását elutasítja. 

S z a b a d s á g h a r c o k  

I. Rákóczi György 1630 és 1648 között ült Erdély fejedelmi szé-

kében. Szembeszáll a római katolikus némettel és a protestánsok ja-

vára kivívja a vallásszabadságot (1645. Linz) Családjának lelkésze a 

puritán Tolnai Dali János. Fia, II. Rákóczi György, a katolikus Bát-

hori Zsófiát veszi nőül, amiből ered saját maga és nemzete kára. 

A három részre darabolt Magyarországon, a magyarok között sincs 

egyesség. A római hitre visszatérített földesurak, várurak, idegen zsol-

dosokkal fegyverezték le saját protestáns katonáikat. Elvették a refor-

mátus templomokat, elűzték, gályarabságra ítélték a protestáns lelké-
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szeket. Az abszolutizmus (önkényuralom) ellen szövetkező római ka-

tolikus főurakat (Wesselényi-féle szövetség) I. Lipót (1657‒1705) fej-

vesztésre ítélte, de lelkiismerete megnyugtatására tízezer misét rendelt 

az üdvösségükért. Az üldözött protestánsok közül sokan hűtlenné vál-

tak Krisztushoz, mások Erdélybe vagy külföldre menekültek. Miért 

ilyen óriási a nyomás rajtunk? Ki segít? A reformáció, amely vissza-

hajlás a Bibliához, mert elhajoltunk Istentől. Thököly Imre 1677-től áll 

a szabadságharc élén, a Felvidéket 1680-ban foglalja vissza a német-

től. Fellépése nyomán a Habsburg-ház engedményeket adott a protes-

tánsoknak. A történelemben valamely nagyhatalom delelője, fény-

pontja után bekövetkezik a hanyatlás. A török birodalomban is ez 

történt, mert Budát feladta (1686). I. Lipót német császár birtokba 

vette Erdélyt (1690); a Pozsonyban tartott országgyűlésen (1681, 

1687) a magyar rendek lemondtak szabad királyválasztási jogukról. 

II Rákóczi Ferenc, Krisztusban hívő római katolikus, aki nem má-

riázik. „Győzhetetlen én kőszálam, védelmezőm és kővárom” kezdetű 

énekünk a kuruc korból való. Ő is szembeszáll a német zsarnoksággal, 

1703-tól kardot fog a szabadságért. Megválasztják Magyarország és 

Erdély fejedelmének. Ezt a szabadságharcot is leverik (szatmári, 

nagymajtényi béke, 1711), de a küzdelme mégis sok tekintetben ered-

ményes volt. Végül inkább Rodostót választotta, mint az ígéreteket, 

hogy ha belátja tévedését, minden vagyonát visszakapja és hazajöhet. 

Ezt ő visszautasította. Hamvait Kassára hozták haza 1906-ban. 

Lipót után I. József (1705‒1711), majd III Károly (1711‒1740) 

következett. Ígérgetnek a protestánsoknak és fenyegetőznek. Az or-

szág lakosságának fele még mindig protestáns, de királyi engedély 

nélkül még zsinatot sem tarthatnak. Ez az abszolutizmus, az önkény-

uralom ideje, a török járom alól kiszabadult ország nyakára Habsburg 

járom kerül. A lakosság száma 2 és fél millióra csökkent, a nemzet és 

a protestantizmus legyengült. Helyenként bűnbánattal könyörögtek a 

kegyelmes Isten segítsége után, a megalázott protestánsok. 

III. Károly „programja” volt, hogy „egy birodalom és egy vallás” 

legyen. Amelyik felekezethez tartozott az uralkodó vagy földesúr, 

ugyanahhoz csatlakozzanak az alattvalók is. (Cuius regio, eius religio.) 

Tovább nyirbálja a protestánsok szabadságát is, megtörték a szellemi 

vezetők gerincét. A protestáns vezetők nagyobb része „legalázatosab-

ban” hajolt meg a „legszentségesebb” királyi felség előtt, a „legke-
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gyelmesebb megoltalmazást remélve” tőle. Hiába hajoltak meg, mert 

III. Károly vallásügyi rendelete (Carolina Resolutio, 1731), halálos 

csapást mért a reformátusokra. „Csak az Úrnak nagy kegyelme”, hogy 

mindenek ellenére megmaradt Krisztusunk megtépázott nyája. 

III. Károly után leány, Mária Terézia lépett a trónra (1740‒1780). 

Tovább folytatta a protestáns templomfoglalást, a gyülekezetek szét-

szórását, a rekatolizálást, hogy „szép csendes móddal” mindenkit vis--

szatérítsen a római egyházba. Mária Terézia fia, II. József, felvilágo-

sult racionalista szabad gondolkozó (1780‒1790) meg sem koronáztat-

ta magát. Birodalma ügyeivel tudományos, filozófiai szempontból fog-

lalkozott. Türelmi rendeletével (1781) könnyített a protestánsok hely-

zetén, azt is megengedte, hogy protestánsok állami hivatalt vállaljanak. 

Hozzájárult, hogy a protestáns istentiszteleten, bárki szabadon részt 

vehessen, és az esperesek önálló jogkörrel végezzék az egyházlátoga-

tást. Meghagyta viszont a kis gyülekezeteknek azt a kötelességét, hogy 

ne csak saját református lelkészüket fizessék, hanem a római plébá-

nosnak is adózzanak. Az Erdélyországba küldött Türelmi Rendelet 

szövege politikai okból eltér a magyarországitól. 

Marx Károly 1848-ban adta ki a Kommunista Kiáltványt. Ebben 

azt publikálta, hogy az ember saját erejéből teremt gazdasági paradi-

csomot ezen a földön. A kommunista ideológia egyik alapelve az evo-

lúció. Szerinte a történelem rabszolgasággal kezdődött, ami után a fe-

udalizmus következett, és ezt a kapitalizmus váltotta fel. Innen érke-

zünk a végleges, egyetlen megoldáshoz, ami a szocializmus. Az Auf-

klärung korszakában magyar népünk 1848-ban lerázta magáról a 

Habsburg-ház, a kolonizáció és a vallási bigottság láncait. A Habs-

burg-ház Magyarországot először koldussá azután katolikussá kívánta 

tenni. Kossuth Lajos jogászt kormányzónak választották. Ez a szabad-

ságharc is megfulladt a német és orosz gyűrűben, miután a belviszá-

lyok meggyengítették. (Világos, 1849. augusztus 13., fegyverletétel.) 

Az orosz tisztek elismeréssel beszélgettek Kossuth katonai előjáróival. 

A z  O s z t r á k – M a g y a r  M o n a r c h i a  

A Habsburgok kegyetlenül megtorolták a magyar függetlenségért 

vívott szabadságharcot. Az autonóm kormány miniszterelnökét, kato-

nai vezetőit kivégezték (1849. október 6), de csöndes, passzív rezisz-

tenciát követő tárgyalások után megszületett a „kiegyezés”. (1867.) Az 
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Osztrák‒Magyar Monarchia belépett az első világborúba (1914‒1918). 

Elveszítette, s a legyőzött államok közül egyedül Magyarországot nyíl-

vánították háborús bűnösnek. Belejátszott a Magyar Tanácsköztársa-

ság megalakulása is. Az első világháború kezdetén a nép tovább élte a 

maga kis világát. Amikor híre járt, hogy Doberdónál 5000 katonát 

vesztettünk, és csak 350 ember maradt életben, megdöbbent az ország. 

Nem volt hús, kenyér, szórakozás, se hadsereg, csak sírás és panasz. 

A  M a g y a r  T a n á c s k ö z t á r s a s á g  

Az I. világháború kitörése után 1916-ig nyugodtabb élet volt az or-

szágban, csak 1916 után kezdték érezni a háború nyomorúságát. A nép 

és a hadsereg belefáradt a háborúba. A magyar nép elitrétege és a ka-

tonaság jó része felismeri, hogy a Monarchia felbomlik, nincs értelme 

a további áldozatnak. Gróf Károlyi Mihály 1918-ban megszervezi az 

őszrózsás forradalmat; bedobják a tetszetős jelszót: „Nem akarok töb-

bé katonát látni”. 1919. március 19-én kikiáltják a Magyar Tanácsköz-

társaságot, Kun (Kohn) Béla és munkatársai vezetésével. A cseh had-

sereg észak felől támadt az országra, a román katonák Budapestet is 

elfoglalják, kirabolják. A Szovjet Köztársaság mozdulatlanul figyeli a 

Tanácsköztársaság összeomlását. Az ateisták magabiztosan propagál-

ták, hogy „végeztünk a földi istenekkel, végzünk a mennyeiekkel is”. 

Az egyház- és parasztellenesség siettette a kommunizmus bukását, 

aminek ősszel vége lett. Az országos traumát a Horthy Miklós köré 

gyűlt tisztikar igyekezett feloldani. Megalakították Szegeden a Nemze-

ti Hadsereget, majd Horthy Miklóst kormányzónak választották, aki 

1919. november 16-án bevonult Budapestre. 

T r i a n o n  1920 

A nyugati Antant-hatalmak, a lakosság véleménye nélkül, a ma-

gyar nemzetiség negligálásával, Versailles-ban (Franciaország), a Tri-

anon-palotában 1920. június 4-én Magyarországra oktrojálta (kénysze-

rítette) a „békeszerződést”, amit ha a magyarok nem írnak alá, akkor 

megszállják az országot. Az ország kétharmadát a szomszédos álla-

mokhoz csatolták, s bár kötelezték az utódállamokat a magyarság jo-

gainak tiszteletben tartására, az csak ígéret maradt. A Szerződést aláír-

ták, de nem írta alá az Egyesült Államok. Az 1918-ban alakult Romá-

nia és Csehszlovákia kegyetlen sovinizmussal pusztította az ősi ma-
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gyar lakosságot. Körülbelül 500.000 menekültet kellett befogadnia az 

anyaországnak. A helyreállítások után a gazdasági élet lassan megin-

dult, fejlődött az ország. 

A II. világháború alatt (1939‒1945), a Felvidék, Erdély, valamint 

a Délvidék egy részét visszacsatolták az anyaországhoz. Magyar ve-

zető politikusok szabadulni próbálnak a náci Németország polipkar-

jaiból (Horthy Miklós), ami nem sikerült. 1944. március 21-én Hitler 

csapatai lerohanják Magyarországot, és Kassa bombázása után totáli-

san belekényszerítik a második világháborúba. A zsidóságot depor-

tálják (Holocaust = tűzáldozat). 

Az ország a II. világháborúból is vesztesként került ki. Az államok 

közül Magyarországot háborús bűnösnek nyilvánítják. Párizsban ‒ is-

mét népszavazás nélkül ‒ 1947. február 11-én az 1920-as trianoni ha-

tározatot kényszerítik az országra. Magyarlakta területeket is csatolnak 

Csehszlovákiához, a Szovjetunióhoz, Romániához és Jugoszláviához, 

ahonnan magyarok ezreit kitoloncolják vagy legyilkolják. Az oroszok 

„kis munkára” (malenkij robot) elhurcolják a lakosság színe-javát, az 

életben maradottakat 6-8 év után engedik haza. Az orosz csapatok 

negyven éven át „ideiglenesen” tartózkodnak Magyarországon, ahol 

végleges katonai bázisokat építenek, és jóvátétel fizetésére köteleznek.  

A  M a g y a r  N é p k ö z t á r s a s á g  

1945-ben az ország lakossága nagy reményekkel, áldozatválla-

lással, lelkesedéssel takarítja el a romokat, hozzáfog az újjáépítéshez. 

Ezt a demokráciát szovjet parancsra kommunista politikai és techni-

kai manipulációkkal kemény diktatúrára és egypártrendszerre változ-

tatták. A Magyar Népköztársaság politikai, társadalmi, művelődési, 

vallási programja az, hogy beillesszék a Szovjetunióba. A hadsereg 

élére, a fő hivatalokba, a jelentősebb termelő üzemekbe „szovjet ta-

nácsadókat” ültettek a vezéri székbe. Az egyházak ügyeit irányító és 

kontrolláló Állami Egyházügyi Hivatal is „moszkvai szempontok 

alapján” működött az egyház nullifikálása céljából. 

A kommunista diktatúra egyházellenes. A politikai rendszer „új 

egyházkormányzata” elismeri a szocializmus felsőbbségét, és teoló-

giai determinációkkal vállalja az ideológia propagálását. A diktatúra 

ellen 1956-ban forradalom robbant ki, amit szovjet tankokkal és re-

pülőkkel tipornak szét. A hitvalló egyház exponált vezetőit és tagjait 
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elítélik, az egyház autonómiáját megszüntetik, és 1957-ben a gyüle-

kezetek még presbiteri gyűlést sem hívhatnak össze. A konszolidáció 

1959-ben kezdődik, és az a vélemény alakul ki Magyarországról, 

hogy a keleti zónában ez a „legvidámabb barakk”.  

Magyar reformer kommunista ideológusok 1985-től egyre báto-

rodva foglalkoznak a csődbe jutott szocializmus problémáival (Lakite-

lek). Az egyház új vezetők választásával foglalkozik, és az „átvilágí-

tás” elmarad. Magyar „kezdeményezésre” hazánkban és a szomszédos 

keleti államokban is föllazul az egypártrendszer. Az események föl-

gyorsulnak, miután a keletnémet állampolgárok tömegét érvényes úti 

okmányok nélkül Magyarországról átengedték Nyugat Európába. 

A  M a g y a r  K ö z t á r s a s á g  

A szovjet hadsereg 1990-ben kivonult Magyarországról, de már 

1989. október 23-án kikiáltják a Magyar Köztársaságot. Vérzivataros 

évszázadok, megfojtott szabadságharcok után 1989-től Magyarország 

ismét független, szabad állam. A templomok megtelnek. 2004-ben be-

lépünk az Európai Unióba, az európai államok közösségébe. A politi-

kai vezetők és a lakosság meg az anyaszentegyház felelősei és tagjai 

alig veszik észre a bűnbánatara, megtérésre, evangéliumi misszióra Is-

tentől kapott nagy lehetőséget. Pártoskodással, egoista vagyongyűjtés-

sel, közönyösséggel pazarolják a kegyelmi időt. 1991-ben Magyaror-

szágon tartják a Magyar Reformátusok Világszövetségének nagygyű-

lését, 1996-ban pedig Erdélyben. Az állam iskolákat, korházakat, in-

tézményeket ad vissza az egyháznak, és hatalmas pénzösszeggel reno-

válja, segíti az egyházi épületek helyreállítását. 

III. A magyar igehirdetés története 

T é r í t ő  é s  t a n í t ó  p r é d i k á c i ó k  

Az egyetemes és magyar igehirdetés-történet, a szellemi, társa-

dalmi és politikai mozgások tükörképét is mutatja. Ritkább eset, 

hogy az igehirdetők Krisztusból, az élő vízből merítenek, hogy a 

Szentlélek erejével formálják az edényt, egyházat és világot. (János 

4,14,7,37.) Gyakoribb, hogy filozófiák, társadalmi, politikai hatások 
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dominálnak az igehirdetésben és cselekvésben. Az ilyen prédikátorok 

repedezett kutak posványos vizéből itatták a szomjazókat. (Jeremiás 

17,13. 21,13.) 

A magyar nép honfoglalása a középkorban történt. Inkább a kö-

zépkor, mint az evangélium bélyegét ütik rá a „megtérített” lakosság-

ra. Honfoglalásunk előtt kelták, dákok, avarok, hunok, rómaiak bir-

tokolták a Kárpát-medencét. A római kultusz fő istene a császár, akit 

minden alattvalója tisztelni és imádni köteles. A császár után a má-

sodrangú istenek következtek. A rómaiak vallásának alig maradt 

nyoma a Kárpát-medencében. 

A hun szilaj, vándorló katonanép volt, egy istent imádtak, akinek 

Attila király e földi „ostora”. Nagy Károly római császár megtizedelte 

az avarokat, rájuk kényszerítette a keresztyénséget. Nagyjából elfogad-

ták a vallási dogmákat és a liturgiát. Ilyen volt a nyugati vallásosság. A 

keleti (Konstantinápoly) és nyugati (Róma) egyház szeretné magához 

csatolni a Kárpát-medence keresztyénségét. Konstantinápolyban ke-

resztelik meg Gyula (Erdély) és Bőcs (Magyarország) fejedelmeit. 

Őseink a magyarok istenét, a legfőbb Hadurat imádták. Tisztel-

ték a természetet, a nap, a hold, a tűz, a víz „szellemeit”. Fehér lo-

vat mutattak be áldozatul, hittek a jó és rossz tündérekben. Fő iste-

nek voltak: Teremtő és Eleve. A papokat és a jósokat táltosoknak 

nevezték. Napfényre emelték az újszülött gyermeket. Egynejűség-

ben éltek. Mivel hitték a lélek halhatatlanságát, ezért az elhunyt 

mellé temették fegyvereit, leölt lovát is, hogy a túlvilágon nyeregbe 

üljön. Halottaikat elégették, vagy folyó és domb mellé temették. 

Halotti torban vigasztalódtak. Géza fejedelem ‒ mint mondják ‒ 

elég hatalmas volt ahhoz, hogy a keresztyének Istenének és a leg-

főbb Hadúrnak egyszerre áldozzon. Vajk fiát Adalbert püspök ne-

veli, megkereszteli és az István (= Koszorú) nevet adja neki. Élet-

rajzírói szerint meggyőződésből lett keresztyén Gizella feleségével 

együtt. Ezzel a szándékkal térít, templomokat építtet, papok tisztes-

séges fizetéséről gondoskodik, lakóházat (parókia), szolgát, lovat, 

tehenet, aprómarhát biztosít nekik. Kötelező templomba járni. Pil-

grim püspök azért szorgalmazta a magyarok térítését, hogy az érse-

ki rangját elhagyva prímás legyen. Az így „megtérített” magyarság 

nagyobbik része pogány maradt, sőt lázadozott az idegenből hozott 

keresztyénség ellen. Mivel a „keresztyén” papok is mutattak be ál-
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dozatot, ezért Ravasz László megfogalmazását ismételjük: a po-

gányság „keresztyéniesült” a keresztyénség pedig „pogányosult” 

(Koppány). 

Magyarországon az egyház és az állam a honalapítástól kezdve 

ugyanaz volt. Királyok és főurak intézték az egyház ügyeit, viszont a 

királyi udvartartás főtisztviselői, magas rangú egyházi főméltóságok 

voltak. I. István királyunk megparancsolta, hogy minden tíz falu egy 

templomot építsen. Tíz püspökséget alapított: Esztergom, Kalocsa, 

Eger, Pécs, Veszprém, Nagyvárad, Csanád, Vác, Gyulafehérvár. Apát-

ságokat, rendházakat, iskolákat szervezett. A pálosoké eredeti magyar 

szerzetesrend volt. Nyugaton és keleten (Róma, Konstantinápoly) ko-

lostorokat épített magyar zarándokoknak. Feleségével egyházakat lá-

togatott, s „ahol valami fogyatkozást találtak, addig onnan el nem 

mentek, míg szerével meg nem építették”.  

Pilgrim szerzetes beszámolókat küldött a pápának, amelyekben 

leírja, hogy a nyugatról behozott hadifoglyokat is térítették olyan 

módon, hogy a német, olasz szerzetesek beszédeit magyarra fordítot-

ták. Általában úgy térítettek, hogy a főispán összeterelte a lakossá-

got, akiknek a szerzetesek elmagyarázták a keresztyén igazságokat, 

azután megkeresztelték őket. Aki elfogadta a keresztyénséget, az 

nyilvánosan megcsókolta az elébe tartott keresztet. 

Gellért püspök alacsony termetű, élénk, akaratos férfi volt, akit jó 

fizetéssel ültetett a csanádi püspökségbe István király. Sohasem ta-

nult meg magyarul. A Deliberatio (tanácskozás, megfontolás) vallás-

filozófiai munkája bibliamagyarázatnak készült. Magyarországon ő 

fogalmazta meg először, hogy: philosophia ancilla theologiae (a filo-

zófia a teológia szolgálója). A rebellis magyarok Kelenföldön meg-

ölik Gellért püspököt. VII. Gergely pápa (1073‒1085) azért járul 

hozzá a szentté avatásához, hogy „felemeljék azoknak testét, akik 

Pannoniában a hit magját elvetették és prédikációikkal vagy intézke-

déseikkel az országot Istenhez térítették”. Róla nevezték el a Gellért-

hegyet, ahonnan szöges hordóban letaszították. 

Béla (1061‒1063) királyunk idején „másodszor térnek az ország-

beli magyarok keresztyénségre”. Szent László királyunk (1077‒1095) 

„Isten félelmére és Krisztus hitére tanítja vala az szegény népet”. A 

„hittérítést” Kálmán király (1095‒1116) fejezi be. Az ébresztő evangé-

lium hirdetése azonban sohasem befejezett, mert az új generációt szün-
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telenül evangelizálni szükséges. Kálmán király elrendelte, hogy na-

gyobb templomokban homiliát és katekézist tartsanak. Magyarázták a 

négy evangéliumot, az Apostoli Hitvallást és az Úri imát. A Szabolcs 

községben tartott zsinat (1092) úgy határozott, hogy a romos templo-

mok helyreállíttassanak, és akik elmaradnak a szertartásokról, azokat 

megbotozzák. 

Csodálatosan szép remekmű az Ómagyar Mária-siralom. Az első 

magyarul írott prédikáció pedig a Halotti Beszéd. Boldván mondták el 

1100, 1200 táján. Az igehirdető rámutatott a koporsóra (audiovizuális 

módszer!), és ünnepélyes zengő hangján megszólította a gyülekezetet: 

„Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, pur es homou vo-

gymuk. Mënyi milosztben terümtevé elevé miü isemüköt Ádámut, es 

odutta volá neki paradicsumut hazoá. … Heon tilutoá űt igy fá gyimil-

csétűl. Gye mundoá neki, méret nüm eneik: isa, ki nopun emdül oz 

gyimilcstűl, halálnek haláláal holsz. Hadlavá holtát terümtevé Istentűl, 

gye feledevé. … Es oz gyimilcsben halálut evék. Es oz gyimilcsnek úl 

keseröü volá vize, hugy turkokat migé szokosztja volá. Nüm heon mo-

gánek, gye mend ű fojánek halálut evék…”2 Prédikációja második ré-

szében a megholt üdvösségéért könyörgött. „Szerelmes brátim! 

vimágygyomuk ez szegin ember lilkiért, … hugy Úr űt kegyilméhel Áb-

raám, Izsák, Jákob kebelében helhezje… Clamate ter: Kyrie eleison!” 

A prédikátor így aktivizálta hallgatóságát. Beszédének első része tex-

tusszerű. Tartalma, megjelenítése plasztikus, reális. Metaforája (átvitt 

értelem, szókép, szóvirág) nagyon kifejező. „És a gyümölcsben halált 

evék.” Erőteljes, kemény, tömör beszéd, olyan korszakban, amikor a 

papok nem szívesen prédikáltak, hanem a vándorbarátoknak adták át a 

szószéket. 

II. Orbán pápa (1095) szervezésében kereszteshadak indultak a 

Szentföldre, hogy azt visszaszerezzék a muzulmánoktól. Lényegében 

                                                      
2 Mai nyelven Benkő Loránd olvasata szerint: „Látjátok, felebarátaim, szemetekkel, mik va-

gyunk: bizony por és hamu vagyunk. Mennyi malasztban teremtette annak idején (az Úr) mi 

ősünket, Ádámot, és adta neki Paradicsomot házul. … Csak egy fa gyümölcsétől tiltotta őt. 
De mondta neki, miért nem ehet: Bizony, amely napon eszel abból a tiltott gyümölcsből, ha-

lálnak halálával halsz”. Hallotta a teremtő Istentől, hogy meg fog halni, de elfeledte. … És 

abban a gyümölcsben halált evett. És annak a gyümölcsnek olyan keserű volt az íze, hogy 
torkukat majdnem megszakasztotta. Nem csak magának, de mind az ő fajának halált evett. … 

Szerelmes Barátaim! Imádjunk e szegény ember lelkéért, … hogy az Úr őt kegyelmével Ábra-

hám, Izsák, Jákob kebelében helyezze ... Kiáltsuk háromszor: Uram irgalmazz!” 
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a világi hatalomért és anyagi jövedelemért folyó harc volt ez. A ke-

resztesek Magyarországon átvonulva is fosztogattak. Hazai fegyve-

resek verték szét őket.  

Virágos mezőn, zord rengetegben, hegyek rejtekén épültek föl a 

zárdák és kolostorok, általában ott, ahol évszázadokkal, évezredekkel 

ezelőtt már laktak. Titkos összeköttetésekkel adtak hírt egymásnak 

az eseményekről. Magyarjaink szerették az ünnepélyeket. László ki-

rályt 1192-ben, Béla király Margit leányát 1276-ban avatták szentté. 

VI. Orbán (1378‒1389) pápa egyházjogilag megerősítette (1376) 

Esztergom és Pécs papnevelő intézményeit. 

IV. Béla király idején (1235‒1270) Juliánusz barát elindult Ázsi-

ába, hogy megkeresse a magyarokat. s örömmel írta a pápának, hogy 

megtalálta őket, akik „szívesen hallgatták, amit a hitről beszéltem, 

mert nyelvük teljességgel magyar” Bánfi Bozárd szerzetest (1224) 

térítés közben ölték meg a kunok. 

A királyi udvarban képzett papok végezték a diplomáciai, kincs-

tárnoki, tanácsadói munkát, parancsnokként rendelkeztek a hadse-

reggel. Az igehirdetést a másod-harmadrendű dolgok közé sorolták. 

Az a helyzet alakult ki, hogy a főemberek „az ország főpapjainak, 

báróinak, lovagjainak és nemeseinek” kiáltották ki magukat. Tehát a 

főpap és főnemes ugyanazon személy volt. Viszont falusi plébániá-

kon olyan parókusok is működtek, akik a nevüket sem tudták leírni. 

A Budán tartott zsinaton (1279, 1309) megtárgyalták az egyházi 

szónoklattan kérdéseit is. Elrendelték, hogy a lelkészek a Szenthá-

romságról, az inkarnációról, a passióról és a hét szentségről tanítsa-

nak. Mivel a vallás dolgai ész által megfoghatatlanok, ezért a hallga-

tóságnak az a kötelessége, hogy vitatkozás nélkül ragadják meg az 

egyház tanításait. (Roma locuta causa finita est. Róma nyilatkozott, a 

vita befejezett. Augustinus.) Ilyen nagy volt a középkori egyház ha-

talma és tekintélye. 

Nem maradtak ránk leírt egyházi beszédek, de a szónokok nevei 

igen, mint például Boldog János, Magyar Pál, Csudai Miklós. A pré-

dikáló domonkos szerzetesek hittérítést is végeztek.  

A kódexek magyar nyelvű prédikációi Jézus Krisztus szenvedéseit 

tartalmazzák. Szerzőik ismeretlenek. A kódexeket (= régi kéziratos 

könyv) felfedezőjükről, megtalálójukról nevezték el. (Pl. Érdy-, Jor-

dánszky-, Kájoni-kódex.) Igen híres Gyulafehérváron a Batthyány-
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kódex. Ezek a prédikációk a kor szellemét árasztják. Hivatkoznak 

Ágostonra, Chrisostomosra, Nagy Gergelyre és más nevezetességekre. 

Például így allegorizálnak: üldöz téged az egyszarvú unikornis, ami a 

halál; verembe jutottál, ami az élet; megbújsz egy bokorban, ami a vi-

lág; angyal és ördög vadásznak reád, mint két agár a nyúlra. 

Húsvét napján föltették azt a kérdést, hogy a feltámadott Jézus mi-

ért asszonyoknak jelent meg először. Bölcs választ adnak reá: „Azért, 

mert az asszonyok nem tudnak titkot tartani”. Gyakorta polemizálnak 

azon, hogy szűz Mária magas volt-e, vagy alacsony? Kövér, vagy so-

vány? Aztán a prédikátor megnyugtatta felizgatott hallgatóit, hogy bi-

zonyosan a legszebb testalkatú volt. Pogány módon festik le a túlvilá-

got. Temetéskor megnyugtatják a gyülekezetet, hogy „megholt bará-

tunk bevándorolt a tiszta égbe, ahol az Olympos isteneivel misztikus, 

Jakhos táncát járja”. Magyar nyelvű igehirdetések megírásával együtt 

másolgatják a külföldről behozott posztillákat. 

Hunyadi Mátyásunk (1458‒1490) kedvelte a humanistákat. Udvari 

papja, Csezmicei János (Janus Pannonius) platonizmussal, misztiká-

val, babonával mosta össze a keresztyénséget. A nap mozgásából (ho-

roszkóp) és a csillagok állásából (asztrológia) jósolgatták a jövendőt. 

Az esztergomi, 1493-ban tartott zsinat elrendeli, hogy a Szent-

írásból fölvett szakasz elolvasása után, higgadt és rendszerbe fogott 

beszéd tartassék. Laskai Osvát ferencrendi szerzetes 1499-ben latinul 

kiadott humanista prédikációi, a retorika szabályaival készültek. Ma-

gyar Mihály 1502-ben 13 olyan prédikációt írt, „melyeket egész éven 

át lehet használni”. Morális, dogmatikus beszédeit latinul írta. Vitéz 

János 1445-től váradi, majd esztergomi püspök, humanista diploma-

ta. Temesvári Pelbárt rajongó ferencrendi szerzetes, Budán lektor 

(felolvasó, nyelvtanító). Pomerium (Gyümölcsöskert) című gyűjte-

ményében (1479) régi prédikációkat dolgozott át, és újakat is szer-

kesztett melléjük. Egyszer csak fölrémlik előtte Magyarország sötét 

jövője és olyan bűnbánatot hirdet, mint Jónás Ninivében. 

Kapisztrán János (Giovanni Di Capistrano) 1454-től III. Kallix-

tus pápa magyarországi követe, Hunyadi János vajda barátja. Prédi-

kációinak az a célja, hogy keresztes katonákat toborozzon. Szónokla-

tai tömegeket mozgattak meg. A Nándorfehérvárnál török feletti 

csodás diadal emlékére, pápai rendeletre harangoznak délben Ma-

gyarországon 1456-tól. A református teológia országunkban is je-
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lentkezik, és az országgyűlés 1423-ban és 1525-ben foglalkozik vele. 

Mivel a török haderő közel nyomult határainkhoz, a pápa katonai és 

anyagi segítségére számítanak, ezért fej és jószágvesztésre ítélik 

azokat, akik szimpatizálnak a reformációval. 

K e r e s z t e s  p a r a s z t o k  f o r r a d a l m a  

„Meghalt Mátyás király, oda az igazság”, sóhajtotta a főuraktól 

nyomorgatott jobbágyság. A haszonleső főuraknak, illetve főpapok-

nak mellékes volt az Úr igéje, Krisztus egyháza és magyar népe. Hal-

lani sem akartak a reformációról. „Többet beszéltek a pénzről, mint 

az égről.” Eger püspöke például Itáliában lakott, oda küldette magá-

nak a papi dézsmát. Gyulafehérvár és Várad püspöki székében 18 

éves serdülő ült. Csáky csanádi püspököt pappá sem szentelték. Gát-

lástalanul adóztattak. A gyülekezetek sorsát nem a lelkész, hanem a 

földesúr, a kegyúr intézte.  

Ilyen szituációban lobbant föl nálunk a reformáció tüze. Az evan-

gélium által megragadott, megvilágosult papok bűnbánatra szólítottak 

föl. Sopronban a pápizmus ellen prédikáltak (1522). Emelkedett a 

templomlátogatók száma, mintha éreznék a közeledő veszélyt. Az a 

tanítás is újszerű, érdekes, hogy nem a jó cselekedetért, hanem egyedül 

Krisztus áldozatáért bocsát meg nekünk az Isten. De a megtérést pré-

dikáló papoknak távozni kell az országból. 

A török félelmetes hatalommal közeledett. Bakócz Tamás her-

cegprímás, aki pápa is szeretett volna lenni, 1514-ben keresztes hadat 

szervezett a török ellen, aminek vezetésével Dózsa Györgyöt bízza 

meg. Parasztok tömegesen csatlakoznak a táborokhoz azért, hogy ki-

csússzanak a főurak, főpapok markából. Európában parasztfelkelések 

folytak. Dózsa seregébe szerzetesek, barátok is bevonulnak. Leghíre-

sebb közöttük Mészáros Lőrinc, aki a bűnösök megítéléséről és a vi-

lág végéről prédikált Dózsa mellett. 

Laskai Osvát rendfőnök, előreformátor bátran kimondja, hogy 

„az előkelők lábbal tapossák az igazságot. Nem hagyják meg a bért 

szolgáiknak… Nehéz adóval sújtják a szegényeket… Így az éhségtől 

nyomorított nép bosszúért kiált az Úrhoz… Ó, Magyarország, elha-

gyott téged az igazság… Mindent elöntött a romlottság.” 

A reformáció politikai, egyházi, művelődési, kereskedelmi kap-

csolatok által érkezett Magyarországra. Wittenbergben tömegesen 



76 

tanultak magyar diákok, s a fiatalokat fölrázták Luther Márton 

szangvinikus prédikációi, énekei, izzó temperamentuma. A gyüleke-

zetek beleuntak Mária és a szentek kultuszába. Isten készítette a szí-

veket, a történelmi helyzetet, Krisztus evangéliumára Dózsa táborá-

ban is. Minden forradalom áldozatot követel. Krisztus, az Isten Bárá-

nya önként áldozta föl magát a bűnösökért. Dózsa népe is neki fogott 

a zsarnoki pusztításra, főnemesek kastélyainak kirablására, aminek 

szörnyű következménye után Dózsa népe került az oltárra. 

A belviszály rettenetes csapás egy közösségen, és a mohácsi tra-

gédia előtt 12 évvel, a nekivadult parasztok felégették a megostro-

molt kúriákat. Dózsát 1514 májusában elfogták, izzó vassal megko-

ronázták. Parasztjait arra kényszerítették, hogy a húsából egyenek, 

akik ezt istentiszteleti áldozatként fogták föl. A parasztságon és vilá-

gi-egyházi vezetőin iszonyatos bosszút állottak. 

A Hatvanban 1525-ben összehívott országgyűlésen elrendelték, 

hogy a protestánsok tűzzel égettessenek meg. Ismét abban remény-

kedtek, hogy a pápa kegyeit elnyerik, és segítséget kapnak Rómából 

az egyház és világ „fejétől”. A főuraknak és diplomatáiknak fogal-

muk sem volt arról, hogy a pápa titkos szövetséget kötött a törökkel, 

a római katolikus Habsburgok ellen. 

III. Pál pápa (1534‒1549) pénzbeli és katonai támogatás helyett 

megdicséri a magyarokat, hogy az európai keresztyénség védőbástyái 

lettek. Balassi Bálint (1554‒1594) arról énekel, hogy Magyarország 

a keresztyénség oltalmazója: 

Térj azért én lelkem kegyelmes Istenedhez. 

Szép könyörgésekkel béküljél szent kezeihez. 

Mert lám hozzá fogad. Csak reá hagyd magad. 

Igen irgalmas Úr ez.3 

Ezekben a vérzivataros időkben növekvő erővel munkálkodott 

Isten igéje. Nagyhírű, régi neves családok (Nádasdi, Thurzó, Perényi, 

Rákóczi, Zrínyi stb.) hajlottak meg Krisztus előtt, Akiben az ország 

vezetői és lakosai egyedül közeledhettek az Istenhez és egymáshoz. 

  

                                                      
3 Református énekeskönyv, 226. 
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M a g y a r  r e f o r m á t o r o k  

Szapolyai János fejedelem szimpatizált a protestánsokkal. Megért-

hető, hogy először a szászok fogadták el Luther hitvallástételét, azután 

Erdélyország a reformáció erőssége lett. A mohácsi tragédia (1526. 

augusztus 29) után Podmaniczky István nyitrai püspök 1526. novem-

ber 11-én Szapolyait megkoronázta. Ugyanez a püspök, ugyanazon év 

december 17-én a német Ferdinándot szenteli királlyá Pozsonyban. 

A husziták mozgalma a Felvidéken volt népszerű. A Luther által 

hirdetett „szabadság evangéliuma” ezen a vidéken is először a szá-

szokban (cipszerekben) gyökerezett meg. A római egyház hatalma és 

tekintélye összeroppant. Az ország lakosságának 90 %-a protestált. A 

protestáns hitre tért szerzetesek hirdették, hogy Isten a törökkel bün-

tet gonoszságainkért. Isten a legsötétebb történelmi szituációban 

gyújtotta meg az evangélium fényét, úgy, mint a 430 éves egyiptomi 

fogságban a zsidóknak küldte Mózest. 

A szabadság evangéliuma áthatolt a királyi palota vastag falain. 

Az udvarban nyíltan és titokban olvasgatták „az antikrisztus pápák” 

gonosz tetteit. Vándor szerzetesek kipellengérezték a megromlott 

egyház bűneit. A reformáció korában az evangélium szép, tiszta ma-

gyar nyelven szólalt meg. Magyarul prédikáltak, énekeltek, egyházi 

iskolákban magyarul tanítottak, színdarabokat írtak és játszottak. A 

reformáció megtartó áldás lett az összetépázott országban. Német ki-

rályi katonák, törökök által elfoglalt vidéken adóztattak, törökök pe-

dig a királyi Magyarország területén. A török bizonyos vallásszabad-

ságot engedélyezett. A protestantizmust inkább eltűrte, mint a látvá-

nyos, misztikus katolicizmust. Huszár Gál feljegyezte, hogy török 

hódoltságban az evangélium hirdetését nem akadályozzák, és sokan 

csatlakoztak a reformációhoz. A török vallási és hadászati megfonto-

lásból tiltotta be a római körmenetet és a déli harangszót. Jó kapcso-

latba került a zsidó kereskedőkkel. 

Dévai Bíró Mátyás († 1547), Luther barátja, ferences szerzetes, 

Boldogkő várában is lelkészkedett. Kassán és Budán a megholt szen-

tek imádata ellen prédikált, mert nem az imádság, hanem csak Krisztus 

az egyetlen közbenjáró. Prédikációs könyve maradt ránk. Mondaniva-

lóját ügyesen összefoglalta. Krisztusáért Szapolyai és Ferdinánd kirá-

lyok börtöneiben szenved. Dévai Fráter György váradi püspök terüle-
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tén, Erdődön (1544) hív össze zsinatot. Az úrvacsora és kegyelemből 

hit által való megigazulás kérdéseit tárgyalják. Szájhagyomány szerint 

a török puskaporos hordóra ültette Budán, vele szemben másik puska-

poros hordóra a római plébánost, hogy vitatkozzanak az evangélium 

igazságáról. Dévai vállalta, a római félelmében eloldalgott. 

A Szentírás, valamint az első keresztyén századok tanítása sze-

rint a reformátorok kifejtették, hogy a cölibátus (papi nőtlenség), a 

képek imádata és a mise áldozat a római pápa téves kitalálásai. A 

szuggesztív, biblikus, világos fellépésük nyomán meszelték le a 

templomi freskókat. 

Sztárai Mihály († 1575) ferencrendi szerzetes a mohácsi csatában 

küzdött. Csodálatosan életben maradt. A török roham és a lekaszabolt 

magyarok szörnyű látványa mély nyomot hagy benne. A sebesültek, 

haldoklók, jajkiáltása, nyögése az agyvelejéig hatott. Ekkor vagy ez-

után ragadja meg Krisztus szerelme, és ezután szánja magát az evangé-

lium szolgálatára. Gyűlölői titkon leskelődnek rá, hogy megöljék, ő 

pedig karóra tűzött tököt dugott ki éjszaka óvatosságból az alig nyitott 

ajtaján, amit szétvertek, gondolván, hogy ez Sztárainak kopasz feje. 

Igét hirdet, színdarabokat ír, amelyek által is az evangéliumot plántálja 

a szívekbe. Gyönyörűséges énekek szerzője. Iskolákat alapít. Az Úr 

megáldja munkáját és a Szentlélek segítségével Baranyában 120 ev. 

ref. (evangélium által reformált) gyülekezet létesült. 

Farkas András római katolikusból lett református lelkész. Verses 

Krónikát írt 1538-ban „Az zsidó és magyar nemzetségről”, amiben 

párhuzamot von a két nép története és cselekedetei között. Isten a 

bűneik miatt ostorozta meg a zsidókat, de kegyelmébe fogadta a 

megtérőket. Ugyanígy történik a magyar néppel is. Farkas András 

bibliai, református történelemszemlélettel tanítja, hogy bűneink miatt 

zúdult ránk a török, miképpen babiloniak a zsidókra. Ha pedig bűn-

bánattal megtérünk az Úr Jézushoz, akkor Isten „az jó Magyarorszá-

got esmét feltámasztja”. 

Magyarország nemcsak a töröktől és a némettől szenved, hanem 

„önfia vágta sebét” (Nemeskürty István). Az elcsüggedt, szenvedő la-

kossághoz Isten olyan üzenetet küldött, hogy higgyenek és remény-

kedjenek Jézus Krisztusban. Keresztyén történészeink, irodalmáraink 

(Illyés Gyula) erőteljesen bizonyítják, hogy ha Mohács után nincs re-
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formáció, akkor ma nincs magyarság. Népünk belesüllyed a török és 

német, valamint saját bűneinek mocsarába. 

A 16. században Magyarország és Erdély lakosságának 90 %-a 

protestáns lett. A plébános és a gyülekezet egyszerre fogadja el az 

evangéliumot, hirtelen vagy lassú fordulattal. Őket nevezik reformált 

barátoknak, reformált gyülekezeteknek. Gyakori, hogy a templomot 

közösen használták, egyik nap délelőtt az egyik, következő nap dél-

után a másik felekezet. 

Johannes Honterus (1498‒1549) Brassóban alapított nyomdát. 

Humanista reformátor. Az ő idejében diák Brassóban Károlyi Gáspár. 

A nyomdákat protestáns főurak alapították, az ő anyagi támogatásuk-

kal működtek, pl. Nagyváradon, Sárospatakon, Vizsolyban. Misztótfa-

lusi Kis Miklós (1650‒1702) tudós lelkész világhírű nyomdászmester-

ré képezte magát. A nyomdatermékekkel lelkészek és gyülekezetek 

lelki-szellemi igényeit elégítették ki, valamint az iskolák (pl. Debre-

cen, Gyulafehérvár, Nagyenyed, Pápa, Sárospatak) szükségeit. A lel-

készi szolgálatra készülő fiatalok értelmesebbjei külföldi egyetemeken 

és főiskolákon tanultak, ahol életfogytiglan tartó barátságok is szövőd-

tek más nemzetbeliekkel. 

Szkhárosi Horváth András († 1549 után) igehirdető és énekköltő. 

Művei jórészt verses prédikációk. Ozorai Imre (1510 körül ‒ 1550 

előtt) is római katolikus papból lett reformátor. Az 1530-as években 

prédikálja, hogy ahol ketten vagy hárman együtt vannak, ott megjele-

nik Jézus. Nem a misemondásért, „szűz Máriának és minden szentek-

nek érdemekért bocsátja meg nekünk bűneinket az Úr Isten, íme a 

Szentírás azt mondja, hogy a Krisztusnak vére mossa el az világnak 

bűnét”. Akik a böjtből, miséből, „nemes szűz Máriából és mind a 

szentekből Jézus Krisztust csinálnak és tesznek, a Krisztust megtagad-

ják… az szűz Máriát pedig és a szenteket megrútolják, megcsúfolják”. 

Telegdi Miklós (1535‒1586) egyházi beszédeibe is beleszövi a 

reformátorok felismerését, hogy a pogány török bűneink miatt ül a 

nyakunkon. A szent Írásokat azok értik jól, „akik az apostolok idejé-

hez igen közel éltenek”. Világos, népies, magyaros stílusban elmon-

dott beszédeit posztilláknak nevezik.  

Káldi György (1573‒1634) protestánsnak született, ám a jezsui-

ták magukhoz csalták. Ő is tanította, hogy az igaz keresztyén hit cse-

lekvő szeretettel párosul. Világos, népies stílusban, a retorika szabá-
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lyai szerint beszél. Magyarország történetével is foglalkozik. Magyar 

nyelvre fordítja a Szentírást (Bécs, 1626). Igehirdetéseinek címe: „A 

vasárnapokra való prédikációk. Az Innepekre való prédikációk. Is-

tennek szent akaratja.” (Nagyszombat 1572, Pozsony 1634). 

Méliusz Juhász Péter (1536‒1572) lelkész, püspök, író és tudós, - 

wittenbergi tanulmányai után 1558-tól Debrecenben az unitáriusok-

kal szemben a református trinitás tan megerősítője. Több kötetre me-

nő prédikációi, bibliafordításai és magyarázatai jelentek meg. A ma-

gyar történelmet Isten igéjének világosságában analizálja. Jób köny-

vét praktikusan értelmezi és vonatkoztatja a gyülekezetre. Világos 

eszű, céltudatos, nagyindulatú férfi. Krisztocentrikus, mert Krisztus 

foglya, mint Pál apostol. „Ha hiszed Krisztust, éretted megtestesültet, 

és hogy te éretted lett áldozat, te veled Istent megbékéltette”, akkor 

bizonyos vagy arról, hogy te is az Úr választotta lettél. Ahol nem az 

Ige szól, ott nincs Krisztus. Az Ótestamentumot is csak Ő világosítja 

meg. Izzó haraggal korholta a római katolikusokat és unitáriusokat, 

„akik dögön rágódó papok, akik a szegény özvegyek, árvák, az or-

szág jövedelmét felszopják, benyelik, éjjel-nappal tobzódván… a pá-

pa ördög kamor széke”. Méliusz a lectio continua módszerével ma-

gyarázta végig a Szentírást. Az eredeti szöveg tanulmányozására 

nagy gondot fordított. Tételeit és az úzust a textushoz igazítja. Mel-

lőzi a homiletikai formalizmust. Azzal a reménységgel adja népünk 

kezébe a Bibliát, hogy annak értelmét majd a Szentlélek megvilágo-

sítja. Jó cselekedetünk annak bizonysága, hogy Isten kegyelme által 

az Úr gyermekei vagyunk. Mélius idejében burjánzott fel protestán-

sok között az unitárizmus, akik tagadják az Atya-Fiú-Szentlélek is-

tenségét, mert verbálisan interpretálják, pl. Efézus 4,5-6-ot: „Egy az 

Úr, egy a hit, egy a keresztség… egy az Isten…” 

Károlyi (Radics) Gáspár Nagykárolyban született (1530), Göncön 

hunyt el (1591). Mivel a Károlyi családnevet vette föl, ezért filológu-

sok és historikusok szerint Károlyinak írandó. Kassa völgyi esperes. 

Az unitáriusok ellen zsinatot hív össze Gönc városában (1566). Részt 

vesz a híres debreceni zsinaton (1567), ahol a Szentháromság kérdésé-

ben megegyeznek, ugyanott elfogadják a II. Helvét Hitvallást. Károlyi 

fordítja le és nyomtatatja ki széljegyzetekkel az első teljes magyar 

nyelvű Bibliát 1590-ben. A nyomda helyéről vizsolyi Bibliának is ne-

vezik. Jeles művének címe: „Két könyv minden országoknak és kirá-
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lyoknak jó és gonosz szerencséjüknek okairól. Micsoda jelenségekből 

ismerhetjük meg, hogy az Istennek ítéletei közel vagyon” (Debrecen, 

1563). Ebben a nyomorúságos korban, napirenden volt (pl. Dózsa 

György seregében is) az apokaliptika. Károlyi Gáspár Biblia-értelme-

zése és történelemszemlélete krisztocentrikus. Mint szuperintendens 

(püspök), lelkészeit bibliaolvasásra, tanulásra és Szentlélekért való kö-

nyörgésre ösztönzi. 

Magyarországon Méliusz és Károlyi életében az evangélikus lu-

theri és református kálvini reformáció haladt egymás mellett, és vitat-

kozott az úrvacsora fölött. Kialakultak az egyházkerületek, amelyeket 

esperesi segítséggel püspökök irányítottak, tiszteletben tartván az au-

tonómiát. Presbitériumokat hívnak létre, intézik az iskolai ügyeket, 

foglalkoznak püspökválasztással, dogmatikával, liturgiával és a lelki-

pásztorok morális életével. Kötelezővé teszik a Heidelbergi Káté ma-

gyarázatát. A magyar országgyűlés a római katolikusoknak igyekszik 

kedvébe járni, nem vallási, hanem inkább politikai okból, hátha majd a 

római pápa és a Habsburg-ház segíteni fog a török kiűzésében. 

Szegedi Kis István (1507‒1572) legmagasabb tudományos foko-

zatot szerzett Wittenbergben. Krisztusban való hite miatt Fráter 

György félholtra vereti, nagy könyvtárát elkoboztatta. Szegedi zúgo-

lódás nélkül hordozza sebeit; Cegléd, Makó, Szeged, Temesvár a na-

gyobb prédikáló állomásai. Török fogságba kerül, de megengedik 

néki, hogy kezén bilincsekkel családokat látogasson. Roppant vált-

ságdíjért szabadon engedik. Dogmatikát ír, valamint a pápák bűn-

lajstromát. (Peter de Roza: Krisztus helytartói.) Elemezte a próféták, 

zsoltárok, evangélisták és apostolok írásait. 

Dávid Ferenc (1520‒1579) nyugtalan vérű, kereső lélek volt. Ró-

mai katolikusnak született, lutheránus lett, református hitre tért át, uni-

táriusok püspöke volt, végül börtönre ítélik. Olyan észember, aki épít 

és rombol (Ravasz László). Prédikációs könyvében az Atya Istenről, 

Jézus Krisztusról és „az mi örökségünknek pecséteiről, a Szentlélek-

ről” olvashatunk (1579). A verbális inspirációt fogadja el. Élete utolsó 

szakaszában tagadja Krisztus istenségét. Vasárnap helyett áttér a 

szombat megünneplésére. A textus mondanivalóját röviden summáz-

za. Sajátos szövegkritikájával ő dönti el, hogy mi a hiteles Szentírá-

sunkban és mi a betoldás. Krisztus visszajövetelét 1570-re jövendölte 

meg. Hiszékeny emberek követték. Déva vár börtönében halt meg. 
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Huszár Gál (1512‒1575) Ferdinánd király országrészében volt 

reformátor. A megváltó evangélium Isten akaratával jutott a német 

királyságba, a török hódoltság területére és Erdélybe. Sok üldözést 

szenvedett, ám erős maradt a hitében. Lelkészeket nevelt, és falusi 

gyülekezetekbe küldte őket. Nyomdája volt. Első kinyomtatott műve 

a megfeszített és feltámadott Jézusról szólt. Debrecenben adott ki 

énekeskönyvet. Kassán bebörtönzik, Pápán a gyülekezet lelkésze. 

Bornemissza Péter (1535‒1585) a legnagyobb lutheránus igehir-

dető Magyarországon. Testében állandóan az ördög ostromát érzi. 

Hat prédikációs kötetet adott ki, a korabeli szokás szerint hosszú 

címmel: „Az Evangéliumokból és az Episztolákból való tanulságok-

nak Első Része, melyeket a keresztyének gyülekezeteiben szoktanak 

prédikálni minden ünnepnap, kit az Úr Jézusnak Lelke által az egy-

ügyű keresztyéneknek idvességes tanulságokra írta Bornemissza Pé-

ter 1573”. Mondanivalóját skolasztikus módszerességgel rendezi. 

Egy textusról három-hat beszédet is készít, amit két-három órán ke-

resztül mond el a gyülekezetnek. 

Batizi András (1515‒1552 körül) 1550-ben írt munkájában meg-

rótta a „futó keresztyéneket, akik a bálványképekhez szaladoznak”, 

búcsúlevelekben és önnön cselekedetekben bizakodnak, akik „sok 

ezer Áve Máriát leberbetélnek, számtalan Paternostert kipergetnek, 

ezek nem keresztyének, hanem pogányok”. 

A z  e l l e n r e f o r m á c i ó  

A reformáció hanyatlásának három fő oka volt: 1) a reformátusok-

ban kihűlt a Jézus Krisztus iránti szeretet; 2) a szeretet lelkének helyé-

be pártoskodások, okoskodások és a gőgösség indulata lépett; 3) az 

önmagára, de nem Jézus Krisztusra talált római katolikus egyház ígé-

retekkel, anyagi előnyök megfizetésével vagy véres erőszakkal „térí-

tett vissza” önmagához. A főnemesek „megértik az idők szavát”, és 

rangért, címért, pénzért, előnyökért „visszatértek” a római egyházba. 

Az ellenreformáció magasan kiemelkedő személye Pázmány Pé-

ter (1570‒1637) volt, aki Nagyváradon született és Pozsonyban halt 

meg. Kolozsvári tanulmányai idején elhagyja a református egyházat, 

és a római katolikusokhoz tér, a jezsuitákhoz. Bécsben, Rómában ta-

nul. Esztergomi érsek (1616-tól), majd bíboros (1629-től). Életcélja a 

rekatolizáció, de barátságot keres a protestáns Erdély nagy fejedel-
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mével, I. Rákóczi Györggyel. Véleménye, hogy a török csak Habs-

burg és pápai segítséggel űzhető ki. 

Pázmány meggyőződése szerint a papság lelki-erkölcsi hanyatlása 

miatt lett reformáció, ezért papnevelőket alapított (Nagyszombat, 

Bécs) a színvonalas, morális nevelés céljából. Szuggesztív egyéniség-

ével főúri családokat, térit vissza a római egyházba. Szerinte is a cuius 

regio, eius religio alapján a dolgozók kötelessége, hogy hitüktől, meg-

győződésüktől függetlenül a munkaadóik, főuraik vallását kövessék. 

Nagy műve: „Az igazságra vezérlő kalauz” (1613). Véleménye alapján 

az ország azért jutott ilyen nyomorúságra, mert elhagyták az egyedül 

idvezítő római egyházat. Megállapította, hogy Kálvin és Luther olyan 

erkölcstelenséget tanítottak, amelyek „dögletes mételyek”. 

Retorikájában a tudományos szónoklattan művészetével foglalko-

zik. Neki a Biblia olyan eszköz, amivel a római egyház hittételeit iga-

zolja. Számára nem az evangélium, hanem az egyház és önmaga sze-

mélye a fontos. Tradicionális publicista és politikus. Tanította, hogy a 

példás életű szónok ne féljen a bűnök és igazságok kimondásától. Nem 

veszi észre, hogy a Bibliában nincs szónoklattan, sem közbenjáró 

szentek, sem idvezítő egyház, hanem csak az egyetlen közbenjáró Jé-

zus Krisztus. Beszédeit metaforákkal színesíti. Először megrémít, 

majd vigasztal. Prédikációit aprólékosan rendszerezi: Propositio (elő-

terjesztés), partititio (felosztás), invocatio (figyelemre ébresztés), prac-

tatio (tárgyalás), narratio (kifejtés, elmondás), definitio (meghatáro-

zás), argumentatio (érvelés), refutatio (cáfolás), epilógus (befejezés). 

Prédikációit 30 év szolgálata után adja ki (Pozsony. 1636). Szív 

helyett az ész és akarat meghódítására törekszik. Mondanivalóját ma-

rokra fogja. Nyelvezete magyaros, zamatos. Textusához nem ragasz-

kodik, és ugyanazon textus alapján prédikál a bujaságról és fösvény-

ségről. Ezékiel 44,2-t a kontextus mellőzésével merészen Szűz Mári-

ára vonatkoztatja. „Ez a kapu be lesz zárva, meg nem nyílik és senki 

rajta be nem megy, mert az Úr, az Izrael Istene ment be rajta, ezért 

be lett zárva.” A vers alapján Pázmány bebizonyította, hogy Mária 

szűz maradt, miután megszülte Jézust. A református teológiában 

Krisztus a primer és Mária a szekundér, mert Krisztusban váltattunk 

meg! Római katolikus felfogás szerint az egyház anyja Mária, az 

egyház szervezete üdvintézmény, vagyis aki elfogadja Máriát és az 

egyházat, csak az idvezül. Mária és egyház nélkül nincs idvesség. 
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Pázmány alaptétele, hogy Magyarország azért jutott nagy romlásra, 

mert elfordult Máriától és az idvezítő római egyháztól. 

Pázmány teológiájában evangéliumi motívumok is meghúzódnak. 

Imádkozik azért, hogy prédikációjára legalább egy bűnös ember meg-

térjen. „Fáradtságomnak fényes jutalma lészen, ha a Krisztus vérével 

megváltott lelkek közül csak egynek idvességére segítő eszköz lészen 

írásom.” Az okos jezsuita mesteri módon illusztrál, de számára a Bib-

lia nem életvízforrás, hanem argumentumok, metaforák, példák tárhá-

za. A keresztyénség hasznait emeli ki. Magyarra fordítja Kempis Ta-

más: De imitatione Christi (1483, Krisztus követése) című munkáját.  

Az ellenreformáció nem csak teoretikusan, hanem materiálisan is 

nekirontott a reformációnak. Gróf Belgioso német főkapitány 1604-

ben Kassán elrabolja a reformátusok templomát. Máshol is bezáratja 

a protestánsok kultuszhelyeit. A reformáció áldásai, győzelmei után, 

Isten megrostálta, megpróbálta az Ő népét. 

I. Ferdinánd német király Mohács után megparancsolta, hogy a 

vallást az „előbbi állapotába kell visszaállítani”. A rómaiak kigú-

nyolják a kálvinistákra, lutheránusokra, anabaptistákra, unitáriusok-

ra, szombatosokra és különféle csoportokra szakadt reformátusokat. 

Népies, szívhez szóló igehirdetéssel, növekedő műveltségi színvonal-

lal, ígéretekkel és fenyegetésekkel csalogatták vissza az „elpártolta-

kat”. Barbino német generális egyszerűen száműzte a protestáns pré-

dikátorokat. Betiltották a reformált gyülekezetek istentiszteleteit. Gá-

lyarabságra hurcolták a Krisztushoz mindhalálig ragaszkodó lelké-

szeket és tanítókat. Ez a gyászévtized, 1671 és 1681 között.  

Az üldözöttek egymást bátorítva imával, énekkel készültek a ha-

lálra és onnan az idvességre. „Tűrnöm hát jobb lészem, Mert még 

elővészen Istenem, szent Fiáért; Bűnöm elfelejti, Pokolra sem veti 

Lelkem, ki hozzá megtért; Bár súlyos kereszttel Próbál és megterhel 

Méltatlan életemért. Szenvedek békével, Magamat is ezzel Biztatom 

mindenekben; Többet én Megváltóm szenvedett, jól tudom, Üdvös-

ségemért testben; Nem egyedül vagyok Földön, ki nyomorgok: Szen-

vedik ezt is többen.”4 

A római katolikus igehirdetők, homiléták is magukon hordozzák 

a korszak filozófiai, politikai, társadalmi gondolkozás bélyegét. 

                                                      
4 Keresztyén énekeskönyv, 262: 5, 6. 
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Padányi Bíró Márton veszprémi püspök, főispán véleménye volt, 

hogy „aki Máriát nem tiszteli, az jó magyar nem is lehet”. A barokk 

(súlyos, látványos) fénykorában, külsőségekben pompázó egyházban 

mellékes volt a Krisztus evangéliuma. Missziójának egyetlen célja a 

rekatolizáció, úgy, mint a zsidóknak, akik a tengert is megkerülték, 

csak hogy egy pogányt zsidóvá tegyenek. (Máté 23,15.) A magyar 

országgyűlés törvénybe iktatta a rekatolizációt. 

R e f o r m á t u s  f e j e d e l m e k  (1557‒1648) 

A Habsburg önkény ellen forduló első nagy fejedelem Bocskai Ist-

ván volt (1557‒1606). Egyaránt jártas a Bibliában, a tudományokban 

és a hadvezetésben. Krisztus nevében indított védelmező szabadság-

harcot az egyházáért és nemzetéért. Vezérigéje: Róma 8. 31. „Ha az 

Isten velünk, kicsoda ellenünk?” Luther énekével szálltak csatába: 

„Erős vár a mi Istenünk, Jó fegyverünk és pajzsunk. Ha Ő velünk, ki 

ellenünk? Az Úr a mi oltalmunk. Az Ige kőszálként megáll, Megszé-

gyenül ki bántja. Velünk az Úr táborba száll, Szentlelkét ránk bocsát-

ja…”5 Erdély és Magyarország fejedelmének választják meg. Ez idő-

ben Erdély a reformáció bázisa. Győztes háborúk után a Habsburg-ház 

kényszerült békét kötni vele (Bécs, 1606), és hozzájárulnak a protes-

tánsok szabad vallásgyakorlatához. Megerősíti Magyarország és Er-

dély összetartozását. Misszionál a görögkeleti románok (oláhok) kö-

zött. Luther Kátéját és a négy Evangéliumot kiadatja román nyelven 

(1544), ez az első román nyelvű nyomdatermék. A megpróbáltatások 

idején nagyobb egyetértés volt magyarok és más nemzetiségek között. 

Kassán meggyilkolják, koponyáját a szerencsi református templomban 

őrzik. Bocskait áldásul adta Isten a magyarságnak és református egy-

házunknak. 

Bethlen Gábor (1580‒1629) ugyancsak református erdélyi feje-

delem. Hiszi, szereti és szolgálja Krisztust. Kormányzása idején föl-

virágzott Erdélyország (Móricz Zsigmond: Tündérkert, A nagy feje-

delem). Toleráns volt a religiókhoz. Hadviselés előtt buzgón kérte az 

Úr segítségét, a győzelmek után pedig hálákat adott Neki letérdelve, 

fövegét levéve. Mint elődei, szövetkezett a törökkel a német ellen, a 

némettel a török ellen, titokban. Minden ütközetet megnyert. A 

                                                      
5 Református énekeskönyv, 390: 1, 4. 
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Habsburg-ház tárgyalni kényszerül vele és elfogadja békeajánlatait 

(Nikolsburg, Bécs, Pozsony, 1626). Naponként Bibliát olvas, Biblia 

és lelkész nélkül soha nem indul útra. Misszionálja az erdélyi romá-

nokat, akik között református gyülekezetek alakulnak. Román nyelv-

re fordíttatja le a Bibliát és a Heidelbergi Kátét. Fejedelemsége ide-

jén, Gyulafehérváron és Nagyenyeden fölvirágzanak a főiskolák. 

Alvinczy Péter (1570‒1634) lelkipásztor Bocskai és Bethlen feje-

delmek udvari tanácsosa, Kassán a gyülekezet és a szellemi élet vezé-

re. Prédikációi tanító jellegűek. Fő műve a Postilla (Kassa, 1633). Az 

evangéliumokat magyarázza olyan értelemben, hogy a Krisztustól 

nyert új élet fontosabb a polémiánál. Prédikációkat adott ki. Hajlott a 

lutheránizmus felé. A fölött problematizál, hogy bűnösök voltak-e a 

napkeleti bölcsek, mert ha visszatértek volna Heródeshez, akkor elma-

radt volna a gyermekgyilkosság Betlehemben és környékén. Azon töp-

reng, hogy egy emberre vajon hány angyal vigyáz. Beszédeit a fő tétel-

re alapozza. A textus felolvasása után előjáró beszédet tart, amelyben 

már összefoglalja, illusztrálja mondanivalóját. Mint Pázmány, ő is 

korholja a részegeseket. „Hol vadnak az erős férfiak? Nincsenek, mind 

megemésztette az bor.” Az érdektelen tartalmat új, mutatós formában 

tárja elő. Írásaiban is vitatkozott Pázmánnyal. 

I. Rákóczi György (1599‒1648) mélyen Krisztust hívő fejedelem 

Erdélyországban. Vezérigéje: „Non est currentis, neque volentis, sed 

miserentis Dei”. (Róma 9, 16.) „Nem azé, aki fut, sem aki akarja, ha-

nem a könyörülő Istené”. Legfőbb olvasmánya a Szentírás (Kolozs-

vár, díszes kiadás), valamint az énekeskönyv (Öreg graduál). Felesé-

gének írott leveleiből az evangélium sugárzott. Valamennyit azzal 

kezdi, hogy „az Úr Isten Szent Fiának érdemeiért… áldjon meg ben-

neteket”. Lorántffy Zsuzsanna asszony szüntelenül imádkozik férjé-

ért, „Isten szóljon az Ő Szentlelke által, hogy mit cselekedjen ke-

gyelmed”. A német vele is megalkuszik (Linz, 1645). 

Az első, Lorántffy Zsuzsanna (Ónod,1600 ‒ Sárospatak, l660) nő 

által írt magyar nyelvű írás címe: Mózes és a próféták (1641). 

O r t h o d o x i a ,  ú j u l á s ,  f ö l v i l á g o s o d á s  

Az orthodoxia jeles képviselője Geleji Katona István (1589‒ 

1649). Világos gondolkozású, realista püspök, Bethlen Gábor udvari 

papja. Prédikációinak címe: Váltság titka. Váltság titkának második 
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volumene. Váltság titkának harmadik volumene. Grammatikájában az 

etimologizálás elvével foglalkozik. Váltság titka (Gyulafehérvár, 

1645) című prédikációs kötetét így vezeti be: „Akinek kell, vegye hasz-

nát, s akinek nem, írja mását”. Geleji munkájában a puritanizmus és 

presbiterség megakadályozására hozott zsinati határozatok olvashatók. 

Nála is megtalálhatjuk a protestáns és római katolikus hatásokat. Az 

Öreg graduál énekeskönyvében megtaláljuk a római szertartásokat is. 

Ez időben még gyakorlat volt, hogy a lelkészek magyarul, illetve lati-

nul miséztek. Geleji három óra hosszáig eltartó prédikációi tanító jel-

legűek. Szerinte a lelkész egyházi dogmatikát prédikáljon, ritkábban a 

bűnről, élményről, érzelemről, „a lelkiismeretnek titkos súgójainak 

mélyebben való cirkáltatásokval”. Hagyományos előadás formájában 

analizálja a dogmatikai igazságokat, amit néha versbe foglal. „Igazság 

állattatása s hamisság cáfoltatása, hitnek vastagítás Volt elménknek 

feltett célja”. Rendszerbe foglalt beszédeit hat pontban rakta össze. 

Homiletikájának címe: „Axiomata concionandi practica” (Gyakorlati 

alapelvek foglalata), amiből megtudhatjuk, hogy a világos tanítás fon-

tosabb a gyönyörködtetésnél és megindításnál. Ellenzi a puritanizmust. 

Tolnai Dali János (1606‒1660) a puritánusok vezéralakja. Hábo-

rúskodás, romlás, nyomorúság idején azt hirdeti, hogy Jézus Krisztus 

áldozatáért kegyelemből megtartatunk és üdvözülünk. Hit által va-

gyunk kedvesek Isten előtt. Mivel a Szentírásból merítünk erőt, és ez 

életünk zsinórmértéke, ezért minden keresztyénnek kötelessége, 

hogy a Bibliát naponként olvassa. A megtérés egyszeri és nem fo-

lyamatos esemény. Az egyház és tagjai naponként újuljanak meg 

Krisztusban, a reformátorok tanítása szerint: ecclesia semper refor-

mari debet. I. Rákóczi György 1639-ben Sárospatakra viszi a kollé-

gium igazgatójának. Tolnai, az abaúji egyházmegye esperese. Radi-

kális, gyors evangéliumi újításaiért (megtérés, kegyesség, presbitéri-

um stb.) a Geleji Katona István által vezetett szatmárnémeti zsinaton 

(1646) felfüggesztették állásából. Sajnos a református egyházunkban 

végzett áldott munkájának kevés gyümölcse maradt. 

Medgyesi Pál (1605‒1663) Lorántffy Zsuzsanna udvari papja Sá-

rospatakon. Megírta az első önálló homiletikát: Doce nos orare quin et 

praedicare (Bártfa, 1650; Taníts minket imádkozni és prédikálni). Er-

dély s egész magyar nép… hármas jaja: fejedelmek fölött elmondott 

halotti beszédek (1653). Kiadott prédikációinak címe: Igaz magyar 



88 

nép negyedik jaja. Ötödik kiadás: Jaj és siralom. Magyarok hatodik 

jaja.” A gyülekezet belső lelki életére figyel. Hallgatóit egyszerű bib-

liai szemlélettel hívogatja: jöjj Jézushoz, Aki éretted szállott alá a föld-

re. Megtérés nélkül nincs bűnbocsánat se üdvösség. Egyedül Krisztus 

evangéliuma által üdvözülhetünk. Elveti a pericopa rendszert, szerinte 

a prédikáció két részből áll. Első az, amikor imádsággal elkészítjük és 

megírjuk. Második az elmondás. Ő is ajánlja, mint az európai pietis-

ták, hogy az igehirdetők eredeti nyelven is olvassák a Bibliát. A prédi-

káció úzusa (cél, haszon) a megtérítés, a jobbítás, valamint feddés és 

vigasztalás. Az érzelmek embere. Igehirdető „csak az Istent félő és Is-

ten dicsőségére buzgóságával gerjedező ember lehet”. Azért tartja fon-

tosnak az élményeket, hogy vallásos érzelmeket gerjesszen. Irodalmi 

sikere az első I. Rákóczi György temetésén (1648) elmondott beszédé-

vel kezdődik, és Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony halálán el-

hangzott igehirdetéssel végződik (1660. április 18.). Az egész szenve-

dő magyarságot szívében hordozza. „Szerelmes, édes, maroknyi hely-

zetének” minden romlását siratja. Azt prófétálja, hogy megtérés által 

megmarad Magyarország. 

Martonfalvi György (1635‒1681) Debrecenben teológiai tanár. 

Homiletikájában (Ars concionandi) írja, hogy a prédikáció anyaga 

textusból merítendő, alkalom a szükség szerint, a mondanivalót pon-

tokba szedve rendszerezzük.  

Buda vára 1686-ban fölszabadul a török megszállás alól. A Né-

met-Római Császárság megnövekedett területén I. Lipót császár ke-

ményen szorítja meg a protestánsokat. Például házi istentiszteleten 

csak a családtagok vehetnek részt, amelyen bibliaolvasáson kívül 

más nem történhet. Gyászévtized az 1671 és 1681 közötti időszak. 

III. Károly király (1711‒1740) tovább nyirbálja a protestánsok mara-

dék jogait és szabadságát (Carolina Resolutio, 1731). Elrendeli, hogy 

a reformátusok a római plébánosnak is fizessenek egyházi adót, és 

kötelesek felvonulni a körmenetben. Egyházi tisztviselő választása-

kor állami engedély szükséges. A protestáns lelkészeket katolikus fő 

esperesek ellenőrizték, akik a reformátusok létezését „tűrhetetlennek 

és a püspöki méltóságot sértőnek” tartották. Erdélyben zsoldoskato-

nákkal foglalták el a protestáns templomokat és iskolákat. Egyházi 

épületek javítását szigorú állami engedélyhez kötötték. Aki protes-

táns gyülekezethez csatlakozott, azt megbotozták, hogy „visszatérjen 
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az igaz vallásira”. Erdődy római katolikus püspök odáig ment, hogy 

meg kell ölni a reformátusokat. Szigorú királyi engedéllyel választ-

hattak szuperintendenst (előjárót, püspököt). A Tiszáninneni Egy-

házkerület húzódozott a püspökválasztástól, s csak 1735-ben töltöt-

ték be a püspöki szolgálatot. Szuperintendens és főgondnok együtt 

képviselték a kerületet, az egyházat és intézték a közügyeket. 

A mohamedán török kiszorítás után a római katolikus egyház ve-

zetőinek és hitszónokainak legfőbb gondja volt a rekatolizáció. Azt a 

teológiát fogalmazták hozzá, hogy a Kárpát-medence „Mária orszá-

ga” (Regnum Marianum) legyen. A Habsburg-háznak politikai, gaz-

dasági, vallási gyarmatosítás volt a célja volt ezzel, hogy Magyaror-

szág előbb koldussá, majd katrolikussá legyen. 

Bossányi Szerafim (1764) plébános a hitről, imádságról, szentsé-

gekről szónokolt. Illyés István esztergomi nagyprépost, az elhunyt 

szentek imádásával nyitott utat a mennyországba. Mária Terézia 

(1740‒1780) cenzúráztatja a prédikációkat, noha protestáns és római 

hitszónokok agyon dicsérik a királynőt, aki „az ország legfőbb ékessé-

ge”. Bíró Márton veszprémi püspök Infanteria Jesu (A gyermek Jé-

zus) című munkájában egymáshoz hasonlítja Jézust és II. Józsefet, 

Mária Terézia fiát. A prédikációk témája: nemzet, vallás, I. István ki-

rály jobb karja szent ereklye, összefügg a hit és a szentek élete, halála, 

túlvilága. Római katolikus ünnepeken a protestánsoknak is kötelessége 

részt venni.  

Beköszöntött a felvilágosodás. II. József császár (1780‒1790) tő-

ről metszett aufklärista. VI. Pius pápát hűvösen fogadja Bécsben. Ki-

hirdeti az egyházakra vonatkozó Türelmi Rendeletet (1781). A római 

katolikusok nem, vagy késlekedve olvassák fel a vallási egyenlőség 

miatt. II. József engedélyezi, hogy a protestánsok templomot építse-

nek, konventet, zsinatot hívjanak össze. (Buda, 1791). 

A római katolikus „fölvilágosultak” is természeti törvényekkel 

magyarázzák a csodákat. Ebben a században is meghalnak az embe-

rek, akárcsak máskor. Divatba jönnek a halotti beszédek, amelyek 

közül – szakvélemény szerint – Horváth János: az „Ékes szólás a ko-

porsónál” című prédikációja „tökéletesen befejezett halotti szónoklat-

tannak nevezhető”. Guzmics Izidor a halotti beszédek híres szakbírá-

lója. II. József felügyeli az egyházakat (Ius supremae inspectionis). A 

lelkészek kötelessége szószékről hirdetni a királyi rendeleteket. Ró-
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mai tudósok fordítják magyarra Chrysostomos Sacerdoti című mű-

vét, valamint Nagy Gergely pápa A lelkipásztor című könyvét. A bib-

likus, textusszerű igehirdetések majdnem eltűntek. Jellemző eset Ho-

henlohe Sándor hercegé, akit nagyváradi kanonokká neveztek ki. 

Röviddel utána Bécsbe hívják prédikálni, de annyira járatlan benne, 

hogy a protestáns, tudós, Kerner Justin lelkész barátját kéri föl a pré-

dikáció megírására. A felvilágosodás korában a református igehirde-

tések a mélypontra süllyedtek. A XVIII. században Erdély bukásával 

elszáradt a szellemi élet. Tilos lett polemizálni, confessiót tenni. Ma-

radt az „örökre időszerű” elogium. Ezt elfogadták az aufkläristák is. 

Kamarási György (1739‒1794) Kolozsváron lelkész, püspök, a 

leghíresebb „temető pap”. Textus nélkül foglalkozik a csillagokkal és 

földrajzzal. Feltételez, állít és cáfol. Mert ha az ökör szarva a szeme 

alatt volna - mondotta – akkor jobban célozna vele. Ha pedig a ló ha-

sa a hátán volna, akkor kényelmesebben megülhetnénk. Búcsúztatói-

ban a szónoki képességeit csillogtatja és a megholt érdemeit dicséri. 

(Halottakkal való barátság, Kolozsvár, 1782.)  

Voltaire ateista filozófiáját Pétzeli József református lelkész fordít-

ja először magyarra. Hosszúra nyúlt prédikációiban száraz erkölcstan-

nal traktálja gyülekezetét. Diószegi Sámuel a csöndes, boldog földi élet 

karjaiba ringat bele. Bízik az emberben, aki maga intézi saját sorsát. 

Láczai Szabó József állítja, hogy az lehet „az igaz vallás vagy vallás-

béli igazság, amit józan, egyenes okosságtokkal megfoghattok”. (Sá-

rospatak, 1814.) Az igehirdetők, mint például Komár József, Kiss 

Ádám, Beke Sámuel, Szoboszlai Pap István, Herepei István arra töre-

kednek, hogy természeti törvényekkel bizonyítsák be Isten létét, vala-

mint a lélek halhatatlanságát. Beiktatás, gyógyulás, temetés alkalmával 

piedesztálra emelik az ország vezetőit. Öröm ódával magasztalják nem 

az Urat, hanem „Felséges II Józsefet, akinek minden cselekedeteiből… 

világosság fénylik az egész világon, hogy… napkelet–napnyugattal, 

dél–északkal összetalálkozzanak… Vedd el… a te jobbágyaidnak egész 

lelkekből való szeretetét…” (Göböl Gáspár, Kecskemét.) 

A lelkész nélküli árva egyházak tagjai már szombaton elindulnak 

gyalog vagy szekéren a vasárnapi istentiszteletre. Halottaikat római 

plébánossal kötelesek temetni. Helyenként a Türelmi Rendelet elle-

nére még botozzák őket a vallásukért. Beülnek a templom csöndjébe, 

hallgatják a beszédet, amiből vajmi keveset értenek, pedig tudat alatt 
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Zsujta ősi református temploma 

is Krisztust szomjúhozzák. Várják a világ végét. A racionalisták az 

emberi ész, valamint a természet törvényei által akarnak eljutni Is-

tenhez. Pedig nincs út a földről az égbe, csak fentről lefelé nyílott 

kapu a mi Urunk Jézus Krisztus által. Emberi tudománnyal és okos-

kodással kritizálják a Bibliát. Megállapítják, hogy tévedéseket tar-

talmazó emberi mű, ezért nincs hitele. Pedig az egyház, a keresztyén 

igehirdető magatartása csupán egyféle lehet, az, hogy aláveti magát 

az elő Isten írott Igéjének! 

Protestáns és római katolikus összefüggést keresnek és találnak a 

forradalom és vallás között. Ezáltal lesz fontosabb nekik a nemzeti 

függetlenség, a magyarság sorsa, mint az evangélium. Elfelejtették a 

reformátorok bizonyságtételét, hogy csak Krisztus kegyelmének elfo-

gadása által lehetséges nemzeti jövendő. A gyülekezetek elsorvadtak. 

Betelt rajtuk Jézus szava: „Tudom a te dolgaidat, az a neved, hogy 

élsz, pedig halott vagy”. (Jelenések 3,1.) Sokan közönyössé váltak, 

vagy újonnan alakult közösséghez, szektához csatlakoztak. A hivatalos 

egyház állami hatalommal, fegyveres erőszakkal akarta visszatéríteni 

őket, mint a római katolikusok az ellenreformáció korában. A szekták 

(secare = kimetsz, kiszakít, valamit, valamilyen tanítást központba he-

lyez) a Biblia egyetlen versét, mondatát emelik ki a nagy egészből. A 

kontextust mellőzik. Nem Krisztusra, hanem egyetlen dogmára épít-
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keznek, pl. szombat, bemerítés, törvény, nyelveken szólás stb. Olyan 

ez, mintha valaki egy levágott hajtincs vizsgálatával fogalmazná meg 

az illető ember lényegét, egész valóját. A szekták másik „alappillére”, 

hogy szétkürtölik a tradicionális egyház vagy más keresztyén közösség 

gyengeségeit, hibáit. Jézus Krisztus az Ige és a Szentlélek által gyó-

gyítja a szakadárokat és tévelygőket a szeretet kötelékében. 

A sivár racionalizmus gyümölcstelen korszakában is hívott el az 

Úr Krisztust valló bizonyságtevőket, nemcsak Európában, hanem Ma-

gyarországon is. Közülük messze világít Szikszai György (1738‒ 

1803). Teológiai tanulmányait Debrecenben kezdi, Bázelben, Utrecht-

ben folytatja. Makóról választják Debrecenbe esperes-lelkésznek. 

Evangéliumi lelkületű, népszerű, törzsgyökeres magyar. Csodálatosan 

szép művét mai napig olvassák a reformátusok (Keresztyéni Tanítások 

és imádságok, 1786; Egy néhány prédikáció, 1787). Tiszta gondolatait 

elrendezte. Szövevényes dolgokat is világosan adott elő. Krisztus irán-

ti mély hódolattal, ünnepi stílusban beszélt, amit az egyszerűek is 

megértettek. Érzelmi töltésű, szemléletes prédikációkat mondott. Írása-

iban a nyomdatechnika lehetőségeit (betűtípus, bekezdés, lábjegyzet, 

stb.) jól kihasználja. Életét maga által fogalmazott sírfeliratában foglal-

ta össze: „Idetétetett az elrothadásra Szikszai Györgynek holt teste, 

melyet a Jézus Krisztusban való hittel, 66 esztendeig hordozott a föl-

dön, elköltözött innét abba a valóságos életbe, amelyet a Jézus Krisz-

tus halála megszerzett, és bizonyossá tett minden hívő bűnösnek”. 

Hunyadi Ferenc (1743‒1795) kinyomtatja prédikációit. Tóth Fe-

renc (1768‒1844) Pápán teológiai tanár, dunántúli püspök. Azt taní-

totta: nem azért prédikálunk, hogy tudóssá, hanem hogy jobbá te-

gyük a gyülekezetet. 

S z a b a d s á g h a r c ,  k i e g y e z é s  

A Habsburg elnyomás bilincseit 1848. március 15-én a magyar 

nép forradalma szétszakította. Kossuth Lajos kormánya 1849. április 

14-én detronizálja az osztrák császárt, aki az orosz haderőt hívja segít-

ségül, és a közös erővel széttapossák a magyar szabadságharcot. Eb-

ben az időben a protestáns és ‒ kisebb mértékben ‒ a római katolikus 

lelkészek a nemzeti függetlenségről, szabadságharcról prédikáltak a 

templomokban. Buzdítottak, temettek, vigasztaltak, és sok lelkész be-

állt Kossuth seregébe. Sáfrány Mihály református lelkész, tüzérhad-
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nagy Észak-Magyarországon Zsolca és Gesztely községekben tűnt ki 

vitézségével (1849. július 25, 28), amikor visszaverték az oroszokat. 

Tompa Mihály (1817‒1868) költői talentuma fölülhaladja igehirdetői 

képességeit. 

A 19. században is az igehirdetés racionalista természetimádat: az 

erdő, a mező, a tenger a „természet temploma”. A természetrajongó 

prédikációkat fölcicomázott nyelven viszik fel a szószékre. Marx Ká-

roly 1848-ban kiadott kiáltványában olvassuk, hogy paradicsommá te-

hetjük a földünket. Vele szemben Isten igéjében arról olvasunk, hogy a 

bűnös ember olyan, mint a leopárd, vagyis nem változtathatja meg a 

szőrét, szívét, csak Krisztus vére, a Szentlélek által. „Szükség néktek 

újonnan születnetek!” (Jeremiás 23, 13. János 3,1-16) 

Haynau, a véreskezű református osztrák főparancsnok, a szabad-

ságharc leverése után, hűtlenség vádjával gyilkolja a református lelké-

szeket, tanítókat, világiakat, talán hetvenet. Betiltja az egyházi gyűlé-

seket és önkormányzatokat, amelyek csak 1856-tól élednek újra ismét. 

Diktatórikus, elnyomó parancsait a „Pátens”-ben (nyílt levél) adta ki. 

A reformátusok visszahúzódtak, csöndben ellenálltak. Nevezetes 

esemény az 1868-as, Debrecenben engedély nélkül tartott egyházi 

közgyűlés. Fenyegetőzve német ágyukkal vették körül a Kistemplo-

mot. A kormánybiztos bekiáltotta: „A gyűlést a császár nevében meg-

tiltom”! Balog Péter püspökhelyettes így válaszolt a fenyegetőzésre: 

„Én pedig az Isten nevében megtartom!” A császári biztos meglepő-

dött az ellenálláson, és nem lövetett. 

Homiletikát többen írtak. Kun Bertalan: Egyházi szónoklattan 

(1855). Zsarnai Lajos: Paptan (1857). Mitrovics Gyula: Egyházi szó-

noklattan (1879). Csíki Lajos: Egyház szónoklattan (1914). Reformá-

tus igehirdetésünk a tradíció, az államvallás és itt-ott az evangélizá-

ciós ébresztés bélyegeit viselte. 

A z  e l s ő  é s  a  m á s o d i k  v i l á g h á b o r ú  

A Trianonban hozott döntés porig alázta az elszakított magyarsá-

got és a megcsonkított országot, mert a háborúból vesztesként kerül-

tünk ki. Az első világháború után Erdélyből 500.000-en települtek át 

Magyarországra, némelyek vasúti kocsikban laktak hosszabb ideig.  

Révész Kálmán püspök Kassáról költözött át Miskolcra. Az igehirde-

tők szerint Trianon miatt jutottunk lelki nyomorúságra, mert a békekö-
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tést „Krisztus lelke helyett a Sátán diktálta”. Hirdették, hogy Magyar-

ország megváltása a vértanú hősök áldozatával történt, és egyedül 

Krisztus szenvedése hasonló a magyar nép nyomorúságához. Voltak 

lelkészek, akik vigasztaltak, mások a szociális igazságok megvalósítá-

sáért szálltak síkra (Jánosy Zoltán, Tildy Zoltán). A második világhá-

ború idején a „haladószellemű” lelkészek a szovjet ateizmus rémtetteit 

vázolták fel, és a magyar fegyverek győzelméért imádkoztak. Időszerű 

téma maradt még a tavaszi és nyári kikelet, a pacsirtadal és a búzaka-

lász, valamint a borongós ősz, amellyel együtt minden elmúlik. A ter-

mészet beszélt a textusról, és nem a textus a természetről (Boross Gé-

za). Az 1930-as évektől a református magyar kálvinista öntudat került 

a középpontba, mialatt a gyülekezetek száma folyamatosan csökkent. 

Ébredés volt ugyanekkor a Felvidéken, Kárpátalján és Erdélyben. 

Az új ébredés lelke 1900-tól fújdogál, majd hanyatlani kezd 1949-

től. A megtért lelkészek és gyülekezeti tagok határozott szavakkal állí-

tották, hogy „éretted, bűnösért Krisztus meghalt. Vérével tisztára mos, 

ha azonnal hozzá térsz, mert holnap talán késő.” Református jellegű 

ébredés zúgott végig Magyarországon. Tömegek fogadták el Krisztust, 

Budapest, Debrecen, Szabolcs megye, Miskolc és a Dunántúl tájain. 

A „fordulat éve” (1948) után Rákosi Mátyás a kommunista párt és 

az állam eszközeivel ‒ indirekt módon is ‒ az egyházi vezetők által 

tervezte fölszámolni a református és római egyházakat. „25 év múlva 

az egyház kihal,” jósolták. A „keskeny út” teológiáját Bereczky Albert 

neves igehirdető püspök fogalmazta meg. Az a lényege, hogy Isten 

megbünteti az engedetlen egyházát, a múltat, de irgalmas is hozzánk 

az új egyházi vezetők által. Szerinte az egyháztörténelem folyamán 

még sohasem volt olyan szituáció, mint ma, ezért az egyház keresi he-

lyét a szocializmusban, amit Isten akarata szerint fogad el. Vállalja a 

szocializmus építését, ami közel áll, sőt egybeesik az egyház teológiá-

jával, valamint a békeharcot, amely az egyház lényeges feladata is. 

Ebből sarjadt ki a béke és diakónia (szolgálat) teológiája, amit János 3, 

16 első felével gyönyörűen igazoltak: „Mert úgy szerette Isten a vilá-

got, hogy az Ő egyszülött Fiát adta érette”. Itt befejezték a verset. Le-

vonták belőle azt a konklúziót, hogy aki Istent szereti, az a világot (a 

szocializmust) is szereti. Mellékes a hit, a megtérés, mert a keresztyén-

ség kritériuma, hogy szeretjük-e a „szocialista” embert vagy sem. 
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A zsujtai presbitérium (1978) 

Mivel Nyugat és Amerika háborúra készül, mondták, ezért nekünk 

is kardot kell ölteni magunkra. Ez a humanista diakónia Nyugat-

Európából jött be hozzánk. A filozófiában egzisztencializmusnak ne-

vezik. Az egzisztencialista filozófia középpontjában az ember áll, aki a 

mindenség középpontja, aki által, és akiért történik minden. Lényegé-

ben ősi egoizmus és racionalizmus. A diakónia teológiájának fő képvi-

selője volt Magyarországon Bartha Tibor debreceni püspök, a zsinat 

elnöke. 

H á b o r ú  é s  b é k e  (1945‒1989) 

A magyar belmissziói mozgalom úttörője Szabó Aladár (1860‒ 

1944) lelkész Budapesten, Kecskeméti István és Nagy András teológiai 

professzorok Kolozsváron. Azt hirdették, hogy valljuk meg bűneinket 

Istennek, Aki kegyelmesen megbocsát. Az Ige és Szentlélek által, gyü-

lekezeti közösségben és magányosan legyen kapcsolatunk Jézus Krisz-

tussal, Aki által van erőnk a jó cselekedetre és misszióra. A magyar 

lelki ébredés által jutott el az evangélium munkásokhoz, parasztokhoz, 

az utca népéhez, az egyháztól elidegenedettekhez. A misszió, evangé-

lizáció, szociális munka egymással szorosan összetartozik a Jézus 

Krisztusban. A keresztyén minőségi ember kell, hogy legyen ebben a 

világban. (Anne Marian Khol: „Az úr csodásan működik.”) 
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Korlát gótikus temploma (XV. sz.) 

A kommunista Magyarország 

„fölépítése” 1949-ben kezdődött az 

egyházi iskolák, intézmények államo-

sításával. Az egyházi vezetők öröm-

mel fogadták ezt a döntést, mondván, 

hogy nem evangéliumi feladat a ma-

tematika és kémia tanítása, mert az 

egyház dolga az evangélium hirdeté-

se. A vezetést Rákosi (Rosenfeld) 

Mátyás vette át, és letartóztatások, 

börtönök, kivégzések következtek a 

kommunista vezetőkkel együtt. Az 

egyház „úgynevezett segítő anyag-

gal” igyekezett befolyásolni az ige-

hirdetést. Tombolt a sztálinizmus. 

A lelki ébredés Isten Lelkének műve. Olyan, mint a szél, jön vala-

honnan és megy valahová. Az egyházak súlyos próbatételben égtek, 

Marx szerint, ha az eszmét és pénzt elvesszük tőle, akkor összeomla-

nak. Magyarországon újabbkori ébredés volt 1943‒1950, 1955‒1957, 

1968‒1971 között. A Bethánia Egyesület utolsó elnöke 1950-ig dr. 

Gráf Elemér, titkára Szikszai Béni. Dr. Pákozdy László Márton pro-

fesszor „híres” támadó újságcikk-sorozata volt: „A bethánizmus Isten-, 

ember-, munka- és államellenes mozgalom.” De 1945-től 1950-ig a 

Bethánia Egyesület munkája egész Magyarországra kiterjedt. Kiemelt 

gócai Budapest, Debrecen, Nyíregyháza. Az igehirdetésének lényege, 

hogy Isten szereti a bűnöst, éretted vérzett Krisztus, térj meg és kön--

nyebbedik az életed. 

Bereczky Albert szerint a magyar történelmet és benne a refor-

mátus egyházat megítélte Isten. Büntetésének látható bizonyítéka az 

elveszített II. világháború és az egyház befolyásának csökkenése. Az 

uralkodó egyházból szolgáló egyház lettünk, és a kegyelmes Isten 

prófétákat adott az új egyházkormányzati vezetésben. Egyházi meg-

újulásunk egybeesik Magyarország szocialista megújulásával. A lel-

készeket meg kell oktatni. Szerintük az individuális keresztyénség a 

kollektív keresztyénségben lépett elő. A vezetés szocializmust épített 
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az egyházban, és nem egyházat a szocializmusban. A teológia össze-

fonódott népünk és a világ ügyeivel. Az egyház nem csak mennyei 

dolgokkal törődött, hanem pl. a közös gazdálkodással is. Az ébredés-

ből maradt igehirdetők titkos megbeszélést folytattak, tanácskoztak, 

tiltakoztak, és újrakezdődött az evangélizálás engedély nélkül. 

Magyarországon 1950 után három irányzat alakult ki a gyüleke-

zetekben, amelyek hatással voltak az igehirdetésre. 1. A hitvalló egy-

ház, amelynek fundamentális kérdése Krisztus és keresztyén (egy-

ház) viszonya. 2. Kollaboránsok, akik az állam és keresztyén (egy-

ház) kapcsolatára tették a hangsúlyt. 3. Nominális, tradicionális ke-

resztyének, akik a templomba járással vagy egyházi adó befizetésével 

(nyíltan vagy titokban) „intézték el a keresztyénségüket”. 

1956 nyarán Moszkvában föllazultak az események, a lelkészek 

itthon bátrabban prédikáltak, tanácskoztak, és megszületett a Magyar 

Református Egyház hitvalló nyilatkozata. Mátraházán az Egyházak 

Világtanácsa közgyűlést tartott, s bár a hitvalló lelkészek közül senkit 

sem engedtek be, a Hitvalló Nyilatkozatot mégis megkapták. Ravasz 

Lászlót visszahelyezték a püspöki feladatok végzésére, és megalakult 

az Országos Megújulási Mozgalom, amelynek elnöke Ravasz László 

lett, és a gyülekezetek többsége vállalta célkitűzéseit. 1956. november 

4 után azonban az orosz tankok szétverték a magyar forradalmat. 

Presbiteri gyűlést nem lehetett tartani, betiltották a Reformáció című 

lapot, Ravasz Lászlónak 1956 decemberében távoznia kellett Leányfa-

luba. Az ébredésben résztvevő lelkészeket kisebb helyre küldték, meg-

figyelés alatt tartották, bebörtönözték vagy kivégezték. (Például Pap 

Bélát, Gulyás Lajost kivégezték, kisebb helyre küldték Pap Lászlót, 

Koncz Sándort, Szabó Zoltánt, Kálmán Sándort, Balla Árpádot stb.) 

Ravasz László (Bánffyhunyad 1882 ‒ Budapest 1975) lelkész püs-

pökként szolgált 1920 és 1956 között. Kimagaslóan nagy igehirdető a 

legszebb irodalmi stílusban. Élete második felében szigorúan biblikus, 

krisztocentrikus és konkrét. Teológiai tanársága kezdetén (Kolozsvár, 

1907) még a teológiával, mint vallásos tudománnyal foglalkozott. Az 

Újszövetségi Biblia revízióját igehirdetéseit, igemagyarázatait kitűnő 

nyelvismerettel, bibliai és kortörténeti tudással, a Szentlélek inspiráci-

ójával végezte. Hatalmas igehirdetés gyűjteményei jelentek meg. 

Az állami elnyomás 1966 után kezdett enyhülni. A hitvallók 

Bükkszentkereszten nyaralót vásároltak (Vasvilla), ahol ébresztő al-
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kalmakat tartottak. Moszkvában 1989-ben megingott a kommuniz-

mus. Magyarországról a keletnémetek tömegét engedték át a határon 

nyugatra, 1989. október 23-án kikiáltották a Magyar Köztársaságot. 

Az 1945 és 2010 közötti időszak jeles igehirdetői közül legismer-

tebbek a következők. Balla Árpád lelkész Hajdúnánás, Hernádszent-

andrás, Sényő. Bereczki Albert lelkész, püspök Budapest. Borbély Béla 

lelkész Nyíregyháza, Vencsellő. Bütösi János lelkész, püspök, tanár, 

USA, Debrecen. Cseri Kálmán lelkész Budapest. Csiha Kálmán lel-

kész, püspök, Kolozsvár. Darányi Lajos lelkész, püspök Sárospatak. 

Ecsedi Aladár lelkész, esperes Tahitótfalu. Enyedy Andor lelkész, püs-

pök Miskolc. Fekete Károly lelkész, esperes, tanár, Nyíregyháza, Deb-

recen. Fekete Péter lelkész, tanársegéd Debrecen, Jászberény. Hege-

dűs Lóránt lelkész, püspök Hidas, Budapest. Horváth Jenő lelkész, ta-

nár Kolozsvár. Józan László lelkész Alcsút, Biharugra. Kálmán Sán-

dor lelkész, tanár Hajdúböszörmény, Dunaszentbenedek. Makkai Sán-

dor lelkész, püspök, tanár Kolozsvár, Debrecen. Molnár Miklós lel-

kész, tanár Putnok, Budapest. Pap Béla lelkész Karcag. Pásztor János 

lelkész, tanár Leányfalu, Debrecen. Ravasz László lelkész, püspök, ta-

nár Budapest. Szabó Aladár lelkész Budapest. Szabó Géza lelkész, ta-

nár, Budapest. Szabó Imre lelkész, esperes Budapest, Búj. Szabó Mi-

hály megyebírósági elnök, Debrecen, Szeged. Szabó Zoltán tanár, lel-

kész Sárospatak, Noszvaj. Szikszai Béni evangélista Budapest. Szőnyi 

György lelkész, tanár Miskolc. Tavaszi Sándor lelkész, tanár Kolozs-

vár. Tóth Károly lelkész, püspök Budapest. Vargha Tamás lelkész, es-

peres Budapest. Vásárhelyi János lelkész, püspök Kolozsvár. Újabb 

homiletikák 1945-től: Boross Géza Budapest, Czeglédy Sándor Deb-

recen. A „Hirdesd az igét” című homiletikai tanulmányt szerkesztette 

Adorján József (Budapest, 1981). Pásztor János Debrecen. 

V á l t o z á s o k  i d e j e  (1989‒2016) 

Amikor 1989. október 23-án kikiáltották a Magyar Köztársasá-

got, utána azonnal megteltek a templomok. Az emberek bizonyítani 

akarták, hogy a kommunizmus ideje alatt csak kényszerből vállalták 

a pártpolitikát. A kérdés nagyon is időszerűen hangzott: ki volt meg-

figyelő, besúgó, vagy jelentő? Némelyek bevallották, hogy pénzért 

hordozták a vörös zászlót, most pedig az egyházi vagy nemzeti lobo-

góért fizetnek. A református Zsinat is foglalkozott a témával, és úgy 
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oldotta meg, hogy kasszát vásárolt két különféle kulccsal, hogy csak 

együtt nyithassák ki. Ebbe a páncélszekrénybe kerültek a titkos ira-

tok, följelentések, amelyek feldolgozására mai napig sem került sor 

és talán nem is fog soha. 

A lelkipásztorok kérdése volt, hogy mit prédikáljanak. Jézust! 

Olyan időben élünk, amikor az egyház mintha szégyellné küldetését. 

Tisztújítás következett, amit nem lehetett halogatni. Hitvalló lelké-

szek is bekerültek esperesnek vagy püspöknek, de a többség közép-

utas, jó szavazatot leadó maradt. Helyenként kicsit igazították a sza-

vazólapot bizonyos jelöltek javára. 

Megtörtént a Magyar Reformátusok Világtalálkozója, ami évtize-

dek óta elmaradt. Tömegével érkeztek a Felvidékről, Kárpátaljáról, 

Erdélyből, még a Délvidékről is. A találkozó fénypontja úrvacsoraosz-

tás volt a debreceni stadionban. A látogatók nem csupán keresztyéni 

közösségből, hanem munkát keresni és találni is jöttek. A magyar fia-

talok pedig nyugtra húzódtak, a világtalálkozók pedig befejeződtek. 

Pápalátogatás volt 1991-ben. A nyugatiak jelentős anyagi segít-

séggel támogatták az egyházat, egészségügyet. Némelyek Hollandiá-

ból, Németországból jöttek, és nem akartak új egyházat szervezni, a 

régieket támogatták. Az amerikai segítők általában új gyülekezetet 

alapítottak, a református helyett. 

A Külmissziói Akadémiát Budapestről Hajdúböszörménybe he-

lyezték át, azután 1949-ben ott is megszüntették. Dr. Robert Rapp 

amerikai lelkész azért kereste 1991-ben a Magyar Református Mis--

sziói Szövetség elnökét, hogy ezt az Akadémiát állítsuk vissza Krisz-

tus dicsőítésére, református egyházunk épülésére és a magyar nemzet 

javára. Csak 18-30 év közötti fiúk tanulhattak itt érettségi után. Bu-

dapesten kezdődött, aztán Miskolcon folytatódott 1998-ig. Rapp és a 

Zsinat elnöksége között hat éven át folyt tárgyalás az intézet egyhá-

zunkba való befogadására, amiben református lelkészek, református 

egyetemi tanárok oktattak. A Zsinat és Rapp kemény magatartása 

miatt, a tárgyalások megszűntek, és a diákok vagy másik teológián, 

egyetemen tanulhattak, vagy eltűntek. Többségük református lelki-

pásztor lett. A Generális Konvent nem ismerte el a komáromi Re-

formátus Egyetemen végzett diplomát, de végül is befogadták őket. 

A Magyar Reformátusok Tanácskozó Zsinata 1992-ben alakult, 

és a világ magyar reformátusságát fogta össze. Évenként gyűlést tar-
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tott elnökkel, titkárral, vezető testülettel. 1996-ban új énekeskönyvet 

adtak ki, továbbá a világ magyar reformátusságával albumot készítet-

tek. Ezt az egyesületet a Magyarországi Református Egyház Zsinata 

elsorvasztotta, helyette 2009. május 22-én Debrecenben Generális 

Konvent alakult. Tagjai: reformátusok a Kárpát-medencében. 

Sorra alakultak egyesületek, szövetségek, egyházi szeretetottho-

nok, amelyeket az állam 2014-2015-ben szigorúan ellenőrzött, és volt, 

amit megszüntetett. A lelkipásztorok, ahol lehetett, igyekeztek szere-

tetvendégséggel, kirándulásokkal, tudományos összejövetelekkel egy-

ben tartani a gyülekezeteket, a keresztyén értékek megóvása céljából. 

De melyek a keresztyén értékek? Épület, dogma, vagy igehirdetés? 

Keresztyén azt jelenti, hogy Krisztusé, Krisztus-követő. Sajnos a gyü-

lekezetek száma rohamosan csökken, de az egyházi iskolák száma nö-

vekszik. Az állam egymás után adja vissza az egyházi iskolákat. Az 

évnyitók, ünnepélyek, évzárók szép és jó látványos rendezvények, de 

az egyháztagok száma csökken. Az állam óriási összegeket költ egy-

házi épületek renoválására, amelyeket ünnepélyes eseményeken ad át. 

Az egyház él, gyűjt és látványos keretek között hírveréssel átadja az 

adományokat határokon innen és túl a rászorulóknak. 

Az országos lapok közül megszűnt a Református Egyház és a 

Confessió. A Sárospataki Lapok átalakult Reforrássá. A gyülekeze-

tek helyi lapot, hírlevelet indítottak. A Reformátusok Lapja templo-

mok és parókiák felújításáról, új lelkészek iktatásáról, történelmi ös--

szejövetelekről és kirándulásokról tudósít, néha egy-egy hitvalló nyi-

latkozat is megjelenik. Hányan olvassák? 

Ökumenikus vonalon jó kapcsolat alakult ki 1990 után a reformá-

tusok és római katolikusok között. Alapvető irat az Apostoli Hitvallás 

(Credo), amely a keresztyén felekezetek között azonos. Egymás után 

kis felekezetek alakultak, amelyek idők múlásával állami és külföldi 

támogatás nélkül morzsolódnak. A keresztyéneknek aktív muzulmá-

nokkal kell szembenézni. Megalakult a Generális Konvent (2009) a 

Kárpát-medencei reformátusok egységesítésére, de pl. a Komárom 

Teológián kiadott diplomát nem fogadják el Erdélyben. A migrációval 

kapcsolatban a Világtanács a menekültek befogadását ajánlja, olyan, 

mintha segítene. A világszerte fellobbanó véres keresztyénüldözést a 

pápa kulturális harcnak tekinti. 
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Drága kincsünk az evangélium, a testté lett, olvasott és hirdetett 

Ige. A prédikációt lelkészek leírva olvassák, illetve szabadon mondják 

el. A világi hiábavalóságokról beszélnek, pl. karácsonyi ünnepek előtt, 

vagy a keresztyén jó cselekedetről. Mialatt a tanító jellegű prédikációk 

elsuhannak a fülek és szívek előtt, a gyülekezet közönyössé válik. 

Úgynevezett rohanó korban élünk, amiben éppen a legfontosabbra, az 

ige olvasására és hirdetésére nincs idő. Lecsökkentek a temetésre járó 

gyászolók is. Az igehirdetés fő mondanivalója, hogy szeresd felebará-

todat, azokat is, akiket nem érdekel az egyház, vagy csak vasárnap lát-

ják a pásztort, akik a külön szolgáltatásokért, mint például keresztelő, 

konfirmáció, házasságkötés, jelentős összeget kérnek. Divatba jöttek 

az egyházi urnatemetők. A lelkipásztorok önöknek szólítják hallgatói-

kat, olvasóikat. Református lelkipásztoraink száma negyven százalék-

ban elnőiesedett. A lényeg pedig ugyanaz, mint régen: az egyház álla-

pota az igehirdetéstől függ. 

A világot három-négy üzletember irányítja, és kérdés, hogy ki lesz 

az abszolút tekintély, a vezető. Amerika, Kína vagy Oroszország? 

Kérdés, hogy a kozmopolitizmus vagy a nemzetállam felé haladunk-e. 

Mi a jövő? Nincs hangadó, vezér igehirdető, aki irányt és célt mutatna. 

„Szűk esztendőkben” élünk.  

Maran atha! Az Úr közel! 
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Sylvester János Újszövetség-fordítűásának második, bécsi kiadása 1574 
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A HOMILETIKA TEOLÓGIÁJA 
 

I. Isten beszél az Ótestamentumban 

M ó z e s t ő l  a z  É n e k e k  É n e k é i g  

A Szentírás az élő Isten beszédeinek dokumentuma. A Biblia el-

ső mondata úgy kezdődik, hogy „mondta Isten”. (Genezis 1,3.) Az 

idők teljességében, a világtörténelem és időszámítás középpontjában, 

Isten és ember találkozásának drámai feszültségében így kiáltott fel 

az Úr Jézus: „Elvégeztetett!” (János 19,30.) Isten megváltotta az em-

bert. Ez a Biblia lényege. A Szentírás utolsó sorai is az Úr beszédét 

hirdetik: „Ezt mondja” Jézus. (Jelenések 22,20.) Isten a Szentírásban 

rögzítette kijelentését, megváltásunk lényegét. De Isten nemcsak az 

Írott Igében szólhat hozzánk, hanem más módon is. Abban a más 

módban is az Úr beszél. A következőkben olyan szempontból lapoz-

zuk át a Bibliát, hogy kihez hogyan beszélt az Úr. 

Tartalom és műfaj szerint az Ótestamentum történeti, tanítói és 

prófétai könyveket tartalmaz. Azzal kezdődik, hogy mondta Isten: 

„legyen”. Isten szava és cselekedete egyszerre történés. Az élő és élet-

telen világ megteremtése után Isten megszólítja a test-lélek-szellem 

(trihotom) embert. Direkt módon beszél Ádámhoz (ember, föld) és 

Évához (anya). „Az igazságban, szentségben és ártatlanságban” te-

remtett első emberpár közvetlenül, közvetítő nélkül találkozik az Úr-

ral. (Genezis 2,16.) A bűneset után ennek vége szakad. Az ördög hatá-

sa alá került ember menekül a Teremtőjének színe elől. Isten minden 

akadályon átlépve megy az elveszett báránya után. Hangjával utoléri a 

bujkálókat, hogy helyreállítsa, megtartsa a velük való kapcsolatot. 

Az Úr konkrétan, kendőzetlenül mutatja meg a bukott férfi és nő 

jövendőjét. Ádám elvadult termőföldön, orcája verítékével szerzi a 

kenyerét, Éva fájdalommal szüli gyermekét, és epekedik a férje után. 

Isten Szabadítót ígér nekik, vagyis hogy Ő maga jön el az embervi-

lágba, hogy helyreállítsa, megváltsa az Isten és ember között meg-
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szakadt viszonyt. (Genezis 3,16-17.) Míg az elbukott ember számára 

adatott remény, egyetlen lehetőség a Krisztusban, addig az ördög se-

regének, Isten ellen fellázadt angyaloknak nincs semmi ígéret. Elíté-

lésük megváltozhatatlan. A végleges ítélet, az iszonyatos szenvedés, 

a pokol minden kínja vár rájuk örökre. (Genezis 3,14-15.) 

Ádám és Éva gyermekei lényegükben, vérükben bűnt örököltek 

szüleiktől. A hitetlen és irigy Káin megöli Ábel testvérét. (Zsidók 

11,4.) Isten utána nyúl a bűnösnek, rámutat bűneire, kihirdeti fölötte 

az ítéletet és megtartatást. (Genezis 4,4, 6, 7,9-12, 15.) Káin az ítélet 

után tűnik el az Úr színe elől. 

Az emberiséggel együtt a bűn is elszaporodott. Isten megbánta, 

hogy embert teremtett, és elhatározta, hogy özönvizet bocsát a földre. 

Hogyan beszélt a választottjával, Noéval? (Genezis 6,13.) Látomás, 

angyal, lelkiismeret belső hangja vagy más rendkívüli módon? Tény, 

hogy Noé pontosan tudja, hogy mi lesz, milyen bárkát építsen, és kik 

szálljanak bele! De miért csak Noét és családját választotta ki az Úr? 

Noé igaz ember volt, és a pusztulásra ítélt embervilág nem óhajtott 

menekülni. Jól érezték magukat bűneik mocsarában, meseként fo-

gadták a közeledő ítéletet, csúfot űztek Noéból. (Máté 24,39.) A Bá-

bel tornya építésekor valakinek „mondta az Úr”, hogy alászáll, és 

összezavarja a nyelveket. És amit elhatározott, azt véghezvitte. 

A zsidó nép Ábrahám patriarchától származik, őt és minden hoz-

zájuk csatlakozó idegent körülmetéltek. Ez volt a jele az Úrral való 

szövetségnek. (I Mózes 7,11.) Ábrahámnak és leszármazottainak tör-

ténete, vagyis a zsidó nép históriájának nagyobbik része prédikáció 

formájában maradt ránk. Isten emberei, Izrael történetét igehirdeté-

sekben is leírták. Az Ótestamentum több szövegét prédikációként ol-

vashatjuk, például a Deuteronomiumot, a Bírák, Sámuel és Királyok 

könyvét. Az a lényeges, hogy az Úr Izrael Istene, Izrael pedig az Úr 

népe. Az Ótestamentumban Ábrahám és leszármazottai tartoztak a 

kiválasztottakhoz, aminek locus classicusa a Deuteronomium 7, 6-8. 

„Nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, 

hogy minden népnél többen volnátok… hanem mivel szeretett titeket 

az Úr.” Isten gyakran és különféle módon találkozott Ábrahámmal. 

Melkisédek pap áldást hozott neki. (Genezis 14,18-20.) Három férfi 

az Úr képviseletében látogatott hozzá Mamré tölgyesében és fiú-

gyermeket ígért. (Genezis 18,2-10.) Izsák fia feláldozásakor angyal 
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kiáltott rá: „Ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre”! (Genezis 22,1, 

11-26.) Lótot és családját sietve angyalok vonszolták ki Sodomából a 

pokoli kénköves tűz elől. 

Jákob patriarchát álomban kereste az Úr. (Genezis 28,11.) Be-

szélt vele angyalok által, tusakodott férfiakkal és álmodott. (Genezis 

32,2, 24, 46,2.) – Jákob kedvenc fia, József az álomfejtés karizmáját 

kapta Istentől. Testvérei csúfolták is miatta, a pogányok pedig na-

gyon tisztelték érte. Figyelmeztette az egyiptomi fáraót a hét bő és 

hét szűk esztendőre, amire a tudósok és varázslók képtelenek voltak. 

Mózes, az Úr prófétája ezt a kijelentést kapta: „Ha valaki az Úr 

prófétája köztetek, én megjelenek annak látásban, vagy álomban szó-

lok hozzá”. Viszont Mózeshez rendkívüli közelségben beszélt Isten. 

(Numeri 12,6-8.) Mózes leoldott saruval remegett az égő csipkebo-

kornál. Isten így „mutatkozott be” neki: „VAGYOK, AKI VAGYOK”! 

Istennek a neve: „VAGYOK”. (Exodus 3,14.) Istennek nincs más ne-

ve! – Józsefnek, Mária férjének, így szólt az angyal: „A gyermeket 

nevezzétek Immánuelnek, ami azt jelenti, hogy „velünk az Isten”. 

(Máté 1,23.) Jézus az Isten neve. „Az Úr pedig mondta Mózesnek: te 

mondj el mindent, amit néked parancsolok, Áron pedig a te atyádfia 

mondja meg a fáraónak…” (II Mózes 7,1-2.) A tűz csupán jel, meg-

ölte Kórét és családját, a Kármel hegyén tűz nyalta fel Illés próféta 

áldozatát, mint annak idején Sámson atyjáét. (Bírák 13,20. I Királyok 

18,37-39.) Húsvét után 50 napra (pentekoszte) tüzes nyelvek „gyúj-

tották lángra” a jeruzsálemi tanítványokat. „Nem olyan-e az én igém, 

mint a tűz? Azt mondja az Úr”. (Jeremiás 23,29.) 

Isten neve és kijelentésének módja nem szisztematizálható, nem 

analizálható és dogmatikailag nem fogalmazható meg. Olyan közvet-

lenül beszélt Mózeshez, mint annak előtte senki máshoz. Ez a dado-

gó nyelvű férfi prédikált és hatalmat nyert. Pásztorbotja kígyóvá lett 

és visszaalakult, keze poklossá változott, azután megtisztult, vagyis 

az Isten beszédét jelek és csodák kísérhetik. Isten szólt Mózes szájá-

val, és megtanította Áron testvérével együtt, hogy mit mondjon, mit 

cselekedjék. (Exodus 4,4-9.) Jézus világosan elmondta, hogy Isten 

hangja közvetlenül nem hallható, ábrázata szemtől szembe nem lát-

ható. (János 5,37.) 

Mózes a Szentlélek munkája nyomán befogadta Isten beszédét. A 

benne lévő „erős lélekből” hetven elöljáró vénemberre is jutott. 
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Együtt viselték a nép gondjainak terhét. (Numeri 11,7.) A Szentlélek 

által lett Mózes igehirdető és próféta, államszervező és hadvezér. Azt 

tette és mondta Izraelnek és fáraónak, „amelyeket az Úr parancsolt 

néki”. (Numeri 29,40, 30,1, 35,5.) A Sinai-hegyen rendkívüli villám-

lásokban és menydörgésekben szólt az Úr. Isten saját kezűleg véste 

igéjét írásba két kőtáblán. (Exodus 32,16, 34,1-2. Deuteronomium 

9,10, 10,2.) Ez a két kőtábla volt az első írott Ige „a Biblia”, belevés-

ve Isten szava zsidó betűkkel és zsidó nyelven. Értelmét Mózes in-

terpretálta a Szentlélek által. (Deuterunomium 10,10.) 

Mózest Isten választotta ki magának, de a nép is kérte, hogy köz-

vetítő legyen: „amit mond az Úr, a mi Istenünk, mi meghallgatjuk és 

megcselekesszük”. (Deuterunomium 5,27.) A homiletika lényege, 

hogy Isten megszólítja az igehirdetőt, üzenetet ad neki, amit a cím-

zettek meghallgatnak és megcselekednek. A Sinai-hegynél szóba se 

jöhetett, hogy majd szakértő teológusok előbb analizálják a két kő-

tábla szövegét, megállapítják, hogy ebből mennyi az emberi és isteni, 

és mi vonatkozik reánk. A gyülekezet elfogadta, hogy Isten beszélt; 

az Ige inspirálja, vezeti és kritizálja Izraelt, nem pedig előbb a teoló-

gusok kritizálják Istent, mert a törvény Isten Igéje, lex revelata, kije-

lentett törvény! 

Amikor Isten nagyon közel jött Mózeshez, akkor ezt mondta ma-

gáról: „az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, 

nagy irgalmasságú és igazságú, Aki irgalmas marad ezer íziglen, 

megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst bünte-

tetlenül”. (Exodus 6,7.) Mózes látta Istennek hasonlatosságát és köz-

vetlenül hallotta hangját. (Numeri 12,8.) A kőtáblára vésett Tíz Pa-

rancsolatot előbb a szentsátorban, később a templomi szentek szent-

jében tartották. Legméltóbb helyen. (Exodus 40,20-21.) Hét évenként 

végig olvasták, hogy apákat-fiakat tanítsanak az Úr törvényeire és 

tiszteletére. (Deuteronomium 31,10-12.)  

Az Ótestamentumban papok által is tanácsolt az Úr, akik az urimot 

és tumimot is használták Isten akaratának megtudakolására. Mózes 

könyvében Bálám személye talány előttünk. Ki volt ő? Próféta, jöven-

dőmondó, igehirdető? Szólt a Szentlélek által, emellett pénzsóvár, ha-

szonleső, aki látja Krisztus eljövetelét, de nem látja az elébe álló an-

gyalt, ezért a szamara prédikál neki. Éjszakai látomásokban kapott ki-

jelentést? Meghasonlott próféta. (Numeri 24,16, 22-31, Józsué 13,22.) 
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Isten a próféták szavát írásba foglaltatta. Nagy tekintélye volt a 

Szentkönyveknek. Ézsaiás próféta is kötelezte a népet, hogy „keres-

sétek meg majd az Úr könyvében és olvassátok. Ezeknek egy híja sem 

lesz, egyik másiktól el nem marad, mert az Ő szája parancsolta és az 

Ő lelke gyűjté össze őket”. (Ézsaiás 34,16.) 

Efód jelentése, hogy „Isten elfedez”. Ezt a vállruhát először a főpap 

viselte, később mások is. (Exodus 28,4.) A gyermek Sámuel gyolcs 

efóddal körülövezve szolgál Silóban. (I Sámuel 2,18.) Dávid efód segít-

ségével kérdezte meg Istent, Abjátár pap által. (I Sámuel 22,15, 23,9-

12.) A színes fonalakból készült, arannyal átszőtt ruhadarab közepén 

volt egy táblácska 12 drágakővel. Ugyanezen a ruhán az urim (fény) és 

a tumin (igazság), amelyek által megértették Isten akaratát. Volt idő, 

amikor összefonódott a bálványkultusszal. (Bírák 8,27, 17,15.) 

Józsué, Bírák könyve arról szól, hogy Isten megparancsolta Mó-

zesnek, ha elérik a Kánaán határát, át kelnek a Jordán folyón, akkor 

szedjék föl, az „átkelés köveit”, építsenek oltárt belőle, mutassanak 

be áldozatot rajta. A kövekre véssék föl a törvény minden igéjét. 

(Deuteronomium 27,6-8.) Később Isten az ember szívének „hústáb-

lájára” kívánja beírni az Ő szavát.  

Józsué úgy cselekedett, amint Mózes rendelte. Az emlékköveket 

bevitték az Ígéret földjére, hogy szüntelenül emlékezzenek Isten cso-

dáira. Oltárt építettek az Ebál hegyén, Józsué „felírta ott a kövekre 

Mózes törvényének mását, melyet az Úr írt Izrael fiai elé… Aztán fel-

olvasta a törvénynek minden igéjét, az áldást és az átkot, mind úgy, 

amint meg van írva a törvény könyvében…” Az emlékkövek mara-

dandóak voltak és megtanították a törvényre fiaikat. (Deuteronomi-

um 31,9, Józsué 1:1, 8, 30-33.) Józsuéhoz más módon is beszélt az 

Úr. (Józsué 1:1, 4,1. etc.) Garizim és Ebál hegyén kikiáltják az áldást 

és átkot. (Józsué 8,1.) Utolsó országgyűlését így kezdi: „Ezt mondja 

az Úr”! Befejező mondata, úzusa, így hangzott: „Azért hát féljétek az 

Urat és szolgáljatok Néki”. (Józsué 13,1, 24,2, 14.) 

A Bírák könyvében meglepő igehirdetési módok és alkalmak is 

előfordulnak. Például Ehud zsidó katona ajándékokkal hódol a zsi-

dókat legyőzött moábitáknál. Bebocsátják a hűsölő szobájában heve-

rő kövér Eglon királyhoz, akinek ilyen szavakkal prédikál: „Istennek 

beszéde van nálam tehozzád.” Majd hirtelen kardot ránt, és beledöfi 

Eglon hasába. (Bírák 3,20-21.) Ugyanígy prédikált Dávid is Góliát-
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nak, amikor sietett feléje: „A mai napon kezembe ad téged az Úr és 

megöllek téged… és tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek Is-

tene”. (I Sámuel 17,45-50.) 

A Bírák könyvében olvasunk Debora prófétanőről, aki Isten üze-

netét konkrétan, világosan, erőteljesen hirdeti. (Bírák 4,4-6.) Gedeont 

angyalok látogatják, erővel is segíti az Úr. (Bírák 6,12, 7,2.) Az ige-

hirdetők arra emlékeztetnek bennünket, hogy Izraelt nem ember, sem 

a sors, vagy véletlen, hanem egyedül Isten hozta ki Egyiptomból. 

(Bírák 10,11.) Jeftét a Szentlélek inspirálta harcra és fogadást tesz az 

Úrnak. Sámson szüleit angyalok tanítják meg fiúk születésére és ne-

velésére. (Bírák 11,29, 13,13.) A Rút könyve Dávid (és Jézus) csa-

ládfájáról ad tudósítást. 

Sámuel, Királyok, Krónikák, Jób könyvében az dominál, hogy a 

zsidók istene az Úr, Aki felelős prófétákat rendel az igehirdetésre. 

Nincs anonim próféta olyan értelemben, hogy álnéven vagy inkogni-

tóban beszélne. Vállalják az Úr küldetését, a személyes felelősséget, 

ha előttünk ismeretlenek is, mint pl. „eljött Istennek embere Élihez és 

mondta neki, így szól az Úr”. (I Sámuel 2,27.) Nem tudjuk a nevét, 

származását, csak az üzenetet, amit mondott. Vagy: „Istennek embere 

jött alá Júdeából Béthelbe az Úrnak intésére… és lakozott Béthelben 

egy vén próféta”. (I Királyok 13,1, 11.) Talán ismerhették őket abban 

a korban, később nevüket betakarta a történelem pora, de az általuk 

hirdetett isteni beszéd a világ végéig aktuális. Az igehirdető személyé-

nél sokkal fontosabb, dicsőségesebb, hatalmasabb az Úr és szava! 

Sámuel könyve Sámuel születésével, szolgálatra való elhívásával 

kezdődik. Isten megszólította éjjel Silóban. „Sámuel!” Az ifjú még 

Éli főpapra gondol, összekeveri az isteni és emberi hangot, „mert 

még nem jelentetett ki az Úrnak igéje”. Az ige meghallására elcsen-

desülve készülni kell, nehogy rosszul halljuk és rosszul hirdessük! 

Éli főpap enervált öregember. Bűnei miatt az Úrnak nincs kijelentése 

hozzá, és ez az inaktív öreg készíti föl Sámuelt, Isten választottját, az 

ige fogadására. Válaszolj a hangnak, hogy „szólj Uram, mert hallja a 

Te szolgád”. Jeremiás próféta mentegetőzött Isten előtt, hogy még 

fiatal. Az ifjú Sámuel azonnal elfogadja a megszólítást és küldetést. 

(Jeremiás 1,6, I Sámuel 3,1-10.) Sámuel bátran tovább adja az Éli 

főpapra vonatkozó ítéletet. Orvosi dilemma lehet, hogy a beteg előtt 

föltárható-e a halálos állapota, vagy hallgasson róla. Istennek ilyen 
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„dilemmája” nincs. Hirdeti a szabadulást, a jót, vagy pedig előre 

megmondja, hogy Élinek és fiainak meg kell halniuk bűneik miatt. 

Dávid király próféta és igehirdető volt. Góliátnak nem Szentírás-

sal, hanem parittyával a kezében kiáltotta oda, hogy többé nincs ke-

gyelem számára. (I Sámuel 17,45.) Isten kijelentette a jövendőt Mó-

zesnek, hogy Kánaán határában meghal, Józsuénak, hogy megörege-

dett, Éli főpapnak, hogy kigyomlálja, Góliátnak, hogy az ég madarai 

lakmároznak belőle. (I Sámuel 15,28.) Júdásnak jobb lenne, ha meg 

se született volna, Jeruzsálemből kő kövön nem marad az ítéletkor. 

(Lukács 19,43-44.) 

Dávid imádkozott azért, hogy „legyenek kedvedre valók szájam 

mondásai”, (Zsoltárok 19,15). Nem emberi motivációkra, hanem az 

Úr Lelkének inspirációjára és dicsőségére prédikál! Az Úr szólt Dávid 

szája által. (II Sámuel 23,2; Cselekedetek 4,25-26.) Az Úr jelentette 

neki Krisztus eljövetelét, szenvedését, feltámadását és dicsőségét. 

Megváltónk a keresztfa kínos gyötrelmei között Dávid 22. zsoltárát 

imádkozta: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” (Má-

té 27,46.) Dávid szája által előre fölfedte Júdás árulását is. (Zsoltárok 

41,10; Cselekedetek 1,16.) – Az igehirdető Dávidot Nátán próféta lel-

ke gondozza, (II Sámuel 12,1), aki „homályos beszédek által”, vagyis 

előttünk ismeretlen módon kapott kijelentést, (Numeri 12,8), de min-

dig konkrét, személyes üzenetet vitt Dávidhoz. 

Eszter könyvében nem fordul elő Isten neve, de hatalmát mutatja. 

Jóbhoz a forgószélből beszélt az Isten. (Jób 38,1, 40,1.) Könyvé-

nek az a tanúsága, hogy lássuk meg, fogadjuk el Istenünk világkor-

mányzó hatalmát és imádkozzuk: „Ne vígy minket kísértésbe”. (Máté 

6,13.) (Bustya Dezső) 

A Zsoltárok, Példabeszédek, Prédikátorok, Énekek Éneke köny-

ve többféle arculatú. Egyrészt igehirdetések és tanítások, másrészt 

dicsőítések. Találunk olyan dolgokat, amelyek történeti adatokat is 

érintenek, pl. a 34. Zsoltár, mikor Dávid „elváltoztatta értelmét Abi-

mélek előtt és mikor ez elűzte őt és elment”. A Zsoltárok egy részé-

ben Isten szól az emberhez, más részben az ember válaszol mennyei 

Édesatyjának bűnbánattal, hálával, magasztalással. Isteni reveláció, 

és emberi meditáció a lényeg. 

A zsoltáros igét hirdet, pl. 118,1. „Nem halok meg, hanem élek és 

hirdetem az Úrnak cselekedeteit”. Vagy 12,7. „Az Úr beszédei tiszta 
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beszédek”. A zsoltáríró szívébe rejti az Úr beszédét. 119,1. Vallja, 

hogy nemcsak prédikál, hanem az egek is „beszélik Isten dicsőségét 

és kezeinek munkáját hirdeti az ég boltozatja. Szózatuk kihat az egész 

földre és a világ végére az ő mondásuk”. (Zsoltárok 19,2-4.) Mind-

ezekben nincs ellentmondás, mert amikor Istennek válaszolunk, ami-

kor Hozzá könyörgünk, vagy Őt dicsérjük, akkor is a Szentlélek 

mozdul bennünk. A Zsoltárok dicséretmondását Isten adja szívünkbe 

és szánkba. Olyan, mintha Ő énekelne bennünk (Augusztinus). 

Salamon királyhoz éjszakai látásban és mennyei világosságban 

szólott az Úr, és a Szentlélek indítására írta a Példabeszédeket, Pré-

dikátor könyvét és az Énekek Énekét. (I Királyok 3,5.) 

A  p r ó f é t á k  

A próféta, héberül nábi. Profémi, azt jelenti, hogy előre mond, 

jövendöl. A Jelenések könyvében olvassuk, hogy „a Jézus bizony-

ságtétele a prófétaság lelke”. (19,10.) Héber szinonimák: ró’e = látó, 

hózen = látnok. A szó így is előfordul: ’is–há’elohim = Isten embere. 

A próféták olyan karizmatikus személyek voltak, akik Isten sze-

retetét vagy haragját, Izrael jelen dolgait vagy a jövendő eseményeit 

hirdették. Ostorozták a hamis istentiszteletet és sürgették az igazit. 

Prófétáltak a templomban, palotában, magánháznál, természetben, 

személynek és közösségnek, távoli vagy küszöbön lévő események-

ről. Próféciájukban ott található a Messiás érkezéséről szóló jövendö-

lés, valamint az eszkatalógia. Kevés följegyzés van arról, hogyan 

szólította meg őket Isten. Leggyakrabban ennyi a bevezetés: „Lőn az 

Úrnak szava” például Jónáshoz.  

Illés a legnagyobbak egyike. Elizeus tanítványa lép a nyomába. 

Szolgálatukról is csak annyit tudunk, hogy „lőn az Úrnak beszéde hoz-

zá, és az Úrnak beszéde szerint cselekedett”. (I Királyok 17,2, 5.) Isten 

akaratát, szándékát prédikálták, legtöbbször ilyen bevezetéssel: „Azt 

mondja az Úr, Izrael Istene”. (I Királyok 17,14.) Krisztusnak a Tábor 

hegyén megjelent Illés (Máté 17,3). Elizeus tanítványához „lőn az Úr 

beszéde”. (I Királyok 17,2.; II Királyok 7,1.) Mikeás próféta elragad-

tatásában az Urat nézi királyi székében „és az egész mennyei sereget 

az Ő jobb és balkeze felől”. (I Királyok 22,19.) 

A zsidó királyok történetében kiemelkedő esemény volt Jósiás 

(641-609) kultuszreformja. Templomrenoválás alkalmával Hilkiás fő-
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pap találta meg 623-ban a rég elfelejtett Törvénykönyvet. Jósiás Jeru-

zsálembe gyűjti az egész Izraelt, hogy a nép, a fejedelmek és papok 

előtt felolvassák Mózes törvényeit. Isten parancsolta, hogy a temp-

lomban és könyvtárban is őrizni kell a tekercseket és figyelmezzenek 

minden szavára. Papok, próféták kötelessége volt a törvény felolvasá-

sa, magyarázása és tanítása. (II Krónika 17,9.) Nem a hallgatóság igé-

nye, hanem Isten akarata szerint prédikáltak! (II Krónika 18,10, 13.) 

Az Úr prófétái gyakran összeütköztek, szenvedtek vagy meghaltak az 

Úr szava miatt. (I Királyok 18,13. II Krónika 18,23, 26. Máté 23,29-

31, 34-35.) 

Az igazi prófétákat Isten érintette meg vízióban, prófétikus 

álomban, gondolatközlésben, elragadtatásban és más módokon. Meg-

tért emberek voltak, akik a megszentelődés folyamatában közeledtek 

Istenhez. Szabad, egyéni, önkéntes elhatározással tették azt, amit az 

Úr parancsolt nekik, mennyei erő kényszerére, örömmel és meggya-

lázva. (Jeremiás 15,16. 20,7.) Az égből kapták képességeiket az ige 

hallására és hirdetésére. A mennyei világgal voltak kapcsolatban és 

állandó önmegtagadásban, mártíriumban éltek. Érthető világos stí-

lusban, plasztikus illusztrációkat használtak, konkrét üzenettel, konk-

rét személyhez, gyülekezethez szólva. Az igét hatalommal hirdették. 

Szent erő sugárzott belőlük. A szent írásokat az Úr beszédének, kije-

lentésének vallották, amint Mózes tanította a Tízparancsolatról. 

(Exodus 20,20. Numeri 33,2.) Igehirdetéseiket saját kezűleg, vagy 

írnokkal vitték tekercsre, az Úr parancsa szerint. (Jeremiás 1,9. 36,6. 

Habakuk 2,2, Jelenések 1,9.) Az igaz prófétákat Isten hívta el vala-

milyen módon, kanonikus sorrendben, (Ézsaiás 1:1. Jeremiás 1,2). 

Az Úr parancsolta neki, hogy „végy elő egy könyvet és mind írd belé 

a szókat, amiket én szólok néked”. Báruk írástudó elolvasta Jeremiás 

könyvét Jójákim királynak és főembereknek, akik tűzbe dobják. Isten 

újra megíratja másodszor is, mint a Tízparancsolatot. (Jeremiás 43,1, 

4.) Az Úrtól való próféciák mind beteljesedtek. Isten szent emberei 

sohasem vitáztak egymással, se nem bírálgatták egymást! Például 

Ezsdrás 1,1-ben Jeremiásra történik hivatkozás. 

Ezékiel az Úr elhívottja. (Ezékiel 1,1-4, 3,12.) Dániel álomfejtő 

látnok, aki olyan titkokat fejt meg, amiről a pogány tudósoknak fo-

galma sem volt. De nem mindig beszélt hozzá az Isten. (Dániel 2,20-

23. Hóseás 1,1. Jóel 1,1.) Ámos 7,14, 17-ben ismételi, hogy „így szól 
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az Úr”! Ugyanezt olvassuk Abdiás 1,1, Jónás 1,1, 3,1-ben. Isten úgy 

határoz, hogy elpusztítja Ninivét. Amikor a város nagy bűnbánattal 

bocsánatért könyörög, Isten megszánja a pogányokat, és úgy látszik, 

hogy Jónás megszégyenült, mert próféciája nem teljesült, Ninive 

megmaradt. A próféta megharagszik Istenére mindhalálig, pedig nem 

szégyenült meg, mert nagyobb történt a pusztulásnál! Prédikációjá-

nak gyönyörűséges eredménye, hogy megmenekült a város. 

Ezsdrás pap nagy gyülekezetet hívott össze, hogy istentiszteletet 

tartsanak törvény szerint a hetedik esztendőben. Mózes könyvét Jeru-

zsálem piacára vitte, ahol cédrusfából felépített emelvényen olvasta. 

Amikor fölnyitotta az írást, az egész nép fölállt, hogy meghallgassa az 

igét. Sok református gyülekezetben az a gyakorlat, hogy felállva hall-

gatják a textust, ezzel is tiszteletet adván az Úrnak. Ezsdrás pap litur-

giája színes, reszponzórikus volt. Az ige felolvasása és megmagyará-

zása után „felelt rá az egész nép feltartott kezekkel: Ámen! Ámen! És 

meghajtván magukat, leborultak az Úr előtt arccal a földre”. (Ne-

hémiás 8,1, 6.) Lombsátrak ünnepét egy hétig tartották Jeruzsálemben, 

naponként olvasva és tanítva az Úr igéjét. (Nehémiás 8,18.) 

Az Ótestamentumban is voltak olyan igehirdetők, akik származá-

suk szerint pogánynak születtek, mint az említett Círus király, vagy 

Nabukodonozor, akik a Szentlélekre vagy Jeremiásra hivatkoztak. 

(Dániel 2,47, 4,31. 6,28.) 

A hamis prófétákra már Mózes is figyelmeztetett. Ők is az Úr ne-

vében jönnek, mint pl. Sedékiás a Kénaána fia, de az Úr nem küldte 

őket. A hamis próféták jutalom reményében önmagukra hívták fel a 

figyelmet, nem az Úr dicséretét, akaratát keresték. A mi Urunk Jézus 

is megmondta, hogy hamis Krisztusok és hamis próféták nagy jeleket 

mutogatnak, hogyha lehet, elhitessék a választottakat is. (Máté 24,24.) 

A hamis próféták is azzal kezdik, hogy „mondta az Úr! – Holott 

én nem szóltam”. (Ezékiel 13,2.) A hamis próféták, hűtlen pásztorok, 

akik önmagukat legeltetik. (Ezékiel 34,3, 10.) Haszonleső opportu-

nizmusból, személyi kultuszból mindig valaki más gondolata, kíván-

sága szerint a kor szellemében szónokolnak. Pozíciójukat építgetik, 

foltozgatják, hatalomféltésből gyakran egymással és önmagukkal is 

meghasonlottak. Nem az Úr dicsőségét, hanem sajátjukét keresik. (I 

Királyok 16,31-32.) A Szentlélek helyett hamis vallási, filozófiai, 

történelmi nézetek kavarognak bennük. 
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A hazug emberek hamis próféciái soha nem teljesülnek be. „Ha a 

próféta az Úr nevében szól és nem lesz meg… ez az a szó, amelyet nem 

az Úr szólott, elbizakodottságból mondta azt a próféta, ne félj attól.” 

(Deuteronomium 18,21-22.) Az ördög csapta be őket és általuk máso-

kat. Az ördög, aki „hazug és hazugságnak atyja”. (János 8,44.) 

A becsapottak előbb-utóbb rádöbbennek a csalásra, megbüntetik 

a hamisakat, hogy azután új, gonosz prófétákat hallgassanak, akik új 

hitetésekkel ringatják kábulatba őket. A hamis próféták súlyosabb 

ítélet alá esnek, mert vétettek önmaguk és mások ellen. 

II. Isten beszél az Újtestamentumban 

E v a n g é l i u m ,  a n g y a l o k ,  j e l e k  

Az Újtestamentumban apostolok hirdették az evangéliumot, de 

az Úr más módokon is beszélt 

Az evangéliumok lényege, hogy Isten beszéde testet öltött Jézus 

Krisztusban. Megváltónk életét, szavait és tetteit a Bibliában (köny-

vek) olvashatjuk. A három evangéliumot szinoptikusoknak nevezzük 

(Szinoptikus=közös szemléletű). Szinoptikus a Máté, Márk, Lukács 

szerinti evangélium (evangélium = örömhír, győzelmi hír), 29 könyv a 

Biblia 66 könyvéből. János írása tanítói jellegű. Athanasius püspök 

sürgetésére Rómában 397-ben összeállították, kanonizálták a Bibliát. 

Az Ótestamentumot héber, az Újtestamentumot görög nyelven írták. 

Károlyi Gáspár fordított magyarra, Vizsolyban nyomták ki 1590-ben. 

Az Ótestamentumban legtöbbször próféták által szólott Isten. A 

zsidó nép és vezetői általában nem becsülték a prófétákat. Első pün-

kösd után Izrael elveszítette kizárólagosságát. A Szentlélek kitölteté-

se óta azok is lehetnek Krisztus választottai, akik genealógiailag nem 

zsidók. Őket nevezik pogányokból lett keresztyéneknek, ami azt je-

lenti, hogy Krisztust követő, Krisztus tulajdona, akik már nem a tör-

vény cselekedeteiből, hanem kegyelemből hit által, Jézus áldozatá-

nak érdeméért igazulnak meg. (Róma 9,30.) Isten új választott népe, 

Krisztus teste az anyaszentegyház, amelynek tagjai szám szerint 

fölülmúlják a zsidókat.  
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Bibliai színdarabban: Farizeus adakozik; Izsák az oltáron (Mészáros Erika) 

Hogyan beszél Isten az Újtestamentumban? Ugyanúgy, mégis 

másképpen, mint az Ótestamentumban, hiszen ugyanannak az élő Is-

tennek megnyilatkozásáról van szó. Gyakran angyalok által szól. (Gö-

rögül angelos: ’hírvivő, küldött’; zsidóul malak: ’Isten követe’.) Örök-

életű teremtmény. Az angyal fontos, valóságos személy, látható és lát-

hatatlan. Különféle módon és alakban jelentkezik. Az angyal szó az 

Ótestamentumban száznyolcvanszor, az Újtestamentumban százhata-

vanötszőr fordul elő. 

Keresztelő János édesapjának, Zakariás papnak angyal jelentette 

fiuk születését. (Lukács 1,11.) Angyal kereste fel Jézus anyját, Máriát 

és férjét Józsefet, hogy közölje velük az örömhírt: „Ne félj, kegyelmet 

találtál Isten előtt!” Az angyal beszéde alatt Szentlélek töltötte be Má-

riát. A Magasságos ereje beárnyékozta, és az Atya örökkévaló akara-

tából Máriában fogant meg az Úr Jézus Krisztus. (Lukács 1,34-38, 

Máté 2,13.) 

Fontos, sürgős eseményeknél angyalok szolgáltak e földön. Krisz-

tus születésekor, karácsony éjszakáján (incarnatio = testetöltés) angya-

lok prédikáltak, csodálatos fényt sugározva maguk körül és Betlehem 

városának mezőin vigyázó pásztorokra. Világosság, csillag gyúlt az éj-
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szakában! Született néktek Megtartó (Lukács 2,9). A pásztorok felkel-

tek és Jézushoz mentek, onnan jövet tovább adták az üzenetet, amit az 

angyalok hirdettek, és ők láttak. (Lukács 2,17-20.) 

Az angyalok kiszolgálták Krisztust. A Sátántól való pusztai győ-

zelem után Jézus rendelkezésére állottak. (Máté 4,11.) Kereszthalála 

előtt, a Gecsemáné kertjében erősítették. Az angyalok tehát jelent-

keztek Jézus születése előtt, születése alatt és egész életén át, de so-

hasem prédikált nekik. A feltámadás napján elhengerítették sírjáról a 

nagykövet és biztatták a tanítványokat: „Ti ne féljetek, mert tudom, 

hogy a megfeszített Jézust keresitek”. (Máté 28,5. Lukács 24,5.) A 

mennybemenetel pillanatában angyalok biztatták a tanítványokat, 

hogy Jézus visszajön. (Cselekedetek 1,10-11.) 

Angyalok szolgáltak, segítettek és prédikáltak az őskeresztyén 

gyülekezetben. Pétert és társát kiszabadították a börtönből, és aztán 

megparancsolták nekik a főpapok, hogy ne hirdessék a templomban 

az élet beszédeit. (Cselekedetek 5,19-20.) Filep evangélistát angyal 

irányítja Gáza felé. (Cselekedetek 8,26.) Zord viharok, sűrű sötétség, 

nyomorúságok között angyal biztatja, erősíti, tanácsolja Pál apostolt. 

(Cselekedetek 10,3. 12,7-8, 27,3.) János apostolnak angyal mutatja 

meg a világ végét, amelyeknek meg kell lenni hamar. (Jelenések 

1,1.) A Jelenések könyvében a hét gyülekezet angyala hét pásztor. 

(Jelenések 2-3. rész.) Az apostolok és szentírók hallgatnak róla, ho-

gyan érkeztek az angyalok. Hang, fény, látomás vagy emberi alak 

megnyilvánulásában? Az Újtestamentumban az a hangsúlyos, hogy 

„az angyaloktól hirdetett beszéd erős volt”. (Zsidók 2,2.) 

A természeti jelek, jelenségek is az Úr dicsőségét hirdetik. A fa-

rizeusok és írástudók azért kívántak jeleket Jézustól, hogy ezzel bi-

zonyítsa be nekik az istenségét. Így felelt nekik: „Mikor esteledik, azt 

mondjátok, szép idő lesz, mert veres az ég. Reggel pedig: ma zivatar 

lesz, mert az ég borult és veres. Képmutatók, az ég ábrázatját meg 

tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok?” (Máté 16,2-3.) 

Mit jelent ez a kérdés? – Azt, hogy a természeti jeleket csak a Krisz-

tusba vetett hit által látjuk, és azok a Krisztusba vetett hitünk erősíté-

sére adattak. Nem előbb jel, azután hit, hanem hit és azután jel. 

A napkeleti bölcseket római katolikus hagyomány szerint három 

királyoknak (Gáspár, Menyhért, Boldizsár) nevezik. Próbálják kiszá-

mítani, hogy mennyien voltak? (Chrisosthomos) Nem ez a lényeg, ha-
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nem, hogy amikor a Szaturnusz, Jupiter és Vénusz bolygók a hal csil-

lagkép jegyében 794 évenként találkoztak, akkor a Szentlélek kijelen-

tette a napkeletieknek Krisztus születését. Nem a természeti jelenségek 

előtt borultak le, mint a napot, holdat, csillagot imádó pogányok, ha-

nem Krisztus előtt! Az Úr csillag által vezette őket önmagához. A Jé-

zussal való találkozás után álomban kaptak vezetést, hogyan térjenek 

vissza Babilóniába. Józsefet egymás után többször is álomban figyel-

meztette az Úr. Krisztus az élete folyamán számtalan jelt mutatott az 

igehirdetésekor, a tenger vizének lecsendesítésekor, betegek gyógyítá-

sa és halottak föltámasztásakor. (János 2:11.) Krisztus halála és föltá-

madása napján földrengés is jelezte a megváltást! (Máté 27,21.) 

Nemcsak az Ó, hanem az újtestamentumi korban is néha fontos je-

lentése volt az álomnak. Pál apostol is gyakran átélte ezt a csodát. Lá-

tomásában macedón férfi állt elé és azt mondta, hogy utazzon át Euró-

pába, Görögországba prédikálni. (Cselekedetek 16,9.) Látomása volt 

Korintus városában is. Látomás útján érti meg, hogy Jeruzsálem népe 

elutasítja az evangéliumot. (Cselekedetek 22,18.) A legnagyszerűbb és 

kibeszélhetetlen csodát II Korintus 12,1-4-ben írja, ami testben vagy 

testen kívül történt vele. A paradicsomba ragadtatott el, a harmadik 

égig, ahol kimondhatatlan, közölhetetlen dolgokat hallott és látott. 

Péter apostol Joppé városában kapott víziót. Egy lepedőben tisz-

tátalan állatok szállottak alá azzal a nyilvánvaló kéréssel, hogy: „Kelj 

föl Péter, öljed és egyél” (Cselekedetek 10,14-15). Amint ezen medi-

tált, három cézáreai férfi kereste, hogy menjen velük. Víziója után 

rádöbben, hogy az Úr Cézáreába küldi Kornélius pogány római szá-

zadoshoz. (Cselekedetek 10,10-11, 20.) Agabus Cézáreában egy övet 

mutat, hogy akié ez az öv, azt megkötözik a zsidók Jeruzsálemben, 

mondja Pál apostolnak. János apostol látomás alapján írta le az Apo-

kalipszist, a Jelenések könyvét. (Jelenések 1,10.) 

A látomások sem teológiai, sem más tudományos eszközökkel, 

terminus technikusokkal nem determinálhatók. De azt világosan lát-

juk, hogy ezek olyan konkrét dátummal jelezhető, reális, valamint 

Szentlélektől való események voltak, amelyeket az Ó és Újtestamen-

tumban transz nélkül, tiszta tudatállapotban éltek át.  

Az égből jövő hang és fényesség jelét is csak az Úr által ismer-

hetjük meg. Misztérium előttünk az is, hogyan beszélt az Atya az Ő 

Fiával földi szolgálata 33 éve alatt, milyen közössége volt az égben 
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trónoló és a térben-időben földön lakó Jézus Krisztussal? Ebből a ti-

tokból néha Isten megmutat nekünk egy parányit. 

Amikor Megváltónk 30 éves korában Keresztelő János által a 

Jordánba meritkezett, illetve keresztelkedett, akkor szó hallatszott az 

égből: „Ez az én szerelmes Fiam, Akiben én gyönyörködöm”. (Máté 

3,17.) Olyan csodálatos, rendkívüli esemény volt ez, hogy a szinop-

tikusok mindhárman ugyan úgy följegyezték. (Márk 1,11, Lu-kács 

3,22.) Ez az égi hang csendült föl szó szerint a megdicsőülés hegyén 

a transfiguratio pillanatában, mint a Jordán partján. „Ez amaz én sze-

relmes Fiam, Akiben én gyönyörködöm”. (Máté 17,5.) 

Amikor Jézus egy alkalommal újra a templomban tartózkodott és a 

szenvedéseiről, megdicsőüléséről beszélt, hirtelen szózat jött az égből: 

„Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem”. (János 12,28.) Ugyancsak 

a templomban történt, hogy a sokaság körbevette Jézust, és az égből alá-

zúduló menydörgést hallottak. (János 12,29.) A szemtanúk differenciál-

tan interpretálták ezt az eseményt. Némelyek szerint mennydörgés volt, 

mások szót hallottak, a többség pedig angyal jelenését látta. 

Képtelenek vagyunk megmagyarázni Krisztus és Pál találkozását 

Damaszkusz város közelében, amint már szóltunk róla. (Cselekede-

tek 9,3.) Lukács történész úgy írja le, hogy „hirtelenséggel fény su-

gározta őt körül a menyből”. Pál később úgy emlékezik vissza, hogy 

„a napnak fényét meghaladó világosság” volt. (Cselekedetek 26,6, 

13.) Későbbiekben a kísérők „hallották a szót, de senkit se látva”, il-

letve látták a világosságot, „de annak szavát… nem hallották”. (Cse-

lekedetek 9,7, 22,8-9, 26,13.) Az Istennel való találkozás titok. Ismét 

gondoljunk Pál elragadtatására, amikor kibeszélhetetlen dolgokat lá-

tott és hallott. (II Korintus 12,1-4.) 

Liberális „teológusok szerint, Pál apostol a görög kultúrából, 

gnózisból, talmudból, Mózes törvényeiből, Gamáliel mestertől vette 

tudományát. Ezzel szemben azt írja, és azt mondja, hogy „nem embe-

rektől, sem nem ember által, hanem Jézus Krisztus által és az Atya 

Isten által” lett apostol és igehirdető. Az úrvacsora sákramentumá-

nak kiszolgálásánál is Pál arról tesz bizonyságot, hogy „az Úrtól vet-

tem, amit néktek előtökbe is adtam”. (Galata 1,11-12; I Korintus 

11,23 és következők.) 
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P r ó f é t á k ,  p a p o k ,  f a r i z e u s o k  

Amint a próféták az Ótestamentumban néha nagyon is részletes 

jövendölést mondtak Izrael helyzetéről, a nép Istennel való kapcsola-

táról és a Messiásról, úgy az Újtestamentumban is adott Isten Szent-

lélek által megragadott személyeket, akik egyénekről, közösségről és 

Krisztusról is prófétáltak, mint például Simeon és Anna. (Lukács 

2,26, 36-38.) 

Az Ótestamentum utolsó, az Újtestamentum első nagy prófétája az 

interkontinentális korban Keresztelő János volt. Szülei Zakariás pap és 

Erzsébet, József feleségével, Máriával rokonságban volt. Miután „lőn 

az Úrnak szava hozzá”, Keresztelő János kiment a Jordán folyóhoz és 

meghirdette: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa”. 

(Máté 3,2.) Amikor Jézus megkeresztelkedett általa, János rámutatott 

és hirdette, hogy „ímé az Istennek Báránya, aki elveszi a világ bűneit”. 

(János 1,29.) Jézus a kereszteléssel hitelesítette János prófétikus ige-

hirdetését. Első prédikációja szó szerint úgy kezdődik, mint a Jánosé: 

„Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa”. (Máté 3,17.) 

Pál és Péter apostol az Úrtól nyert kijelentés alapján ugyanazon 

értelemben tanítottak a prófétálásról. Az ős gyülekezetben lévő pró-

féták előre mondták a bekövetkezendőket: pl. az idézett Agabus, má-

sokkal együtt jövendölte, hogy éhség lesz a földön. (Cselekedetek 

11,27.) Filep evangélista négy hajadon próféta leánya Cézáreában, 

magukat körülkötve jövendölték Pál apostol elfogatását és azt, hogy 

a pogányok kezére fogják juttatni. (Cselekedetek 21,11.) 

Isten meghagyja Jánosnak, aki a Jelenések könyvét írta, hogy „be 

ne pecsételd a könyv prófétálásának beszédeit”. (Jelenések 22,10.) 

Hamis próféták Jézus földi életében és az őskeresztyén gyüleke-

zetben is voltak, vannak és lesznek a világ végezetéig.  Jellemzi őket, 

hogy tagadják Krisztus istenségét és megváltását (II Péter 2,1), va-

lamint a feltámadást. (I Korintus 15,15.) A hamis próféták azt állít-

ják, hogy Krisztus váltsághalála kevés, valamivel szükséges kiegé-

szíteni: pl. Mária és a szentek közbenjárása, a törvény egyes pontjai-

nak szigorú betartása, szombati nap megtartása, felnőtt keresztség, 

bemerítkezés vagy nyelveken szólás, stb. (Galata 1,6-7.) Ezeknek va-

lamilyen szertartás fontosabb az egyetlen Közbenjárónál, az egyetlen 

Igazságnál, Aki egyedül Jézus! Ha pedig valaki tagadja Krisztus is-



119 

tenségét, egyetlen áldozatát, abban antikrisztusi, démoni lélek ural-

kodik. (I János 4,2-3.) Egyetlen bűnre nincs bocsánat, csak arra, ha 

valaki tagadja Jézus Isten voltát, az áldozatáért való ingyen kegyel-

met, és Krisztus helyet önmagában, vagy más valakiben, valamiben 

bizakodik. Ez a Szentlélek elleni bűn. 

A Nagytanácsnak (Szanhedrin) elnökei és tagjainak többsége is-

tenkáromlással vádolta Jézust, mert Isten Fiának nevezte magát. 

(Máté 26,64. Márk 14,62, Lukács 22,70.) Azt állították róla, hogy 

samaritánus és ördög van benne. (János 8,48.) Precízen elkészítették 

a Megváltó elfogatásának, kihallgatásának és kivégzésének „forgató-

könyvét”. De Isten olyan szuverén Hatalom, Aki még a Szanhedrin 

feje, Kajafás által is meghirdette a megváltó Jézus halálát. „Ti semmit 

sem tudtok. Meg sem gondoljátok, hogy jobb nékünk, hogy egy ember 

haljon meg a népért és az egész nép el ne vesszen. Ezt pedig nem 

magától mondta… hanem jövendőt mondott, hogy Jézus meg fog 

halni a népért.” (János 11,50-51.) Az történt, mint az Ószövetség-

ben, Bálámot egy szamár, az engedetlen Saul királyt az Úr kényszerí-

tette az igazság kimondására. (I Sámuel 24,21-22.) 

„Ha a gyerekek elhallgatnak, akkor a kövek fognak kiáltani.” 

(Lukács 19,40.) 

A  S z e n t l é l e k  m u n k á j a  

Jézus Krisztus önmagát, az Ő igéjében és a Szentlélek hatalmával 

adta át a tanítványainak. Főpapi imádságban tanítványairól mondja el 

az Atyának, hogy én „a Te igéidet nekik adtam és a világ gyűlölte 

őket”. (János 17,14.) A tanítványok igét és Szentlelket kaptak Meste-

rüktől. Személy szerint tizenkettőt választott ki magának, hogy megha-

tározott helyre, meghatározott időben és meghatározott üzenettel küld-

je el őket. Hirdessék, hogy „térjetek meg, mert elközelített a mennyek-

nek országa”. (Máté 10,1, 7.) A tizenkettőn kívül volt még egy 80 ta-

gú nagyobb sereg és rajtuk kívül is sokan szolgáltak az Úrnak. 

A missziói parancs locus classicusa Máté 28,19-ben maradt ránk: 

„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresz-

telvén őket, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében”. A 

föld kerekségén hirdessétek mindenkinek a megtérést, a bűnbocsána-

tot, az Isten országát és királyságát. Mert mi módon térnek meg és 
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„mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül”? (Márk 16,15, Luk-

ács 24,47, Róma 10,14.) 

A feltámadott Jézus annak a Szentléleknek kiáradását ígéri és ad-

ja, Aki szólt és cselekedett a világ teremtésekor az ótestamentumi 

prófétákban, Krisztus fogantatásakor, élete folyamán, a kereszthalá-

lakor, a feltámadásában, a világ végezetéig. „Mert Isten az Ő népével 

való szövetségben egybeköti mind a kettőt, az Igét és az Ő Szentlel-

két. Az én Lelkem, amely kezemben van és az én beszédeim, melyeket 

adtam a te szádba, el nem távoznak tetőled…” (Károlyi Gáspár) 

A tanítványok pünkösdkor „megteltek mindnyájan Szentlélekkel és 

kezdtek szólni más nyelveken”. Prédikáltak Jeruzsálemben az össze-

gyűlt sokaságnak. (Cselekedetek 2,4, 14.) Az itt előforduló glosszolá-

liát (nyelveken szólást) többféle értelemben is lehet interpretálni. Pl. 

így: a pünkösd ünnepére Jeruzsálembe följött különféle nyelvűek, 

megértették Péter prédikációját. Vagy: pünkösdkor nyelveken szólás 

(glosszolália) történt. 

Károlyi Gáspár fordítása nyomán, évszázadokon át a Szentlélek 

szót használjuk. Az 1940-es évek táján cserélik fel Szentszellemre, 

vagy Szentszelletre, amiből bizonyos keresztyének kardinális kérdést 

csináltak, de tisztázás helyett zavart támasztottak. 

Krisztus követése miatt Pétert és szolgatársait a Szanhedrin elé ál-

lítják. Megparancsolták nekik, hogy többé ne tanítsanak „ebben a név-

ben”. Péter a Krisztus dolgában ellent mond a főpapoknak, mert „mi 

vagyunk néki bizonyságai, ezen beszédek felől és a Szentlélek is”. 

(Cselekedetek 5,32.) A bizonyságtételükről azt vallják az apostolok, 

hogy ez a Szentlélek megnyilvánulása. 

István vértanú a Szentlélek által hirdeti, látja Krisztust. (Cseleke-

detek 7,54-55.) A Szentlélek utasította a gyülekezetet, hogy „válasszá-

tok el nékem Barnabást és Sault a munkára, melyre én őket elhívtam”. 

(Cselekedetek 13,2.) Pál apostol megerősíti a korintusiakat, hogy „eze-

ket prédikáljuk is, nem olyan beszédekkel melyekre emberi bölcsesség 

tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít”. (I Korintus 2,13.) 

Az igehirdetésre kiválasztott és elküldött tanítványok a Szentlé-

lek által prédikálták Isten szavát, ezért a bűnösök megtértek, a bete-

gek meggyógyultak és a halottak feltámadtak. (Cselekedetek 8,4, 11-

19, 14,21-22.) Krisztocentrikus bizonyságtételük által evangélizáltak, 
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tanítottak, testi betegeket gyógyítottak. Bátorították a keresztyéneket, 

hogy maradjanak meg a hitben. 

Isten kegyelmesen közelít hozzánk az ige által, de nem csak ir-

galmas, hanem félelmes is a hívőkhöz és hitetlenekhez, akik vissza-

élnek az Úr szeretetével. Pl. a képmutató Annaniás és Safira, akik 

Péter apostol igehirdetése nyomán beleestek a hamisság, lopás bűné-

be. (Cselekedetek 5,1, 10.) Úgy történt, mint az Ószövetségben Eg-

lonnal és Góliáttal. (Bírák 3,21. I Sámuel 17,45-46.) Az Újszövet-

ségben Pál tanításait és leveleit is használták.  

A Sátán rombol és gyilkol, a Szentlélek elevenít, éltet. 

R e v e l á c i ó  

A homiletika tudományának lényegét így summázhatjuk: az örök-

kévaló hatalmas Isten megszólal, az általa kiválasztott személy szívére 

és ajkára helyezi szavát. Ez után megparancsolja neki, hogy hova men-

jen, hol mondja el azt, amit az Úrtól kapott. Az igehirdető engedel-

meskedik. Hallgatói vagy elfogadják, vagy közönyösek maradnak, 

vagy ellenállnak az üzenetnek. Lényegében a közönyösök is ellenál-

lók. Lehet, hogy megdicsérik, lehet, hogy kicsúfolják vagy megölik az 

igehirdetőt. A homiletikában nem az a alapkérdés, hogy a prédikátor 

nagyszerű szónok-e, vagy kis kaliberű, sokan hallgatják-e vagy keve-

sen, a teológiai tudományok doktora-e, amit kinyomtatott könyvei bi-

zonyítanak, milyenek a politikai vagy dogmatikai nézetei, modern 

vagy tradicionális karakterű Itt csak egy kérdés van, hogy Isten válasz-

totta-e ki magának, Isten küldte-e el Isten igéjének hirdetésére. 

A reveláció fejezetben súlyos kérdésekre keresünk biblikus vá-

laszt, mialatt az igehirdetés tanát odahelyezzük Isten kritikai mércéje 

alá. De hogyan szól hozzánk Isten? Kijelentés által. Az isteni kijelen-

tést, teológiai kifejezéssel revelációnak nevezik. Reveláció latin erede-

tű szó. Görög szinonimája: apokalüpszisz, héberül: gálah. Szó szerinti 

jelentése az, hogy rejtett dolgokat föltár, nyilvánosságra hoz. Az apo-

kalipszisnek görögben is találhatók szinonimái. A görög kalüpso, ka-

lüptein szó magyar jelentése: ’betakarás, beburkolás, elrejtés’. Az apo- 

prepozició -tól, -től, -ról, ről értelmű, eltávolodást jelentő szócska. 

Összevonva: apokalüpszisz = leleplezés, föltárás, nyilvánosságra hoza-

tal, az igazság megmutatása. 
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Az újszövetségi görögben két szinonim jelentésű szó vonatkozik 

a kijelentésre. Egyik a déloó = megtud, meghall, megismertet, meg-

világosít, kijelent valamit. Másik szó az epiphania = megjelenés, 

megmutatkozás. Legtöbbször a feltámadott Jézussal kapcsolatban 

fordul elő, Aki húsvét után több helyen és módon epiphania szóval és 

cselekedettel jelentette ki magát a tanítványainak. 

Amikor a Septuagintát (Hetvenes, LXX), vagyis az Ótestamentu-

mot héberről görögre fordították, akkor a héber galah szót az apoka-

lipszissel adták vissza. Úgy értelmezték a szót, hogy az Úr megnyit va-

lamit. Pl.: Elizeus szolgájának szemét, és látta „hogy a hegy körül volt 

rakva tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül”. (II Királyok 

6,17.) A kijelentés, az apokalüpszis által valaki fölismeri a tényeket, 

Isten munkájának és gondolatainak titkait. A titokba Isten választottai 

láthatnak bele (reveláció mediata) a Szentlélek segítségével. 

Az Ótestamentumban Isten általában valaki által szólott, tehát 

nem direkt (egyenes) módon. Az indirekt, közvetett kijelentést, a teo-

lógiában reveláció inmediatanak nevezzük. Az ótestamentumi kije-

lentéstörténet részletesen foglalkozik Izrael történetével, de a pogá-

nyokéval is. Bemutatja földi életünk kezdetét, folyamát és végét. Rá-

világít a földön túliakra. „Vörös fonálként húzódik végig rajta” a 

Messiás eljövetele. Az Ótestamentumban sok homályos, félremagya-

rázható rész van előttünk. Ha nem értjük, akkor ne a Bibliában, ha-

nem magunkban keressük a hibát. Lepel takarja értelmünket. Ez a le-

pel csak Jézus Krisztus által hull le rólunk. (II Korintus 3,14.) 

Isten lényegét, dolgait, az ember soha ki nem kutathatja, meg 

nem fejtheti. Az embert, egyházat, világot is csak Istennel való vi-

szonylatában érthetjük meg. A református teológia fundamentális té-

tele, hogy Isten a Jézus Krisztusban leplezte le, mutatta meg magát. 

(II Korintus 12,1.) Jézus Krisztus az Isten tökéletes revelációja. 

A teológiai tudomány tárgya a kijelentés. Ezt a tételt abszolút mér-

tékben alkalmazzuk a homiletikára is. Az a teológiai tudomány, ame-

lyik az Úrtól kapott kijelentést, a krisztológia. Más megfogalmazással: 

az Úr dicsérete. Isten az ige által jelentette ki magát. Szavaiból és cse-

lekedeteiből a Szentlélek segítségével ismerhetjük meg, hogy kicsoda 

az Úr, és mit akar az emberrel és a világgal. A homiléta gyermekei 

alázattal és bizalommal fordulnak a kijelentéshez, elfogadják és tovább 

adják azt, amit az Úrtól kaptak. Az Ó és Újtestamentum, valamint az 
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egyház története, abban az igehirdetés története azt mutatja, hogy Isten 

választott népe a Megváltó szolgálata helyett inkább hamis, mutatós 

bálványokat tisztelt. Az igehirdetés történetéből nyilván látszik, hogy a 

homiléták szívesen prédikálták önmagukat, morált, vallást, politikát és 

más egyebet a Viva Vox Dei – Isten élő szava helyett. Az egyház tör-

ténete az elbukások története. (Owerbeck)  

Azt nevezzük hamis igehirdetőnek, aki az emberi kéz által csinált 

anyagot, emberi észből kipattant gondolatot vagy a teremtményt, az 

embert és a természetet propagálja. Izrael és a homiletika történetét 

inkább jellemzi a bálványimádás, mint az élő Isten dicsérete. Pedig 

Isten megparancsolta, hogy ne legyenek néked idegen isteneid. (II 

Királyok 17,29.) 

A keresztyén teológus hiszi és vallja, hogy az immanens ember-

világba sugárzott bele Isten transzcendentális országa. Nem mi fo-

galmazunk meg istenképet, hanem Ő mutatja meg magát nékünk. A 

teológus elfogadja és hirdeti a kijelentés objektivitását, vagyis az Úr 

Jézus Krisztus mennyen és földön való dicsőséges történetét.  

A reveláció mediata (közvetítő), a közvetlen kijelentés Jézus 

Krisztusban adatott, mert a reveláció „Jézus kijelentése, amelyet adott 

néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell 

lenniök hamar”: (Jelenések 1,1-2.) A próféták és apostolok által köz-

vetve (mediata) szólt az Úr, Krisztusban közvetlenül (inmediata), Aki-

ben, és Aki által az a csoda történt, hogy az invizibilis, inaudibilis, 

trancendens (láthatatlan, hallhatatlan, érzékfeletti) Isten belépett a kor-

látok közé szorított embervilágba. Megjelent az Isten idvezítő kegyel-

me minden embernek. Jézus által ismerhetjük meg a mikro- és makro-

kozmosz lényegét, a világ értelmét, bűnös voltunkat és az Isten irgal-

mát. (II Timóteus 1,10, Titus 2,11.) 

Karácsony után az öreg szent Simeon fölmegy a jeruzsálemi temp-

lomba, a pólyás gyermekek közül éppen azt veszi karjaiba, Akit a zsi-

dók és pogányok vártak: Krisztust. Az eredeti szövegben: Fosz eisz 

apokalüpszin ethnon. Fény a pogányok megvilágosítására. (Ézsaiás 

42,6, Lukács 2,31.) Félelmetes volt azt hallani Jézustól, hogy az Atya 

mindezeket elrejtette a főpapok, írástudók, politikusok, tudósok és hí-

resek előtt, de kijelentette a legkisebbeknek. (Máté 11,25.) 

Jézus Krisztus a kijelentés kulcsa, benne érthetjük meg Isten tit-

kát. Porig alázkodott Isten és az emberek előtt, hogy kitárja előttünk 
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szerető szívét, „mert senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, az Atyát 

sem ismeri senki, csak a Fiú, és akinek a Fiú akarja megjelenteni”. 

(Máté 11,27.) Az emberi testet magára öltött Krisztus lényege azonos 

volt Isten lényegével. Aki Őt látta, az Istent látta. (János 14,9.) Anti-

biblikus tévtanítás minden olyan tévelygés, hogy valami módon, pl. 

„transzcendens meditációval”, érzékelésen túli elmélkedéssel, ön-

megváltással, öntisztulással közeledhetünk az Úrhoz, vagy megis-

teníthetjük magunkat. 

Krisztusban „lakozik az istenségnek egész teljessége testileg”. 

(Kolossé 2,9.) Világosságot gyújt a múlt, jelen és jövő eseményei-

ben. Isteni önkéntes áldozatul mutatta be magát a bűnös emberért. 

Ahol az isteni vertikális (vízszintes) vonal találkozik a horizontális 

emberi vonallal, ahol Isten szentsége, élete, igazsága metszette a vi-

lág gonosz, kárhozatos vonalát, ahol Isten és ember találkozhat, ott 

van a revelátió inmediata, Jézus keresztje! (Mátyás Ernő) 

Újra alá kell húzni, hogy a teológia lényege: teológia crucis, a 

kereszt teológiája. Csak itt kezdhetjük Isten és önmagunk megértését, 

minden dolog magyarázatát. Csak itt gyúlhat fény szívünkben és em-

ber világban. 

A revelátió mediáta szerint mindazt a közvetett kijelentéshez so-

roljuk, amelyek az Úr kijelentésének eszközei. Ez a Szentírás. Istennek 

úgy tetszett, hogy beszédeit és cselekedeteit az emberi szavakkal és te-

vékenységekkel együtt írassa le a Bibliában. Jézus az abszolút, végle-

ges kijelentés, Akit nincs jogunk bírálni, de a szent írók életét, korát ‒ 

vagyis csak a kijelentés eszközeit ‒ tudományos módszerekkel meg-

vizsgálhatjuk. Az Ó- és Újtestamentumban történelmi, földrajzi, nép-

rajzi stb. leírások is vannak, amelyek Jézus Krisztus életének keretéül 

szolgálnak, amivel a teológia foglalkozik. 

Az egyházi atyák és zsinatok az Ó- és Újtestamentumot külön és 

együttesen Isten kijelentésének fogadták el. Az apostolok bizonyság-

tétele, a revelátió mediata éppen olyan isteni eredetű szöveg, mint 

Krisztus élete és beszéde. A próféták, apostolok és az Úr közvetlen 

szava között nincs lényegbeli különbség. A próféták azzal kezdték, 

hogy így szól az Úr. Pál azonosítja magát az igével, aminek szolgája 

lett és azt betöltötte. (Kolossé 1,25.) Vallja, hogy az Úrtól kapott ki-

jelentést adja tovább.  
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D e u s  a b s c o n d i t u s  e t  r e v e l a t u s  e s t  

Mielőtt erről szólnánk, először a Szentírásból vett felismeréssel a 

teológia revelatio generalisról és revelatio specialisról szólunk, ami 

általános, illetve különös kijelentést jelent. 

A revelatio generalis lényege, hogy Isten munkája láthatóan vagy 

láthatatlanul ott lehet a természetben, történelemben, az emberi lelki-

ismeretben. Valóban igaz ez az állítás, mert Isten teremtette a világot 

és benne van abban. „Az egek beszélik Isten dicsőségét… Szózatuk ki-

hat az egész földre.” (Zsoltárok 19,2, 5.) „Az Úré a föld és annak tel-

jessége, a föld kereksége és annak lakosai.” (Zsoltárok 24,1.) Az Úr 

felingerli a babiloniakat Izrael ellen. Nabukodonozor babiloni szolgája 

által ostorozza meg a hűtlen zsidókat. Pál apostol is foglalkozik a lelki-

ismeret törvényével. (Róma 1,19.) A lelkiismeret ellen cselekedni bű-

nös és veszélyes dolog. (Luther) A világ teremtése után Isten megálla-

pította, hogy minden szép és jó. Ebbe taposott bele a Sátán. Ádám és 

Éva bűnesete miatt az emberek szíve és a természet is megromlott. A 

természetből ma már alig csillan elő Isten szépsége. Bűnös környezet-

szennyezéssel tönkretesszük a földet. Az ember lelkiismerete is meg-

romlott. Isten visszahúzódóban van.  

A revelatio specialis lényege az, hogy Isten az Úr Jézus Krisztus-

ban közeledik hozzánk. Krisztus nem romlott meg. Születésekor az is-

tállóban megalázták, kivégzésekor leköpdösték, csúffá tették, de a tes-

te nem bomlott föl a sírban. Harmadnapon mennyei alakban föltáma-

dott. Megváltónk ma is az Úr kijelentésének kristálytiszta forrása. Az 

általános és különös kinyilatkoztatást a Szentlélek által ismerjük föl, 

de így is csak tükör által és homályosan látunk. (I Korintus 13,2.) A 

bizonyságtévő alázattal, hittel, nyitott szívvel könyörög mennyei 

Atyjához: „Szólj Uram, mert hallja a te szolgád.” (I Sámuel 3,10.) 

A permanens revelatio dogmája bibliaellenes hamis tanítás, mert 

sehol sincs megírva, hogy Isten folyamatosan jelenti ki magát. 

Deus absconditus et revelatus est paradox mondat, azt fejezi ki, 

hogy Isten egyszerre elrejtőzött és nyilvános. A láthatatlan megmu-

tatja magát, beszélni kezd, és ilyenkor nem antropologikus, hanem 

teocentrikus esemény történik. Isten megjelenése olyan faktum, amit 

emberi módon nem foghatunk föl, csak hit által. 
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Isten elrejtőző és nyilvánvaló. Amikor Isten elrejtőzik és hallgat, 

olyankor az igehirdető és igehallgató nem kap kijelentést. Isten akkor 

szól, amikor akar, annyit mond, amennyi földi életünk útvesztőiben 

és az örökéletre szükséges. Legtöbbször csak egyetlen lépést mutat 

előre. Mózes ismerte az Úr rejtőzködő és nyilvános voltát, ezért írta 

le, hogy „a titkok az Uréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok 

pedig a mienk és a mi fiainké mindörökké”. (Deuteronomium 29,29.) 

Az ige arra figyelmeztet, hogy csak a balga ember tud „mindig min-

dent megmagyarázni”, aki nincs kontaktusban az élő Istennel. Mert 

van, amit az Úr kijelent, és van, amikor hallgat. 

Bibliánkban sok olyan esetről olvashatunk, amikor Isten elrejtőz-

ködött, hallgat. Például a pusztában Mózes elé hoznak egy férfit, aki 

szombatnapon dolgozott, s Mózes egy ideig nem tudja, hogy mit 

kezdjen vele? (Numeri 15,34.) Egy asszony futott Elizeushoz haldok-

ló fiáért, és a prófétának első pillanatban nem volt kijelentése az Úr-

tól. (II Királyok 4,27.) 

Isten akkor mutatja magát, amikor akarja, és elrejtőzik, amikor 

akar. Csak rész szerint van bennünk az ismeret. Még egy parányi tó 

vizét sem tölthetjük, sűríthetjük bele egyetlen pohárba, akkor hogyan 

fogadhatná be a véges ember a végtelen Istent? (Augustinus után 

Zwingli mondta: Finitum non est capax infiniti. A véges nem fogadja 

be a végtelent.) A homiléta mindig várjon az Úrra, akkor is ha elrej-

tőzött, akkor is ha szólt. 

A  M e g v á l t ó  

Isten Fia. ‒ „Mikor pedig eljött az idő teljessége, kibocsátotta Is-

ten az Ő Fiát, Aki asszonytól lett, Aki törvény alatt lett, hogy a tör-

vény alatt levőket megváltsa, és elnyerjük a fiúságot”. (Galata 4,4.) 

Az idők teljességében az Impérium Romanum uralkodott Hispániától 

Dáciáig, Romától Kis Ázsián át Jeruzsálemig, valamint Afrika északi 

partjain. Kidolgozott vallási dogmákkal, kitűnő jogrenddel és állam-

szervezettel, erős hadi gépezettel tartották egybe a több mint három-

száz éven át virágzó római birodalmat. Az államrend piramisának 

csúcsán trónolt az isteni császár, akit Jézus születésekor Augustusnak 

hívtak. A rómaiak eltűrték, hogy minden népfaj és vallás saját istene-

it tisztelje a maga módján, de a birodalom területén lévő összes ál-

lampolgár kötelessége volt a főisten imádata, aki a római császár. 
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Munkácsy Mihály: Jézus 

Az idők teljességében Augustus azért adott népszámlálási paran-

csot, hogy az adózókat számba vegye, kincstárát gyarapítsa, erősítse 

hatalmát és államszervezetét. „Mentek azért mindenek, hogy beírat-

tassanak ki ki a maga városába.” (Lukács 2,3.) Isten úgy látta jónak, 

hogy Jézus Krisztus születésekor az inkarnáció nagy pillanatában 

megmozduljon az ég, a csillagok és a földön lakozók, napkelettől 

napnyugatig. Kijelentette a próféták által, hogy szent Fia Betlehem-

ben fog megszületni. Mivel József és Mária Betlehemben születtek, 

ezért Augustus parancsára Názáretből odamentek, hogy számba ve-

gyék őket. Mindez pedig az Úr akaratából történt, amint az Ószövet-

ségben megírták. 

Az idők teljessége, a világtörténelem pontja, ahonnan kezdődik 

az időszámítás. Izrael vezetői és népe úgy sejtették, hogy a megszü-

letett nem a világ Megváltója, hanem a zsidók Messiása, aki földün-

kön megvalósítja Isten királyságát, fölszabadít az idegen járom alól. 
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Zsidóországban ‒ Augustus császár engedélyével ‒ a hasmoneus 

családból való Nagyheródesnek sikerült vérontás által hatalomra jut-

ni. Ez a félig zsidó, félig római származású önző és ravasz zseni a 

hellénizmus szellemében uralkodott, mindenhatóságra törekedett. 

Úgy képzelték, hogy Mózes törvénye szerint a zsidók Messiása le-

szaggatja az Impérium Romanum bilincseit, és megalapítja a nagy 

zsidó államot. Isten országa megvalósul a földünkön. Az idők teljes-

ségében egymásnak feszülő érdekeknek és ellentéteknek nem vallási, 

politikai, társadalmi, nemzeti különbözőségek voltak az okai, hanem 

az, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, Aki az Úr Jézus 

Krisztusban betört a Sátán által meggyötört sötét földi világba. 

Jézus Krisztus az Isten Fia volt. Az idők teljességében nem az a 

kérdések kérdése, a titkok titka, hogy ki volt a Betlehem városában 

Máriától született gyermek. Latinul és görögül: Jézus. Zsidóul: Josua, 

Hosea, Jahve, vagyis Üdvözítő, Szabadító, Megváltó. Krisztus neve 

arámul: Messiás, Fölkent, miként az Ótestamentumban olajjal és 

Szentlélekkel fölkenték a prófétákat és királyokat. Az olaj volt a 

Szentlélek szimbóluma, ami külsőképpen jelezte, hogy a fölkent az Is-

ten választottja, eszköze. Ki volt Jézus? Jézus Krisztus az emberi test-

ben megjelent Isten, a zsidók és pogányok számára egyetlen megoldás. 

Rajta kívül nincs más válasz minden lelki-anyagi kérdésre, bűnre, 

szenvedésre, halálra: az egyetlen Megváltó, Szabadító, Üdvözítő! 

Hamis beállítás az, hogy Krisztus fölkenetése valamikor itt tör-

tént a földön. Krisztus preegzistens, Királyok Királya volt már a vi-

lág teremtése előtt és lesz a világ megsemmisülése után is. (I Mózes 

1,26.) Lénye sem teológiai, sem más tudományos eszközzel nem 

analizálható, sem nem definiálható. Évezredeken át próbálkoztak be-

bizonyítani ember voltát, illetve nemlétét. Ezzel szemben a keresz-

tyén teológus azt fogadja el, amit Krisztus önmagáról mondott. Ő az 

alfa és omega, a kezdet és a vég, Akitől, Akiért, Aki által van min-

den. (Róma 11:36.) Benne jött el az élő igaz Isten földi világunkba. 

János apostol Logosznak nevezte, Aki térben és időben, szóban és 

tettben is örökkévaló Isten maradt. 

Pál apostol Küriosként dicsőítette. Az őskeresztyének rövid hitval-

lása ez volt: „Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére”. (Filippi 

2,11.) Szava és megjelenése „hatalmas” volt. (Lukács 4,32.) Az Impé-

rium Romanum tisztviselői, Izrael előkelői és az egyszerű nép csodál-
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ta, elismerte, hogy úgy járt-kelt, mint egy hatalom. Ezzel szemben áll-

tak az írástudók és főpapok. (Máté 28,18.) Jézus mondta, hogy az a 

beszéd „amelyeket én szólok néktek, lélek és élet”. (János 6,63.) Ha-

talmával maga alá rendelt minden más erőt. De paradox vonások is jel-

lemzik, mert bár Ő a királyok Királya, Aki szuverén Úrként kézben 

tartja a halált és poklot, magához öleli a gyermekeket, megsimogatja a 

bűnöst, beteget, de megalázta magát a keresztfának haláláig. 

Jézus királysága a reformátorok megfogalmazása szerint visibilis 

és invisibilis, Deus absconditus et Deus revelatus est. Látható és lát-

hatatlan, elrejtőző és megnyilvánuló. 

Az Úr Jézus Krisztus test szerint Dávid házából származott, mi-

vel Mária, akinek férje József, a Dávid király családjából valók. 

Mindketten Betlehem városában születtek, és ott helyezték a gyer-

meket jászolbölcsőbe. A törvény szerint nyolcnapos korában körül-

metélték. A zsidók véréből való vér, húsából való hús, mégis ellentét 

volt a Messiás és népe között, mert nem ismerték föl benne az Istent. 

Mi történt? Jézus az abszolút, szuverén, mindenható Úr, Akihez a 

zsidók emberi síkon közeledtek. Vallási, politikai, tradicionális, önző 

és mindenféle más emberi szempontok alapján „analizálták” Krisztust. 

Ez a hamis antropocentrikus „teológia” módszere. Evilági mércék, 

szellemi kritériumok alapján próbálták, próbálják megérteni a menny-

ből alászállott Istent, Aki soha be nem illeszthető a földi kategóriákba. 

Jézus több és nagyobb, mint Mózes törvénye, mint Salamon ki-

rály dicsősége, mint Jónás vagy bármelyik próféta. (Máté 12,41-42.) 

Azért haragszanak rá, ítélik halálra, mert „egyenlővé tette magát az 

Istennel,” amit többször is megerősített: „nem egyedül vagyok, ha-

nem én és az Atya, Aki küldött engem… az Atya énbennem van és én 

őbenne vagyok”. (János 5,18. 8,16. 10,38.) 

Elsősorban a zsidók megváltására jött. Nem azért, hogy egyetlen 

nép számára szervezzen ideiglenes földi országot, hanem azért, hogy 

mindenkit meghívjon a földön kezdődő, de a mennyországig terjedő 

üdvösségbe. Először visszautasítja a pogány szírófeniciai asszony 

könyörgését, mert csak „Izrael házának elveszett juhaihoz” küldetett, 

végül meggyógyítja az édesanya gyermekét. (Máté 15:24.) Teljesítet-

te a pogány római százados kérését is, amikor meggyógyította szol-

gáját vagy gyermekét ezzel a megjegyzéssel, hogy „ilyen hitet Izra-

elben sem találtam”. (Lukács 7,9.) 
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Krisztus ellentmondott azoknak a zsidóknak és pogányoknak, akik 

„az ördög atyától valók”. (János 8,44.) Azért jött, hogy az ördög mun-

káit lerontsa. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött 

Fiát adta érette, hogy valaki, hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem 

örökélete legyen.” (János 3:16.) Az idők teljességében a transzcendens 

Isten lépett immanens földi világunkba, hogy bűnbocsánattal, új élet-

tel, erővel, értelmes céllal, üdvösséggel ajándékozza meg azokat, akik 

a Jézus nevében hisznek. 

Jézus Krisztus az Ember Fia, mert Megváltónk nem az ember in-

dulatából, hanem a Szentlélektől fogantatott Máriában. Születése 

előtt mennyei erő sugárzott belőle. (Lukács 1,41-43.) Az Ember Fiá-

nak is mondta magát, ezzel is erősítve Dániel próféciáinak hitelessé-

gét. (Dániel 10,16.) 

Krisztus egy személyben Isten és az Ember Fia. A hamis tanítók 

évezredek óta próbálják elválasztani Krisztus istenségét és emberségét. 

Ördögi sugallatra merészelnek úgy fogalmazni, hogy Jézus csak Isten, 

vagy hogy Jézus csak ember. Csak szellemi lény – csak testben járó 

lény, mint mások. A Szentlélek kinyilatkoztatása szerint Jézus az Is-

tenember, Akiben a mennyei dimenziók földi síkon jelentkeztek. A ke-

resztyének is feszültségben járnak, mert test szerint ide, e világhoz kö-

tődünk, lélek szerint pedig az odafel valókhoz. Földön járva nézünk a 

mennybe, egyszerre haladunk előre és fölfelé. Úgy élünk ebben a vi-

lágban, mint akiknek otthona a mennyországban van. 

Az Ember Fia megérti sorsunkat. Örült a kánai menyegzőn, és 

sírt a temetőben Lázár testvéreivel és a sokasággal. Szánakozott a 

gyászolókon. Az Ember Fia testében hozzánk hasonló volt. Megéhe-

zett, megszomjúhozott, elfáradt, és a keresztfán nemcsak a lelkében 

szenvedett pokoli kínokat, hanem testében is! Amikor az igehirdetőt 

Isten Szentlelke megragadja és az Úr szavát adja tovább, akkor is 

testben marad, a földi helyzet örömeiben és nyomorúságaiban. 

Logosz. ‒ Görögül logosz, latinul verbum, héberül dábár. Kettős 

jelentésű szó: ’ige’ és ’cselekedet’. A dábár gyök ugyanígy szó és tett. 

Profán beszédben a tanítás, a szó, a hang, a gondolat kifejezésére 

használják. Károlyi Gáspár igének fordította. A magyar „ige” beszé-

det, cselekvést jelent. Szinonim görög szavak még: réma = beszéd, 

esemény, történés. Foné = hang, hívás. A logosz szó szinonim jelenté-

sei: ’szólás, parancs, állítás, kiteljesedés, kiáradás, kiragyogás, élet’. 
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Teológiai értelemben: Jézus a Logosz, Aki preegzisztens, mert volt, 

praezens mert jelenvaló, futurum mert eljövendő.  

Az ótestamentumi dábár, gyakran fordul elő a prófétáknál. Elhívá-

sukra, küldetésükre, üzenet átadásra, isteni-emberi beszédre és csele-

kedetre vonatkozik. Az Úr emberek által is szólt (reveláció mediata). 

Az Újtestamentumban mindenekelőtt Jézusra vonatkozik (reveláció 

inmediata). Amint láttuk az apostolok bizonyságtétele is az Úr igéje. 

Isten indirekt módon használja az emberek száját, direkt módon jött el 

hozzánk Krisztusban, Aki Mózes törvényeinek idézése után mindig 

ilyen fordulatot használt: „Én pedig azt mondom néktek”. (Máté 5,22.) 

Az ige hármas alakja. ‒ A Szentírás alapján, reformátori teológi-

ánk Isten igéjének hármas alakjáról beszél. Sorrendben a testté lett ige 

Jézus, Akinek nincs kezdete és vége. Második: a Biblia, mint írott ige. 

Harmadik: a hirdetett ige, a prédikáció, a bizonyságtétel. A református 

dogmatikák nem ezt a sorrendet használják, hanem: hirdetett ige, írott 

ige és kijelentett ige. Azzal magyarázzák, hogy az univerzumban elő-

ször a hirdetett ige szólalt meg a világ teremtésekor, amit leírtak, hir-

dettek, végül megjelent a mi Urunk Jézusunkban. 

Mi ennél a sorrendnél maradunk: testté lett ige, írott ige, hirdetett 

ige. A sorrend variálásánál fontosabb az, hogy mindhárom esetben 

ugyanarról az isteni beszédről és aktusról van szó. A testté lett, írott és 

hirdetett ige egymástól elválaszthatatlan. „Egységüknek csak egy ana-

lógiája van: a Szentháromság-tan” (Török István). A testté lett igében 

Jézus Krisztus személyében Isten járt-kelt, szólt és cselekedett ember-

világunkban. Írott ige a Biblia, magába foglalja azt, amit közöttünk Is-

ten szólott és cselekedett. A hirdetett ige Isten beszéde, ami megszólalt 

a világ teremtésekor, azután Ábrahámnak, Mózesnek, a prófétáknak és 

az apostoloknak. A hirdetett ige lényege Jeremiás 1,9.: „Az én igémet 

adom a te szádba.” A testté lett, írott és hirdetett ige emberi formában 

talán mindig másként mutatkozik, de lényegében ugyanaz. Amit Isten 

a próféták, szent Fia és az apostolok által kijelentett, azt a szót veszi át 

a prédikátor. Igehirdetésünk tehát successio, utódlás, de mégsem a 

prófétáktól vagy apostoloktól vesszük át az üzenetet, hanem Istentől. 

A Biblia Istennek folyamatos beszéde a Szentlélek által. 

A  t e s t t é   lett ige evangéliumát János írja prológusában. 

„Kezdetben volt az ige és az ige volt az Istennél, és Isten volt az Ige… 
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És az Ige testté lett. – Ho logosz szárksz egeneto”, latinul: Verbum 

caro est. (János 1,1, 14.) 

A Logosz, az emberiség történelmének fordulópontján, „az idők 

teljességében” Galata 4,14-nél, nagyon is kritikus helyzetben emberré 

született. Arám nyelven beszélt. Krisztus beszéde és az igehirdetők bi-

zonyságtétele, a Szentlélek supranaturális munkája folytán egyenesen 

Istentől jön hozzánk, és maga Isten szól benne.  

Az örökkévaló Krisztus kezdetnek és végnek, világosságnak és 

életnek, mindenható erőnek mondja magát. Nálanélkül semmi sem 

lett, ami lett, közreműködött a világ teremtésénél, és ott lesz az el-

pusztulásakor. (II Péter 3,10.) Feloldotta az ördögi diszharmóniát és 

békét teremtett Isten és ember között. A Logosz (dabar) beszél és 

cselekszik. Az emberi kéz által csinált bálványok némák és tehetet-

lenek. (Deuterunomium 4,33-34.) Nincs hangjuk és nincs erejük, 

mert élettelenek.  

Isten lénye „világít, mint a fénylő nap, de szemünk bele nem te-

kinthet”. (Berzsenyi Dániel) Isten közelségét hisszük és tapasztaljuk, 

de még Mózes sem láthatta Őt szemtől szemben, mert belepusztult 

volna. „A szavak hangját ti is hallottátok, de csak a hangot, alakot 

azonban nem láttatok.” (Exodus 33,20.) Az örökkévaló Isten Máriá-

ban fogant meg a Szentlélek által, és közöttünk lakozott a Názáreti Jé-

zus testében. Dicsősége rejtett és fénylő volt a betlehemi istállóban, 

élete folyamán, a golgotai kereszten és feltámadása után. Jézus csak 

egyszer jött el emberi testben, és soha többé így nem jön. Csak az an-

tikrisztusok hitegettek és hitegetnek, hogy itt vagy ott a Messiás. Egy-

szer halt meg a kereszten és soha többé (még a miseáldozatban sem), 

mert tökéletes áldozatot mutatott be. Egyszer támadt föl, ment vissza a 

mennybe uralkodni. 

Jézus jelenvaló. ‒ Az Ige és Szentlélek által folyamatosan lakik 

közöttünk. Pál apostol a Szentlélek prezenciája nyomán írta Galatá-

ba, hogy „akiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha 

ti köztetek feszíttetett volna meg”. (Galata 3,1.) Ami egyszer ott a 

Golgotán illic et tunc történt, akkor és ott, az most az igehirdetésben 

hic et nunc, itt és most megvalósul, jelen idejű! A Logos örömhír, 

győzelmi hír, evangélium. Jézus kiszabadít a bűn, szenvedés, halál 

bilincseiből, és ujjá teremt, hogy átvihessen dicsőséges országába. 

Jézus a mi jövendőnk. Helyet készít gyermekeinek az üdvösségben, 
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és vére által megtisztítva, fehér ruhába öltöztet. Elkészültünk fogadá-

sára és örömmel várjuk Őt vissza! 

A Biblia Isten beszédének és munkájának í r o t t gyűjteménye, 

írásba foglalt dokumentuma. Arról szól, amit Isten cselekedett a zsidók 

és pogányok között az Ő Lelke által. Lényege az, hogy a Messiás jön, 

megérkezett és újra megjelenik dicsőségben, az Atya által meghatáro-

zott időben. A Biblia mondja el azt, hogyan juthatunk üdvösségre. Ta-

nácsol és erősít földi küzdelmeinkben. Arra buzdít, hogy dicsőítsük az 

Urat, értelmesen és tudatosan éljünk magunk és embertársaink javára, 

valamint hirdessük az evangéliumot. „Ebben a Szentírásban Krisztus 

egyetemes egyháza a legteljesebb mértékben kifejtve találja mindazt, 

ami egyrészt az üdvözítő hitre, másrészt, ami az Istennek tetsző élet he-

lyes alakítására vonatkozik” (II Helvét Hitvallás). 

Isten úgy határozott, hogy az Ő beszédét leírják, megőrizzék, és 

különféle nyelvekre lefordítsák. Szövege „minden részletében és teljes 

egészében emberi, viszont Krisztus Lelkének megelevenítő munkája 

következtében minden részletébe, teljes egészében isteni” (Török Ist-

ván). A protestáns ortodoxia csak az istenit akarta látni benne, a mo-

dern liberálisok csak az emberi oldalát vizsgálják és domborítják ki, az 

Isten nélkül. Az antropocentrikus „teológia” szerint az Ótestamentum 

régi, őskori vallási kultuszok egyik megjelenési formája. Tagadják a 

revelációt. Azt állítják, hogy a könyvben Mózes vagy az apostolok ál-

tal összehozott törvényről, tanításról, emberi rendelkezésekről van szó. 

Szerintük az Újtestamentum a hellenisztikus szinkretizmus színrelépé-

se. A bibliakritika emberi mércéi alapján boncolgatják a Szentírást. 

„Kiszűrik belőle” mindazt, ami a rációval és a tudományos tételekkel 

ellenkezik. Az ember van felül, és a Biblia van alul. 

A reformátorok szembeszálltak az antropocentrikus „teológiá-

val”. A „modern” bibliakritika önmagával is meghasonlott, mert me-

lyik tudományos mércét fogadja el? Ahány féle teológiai irányzat lé-

pett a porondra, annyiféleképpen egymással is ellentétben interpretál-

ják a Szentírást. Pl. a zsidók Vörös tengeren való átkelésének csodá-

ját vagy Jónás esetét a cethallal. A reformátorok a Biblia isteni auto-

ritását tanították. Mivel a Szentírás az Úrnak beszéde, ezért önmagá-

ban minden emberi bizonyíték nélkül hiteles. Norma normans. A 

Szentírás önmagát magyarázza (Scriptura sui ipsus interpres). A Bib-

lia van felül és az ember alul.  
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A Biblia olyan írott ige, ami emberi kezek által készült. Benne az 

isteni és emberi egymással olyan szorosan összefügg, mint a testté 

lett igében megjelent Jézus. Csak az ördög fullajtárai próbálják szét-

szakítani, hogy csak emberi, vagy csak isteni. A Bibliában nem az 

emberi elképzelések dominálnak, hanem az Úr Isten, amit magáról és 

az emberről mond (Barth Károly). 

Az igehirdető nem a természetből (revelatio generalis) veszi fel a 

textust, hanem csak a Bibliából. Némely prédikátor valami nagy em-

bertől vett idézettel kezdi mondanivalóját. Manapság divatos lett a 

meditáció, az „elmélkedés”, az emberi gondolatok fölértékelése. Az 

ilyen nem igehirdetés. 

A református dogmatikusok az igehirdetésről három dolgot emel-

nek ki: Először azt, hogy az igehirdetés beszéd jellegű. Testi orgánum-

hoz (száj, tüdő stb.) kötött szellemi jelenség. Másodszor, hogy célja 

van és személyes jellegű. A Teremtő Isten szólítja meg a teremtmé-

nyét. Harmadszor, hogy az igehirdetés esemény. Isten cselekszik az 

emberi történelem folyamatában. „Ő szólt és meglett, Ó parancsolt és 

előállott.” (Zsoltárok 33,9, Zsidók 11,3.) Isten igéje mindeneket moz-

gat, még a Jézus szenvedésében, a passióban is akció (Török István). 

A  h i r d e t e t t  i g e  által az Omnipotens kimozdul az egek 

egéből. Emberi rációval és tudományos eszközökkel meg nem ra-

gadható. A világ teremtésénél plurálist használ: „teremtsünk em-

bert”. (Genezis 1,26.) Jézus jelen volt a világ teremtésénél. János 

evangélista arról tett bizonyságot, hogy „az Atya, az Ige és a Szentlé-

lek, ez a három egy”. (I János 5,7.) A három egy Isten (Trinitas) cse-

lekedett és cselekszik ma is. 

Isten szava teremtő hatalom. A világtörténelem és a Biblia így 

kezdődik, hogy „legyen” és „lett”. (Genezis 1,3.) János evangélista 

prológusában írja, hogy „kezdetben volt az Ige és az Ige volt Istennél 

és Isten az Ige”. (János 1,1.) Isten személye, szava, műve egyszerre 

nyilvánul meg. Ugyanabban a pillanatban egyszerre hatalom, szó és 

cselekedet. Ahol az Úr igéjét hirdetik, ott mindig történik valami: 

meglágyulnak, megkeményednek vagy közönyösek maradnak a szí-

vek. A hatalmas isteni szó világot teremtett, és csak az Igének van 

ereje arra, hogy az ördög karmaiban lévő embert kiszabadítsa bűnei-

ből, halálból és ujjá teremtse, megtérítse, Istenhez fordítsa. 
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A Biblia Isten végső akciójával fejeződik be, azzal, hogy Jézus 

visszajön. „Bizony eljövök hamar.” (Jelenések 22,20.) Amikor vissza-

jön, akkor elkezdődik a basileia tou Theu, Isten királysága. Az ég és 

föld Isten szavára állott elő és Isten szavára recsegve, ropogva múlik 

el, hogy örökkön örökké ragyogjon az Úr birodalma. Ez lesz az új ég 

és új föld! (II Péter 3,5.) 

Isten szavának arra is van hatalma, hogy az ítélet napján magához 

szólítsa a halottakat, akiket bebalzsamoztak, sírban porladtak, krema-

tóriumban elégettek, vagy poraikat szerteszórták, mint Indira Ghandiét 

vagy dr. Bartha Tibor református püspökét, vagy a tenger hullámai 

nyelték el őket, vagy a kozmoszban pusztultak el űrhajósként. Össze-

gyűjti porainkat és ítélőszéke elé állít minket. (I Tesszalónika 4,13-18; 

Jelenések 20,13.) 

Isten szava örökkévaló. Az ember és a teremtett világ története 

időszakos, véges. Olyan, mint a fű, ami megszárad „és virága elhull, 

de az Úr beszéde megmarad örökké”. (I Péter 1,24.) Minden elmúlik, 

de Jézus beszéde soha! (Máté 24,3.) Új eget és új földet várunk. 

A teremtett világ mind megsemmisül, az ítélet napján pedig fel-

támadunk üdvösségre vagy kárhozatra. Krisztus igaz Bíró, és akiben 

Ő él, az nem juthat a halálra csak az életre. Aki Jézus beszédét hallja 

„és hisz annak, Aki engem elbocsátott, annak örök élete van”. A Jé-

zustól kapott életet, üdvösséget, soha senki el nem veheti tőlünk. (Já-

nos 5,24. 10,28; Róma 8,38-39.) „Jézus Krisztus tegnap, ma és örök-

ké ugyanaz.” (Zsidók 13,8.) 

Isten szava konkrét. Itt most újra fölvetjük azt a kérdést: hogyan 

szólt Isten a prófétákhoz és apostolokhoz. Ez misztérium előttünk. Az 

is titok lehet, hogy személyesen hozzám miként beszél az Úr? Ezt csak 

Isten és a megszólított tudhatja. Néha Isten és ember kapcsolatáról föl-

lebbenhet a fátyol előttünk, de sem az Ótestamentumban, sem az Új-

testamentumban legtöbb helyen nincs részletezve, hogy miképpen tör-

tént, hanem csak annyi, hogy „szólt az Úr”! Ez pedig azért van így, 

mert a Bibliában a módszer másodlagos jelentőségű. Mindig első he-

lyet igényel magának az Ige, maga Isten, az Aki szól és cselekszik. 

Az Úr szól ahhoz, akihez akar, és azt mondja neki, amit akar. 

Ezért a reveláció formáit, okát és célját nem osztályozhatjuk, nem 

regisztrálhatjuk, konklúzióval nem „összegezhetjük”. Csupán rámu-

tathatunk a jellemzőbb és fontosabbnak látszó eseményekre. 
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Az pedig világos előttünk, hogy Isten szavának mindig konkrét je-

lei vannak. Éppen úgy az Ótestamentumban, mint az Újban. Lényeges 

dolog, hogy Isten név szerint ismeri azt a személyt, akit megszólított 

már születése előtt! (Jeremiás 1,5.) Őket felelősen küldte, sohasem 

anonim módon, hanem mindig személyesen. A Bibliában nincs ano-

nim igehirdető, legfeljebb a bibliaolvasó előtt. Az Úr pontosan tudott 

róluk, és azok felelősen vállalták Isten és emberek előtt a szolgálato-

kat, mindig határozott, időszerű, „testre szabott” konkrét üzenettel. 

Mosolyra deríthetnek pl. az évszázadokkal ezelőtt elhangzott „tavaszi 

prédikációk” címe, amelyek „kevés változtatással ősszel vagy télen is” 

elmondhatók, felolvashatók. Az Ó- és újtestamentumi igehirdetők 

mindig konkrét személynek vagy gyülekezetnek, konkrét üzenetet hir-

dettek. Pl.: Isten egy személyhez, a fáraóhoz és a vénekhez, valamint a 

gyülekezethez, a néphez is küldte Mózest. „És hitt a nép és megértette, 

hogy meglátogatta az Úr Izrael fiait:” (Exodus 3,10, 4,31.) Jóel prófé-

ciája Izraelre, Dánielé a perzsa király ellen szólt. (Dániel 11,2.) Ezéki-

el 1-4-ig vizuális cselekedete a vétkes Izraelre vonatkozott. Ma pedig 

az Úrnak írott és hirdetett igéjét magunkra kell elsősorban értelmezni. 

Az igehirdetők gyakran vonakodtak, menekültek volna az isteni 

megbízás elől. Pl. Mózes is először visszautasította megbízatását: 

„Kérlek Uram, hogy csak küldd, akit küldeni akarsz.” (Exodus 4,13.) 

Miután az Úr legyőzte őket, szent bizonyossággal mentek oda, és 

hirdették, cselekedték azt, amit Isten parancsolt. 

A Bibliának, mint írott igének, a prédikációnak, mint hirdetett 

igének Krisztus a középpontja. Az Ótestamentumban Ádámtól kezd-

ve, több mint 300 prófécia vonatkozik Jézusra. Az Újtestamentum is 

vele kezdődik, róla beszél és vele végződik, amit csak a Szentlélek 

által ismerhetünk fel. (II Korintus 3,16-18.) 

Végül látnunk kell azt, hogy Isten elsősorban nem a teremtmé-

nyekhez, hanem a teremtés koronájához, az emberhez beszél. Azt 

üzeni nekünk Igéje és Lelke, valamint az igehirdetők által, hogy sze-

reti a tőle elfordult bűnös embert, Jézus érdeméért magához fogadja 

hazatérő tékozló gyermekeit. De se a földön, se a mennyben nincs ir-

galom azoknak, akik félretolják Istenünk kinyújtott jobbját. Ezért fö-

lösleges a halottakért imádkozni. Kegyelmet és ítéletet hirdet, hogy 

magához térítse az elveszett bárányokat és az egyetlen Pásztor beve-

zesse népét az üdvösségre. (János 10,27-28.) 



137 

A Biblia igehirdetés történetének áttekintése a homiletika teoló-

giájának lényeges része. 

Jézus igehirdetése. ‒ Nincs jogunkban az, hogy Krisztus szavát 

és cselekedeteit analizáljuk. Csak arra kaptunk lehetőséget Istentől, 

hogy előtte alázattal leboruljunk és kövessük Őt. Az Úr szava sokkal 

nagyobb nálunknál. Képtelenek vagyunk arra, hogy Krisztust az ige-

hirdetők közé soroljuk, mert Maga volt az Íge. 

Szent félelemmel az Isten és szava iránti szeretetben való elköte-

lezettséggel a tanulás okáért mégis pillantsuk át azt a témakört, ame-

lyek gyakrabban előfordultak Jézus igehirdetésében. 

Krisztus az Íge, maga Isten. Amikor prédikált, akkor „nem magá-

tól szólt, hanem az Atya, Aki küldött engem, Ő parancsolta nekem, 

hogy mit mondjak és beszéljek… Amiket azért beszélek, úgy beszélem, 

amint az Atya mondotta nékem”. (János 12,49-50.) Amikor 12 éves 

korában Jézust a templomban hallgatták a doktorok, akkor „mindnyá-

jan, akik hallgatták, elcsodálkoztak az ő értelmén és feleletein”. (Luk-

ács 2,46-47.) Mivel az Atya akaratát cselekedte, ezért akik hallgatták 

és szívükbe zárták beszédeit, az Istent zárták szívükbe. 

Utolsó földi prédikációja egyetlen kiáltás volt: „Tetelestai! – El-

végeztetett!” Egyetlen „világmegváltó” politikai, filozófiai, vallási, 

szociális, katonai, forradalmi akció sem vívott ki maradandó sikert, 

csak az Isten Igéje, Aki a győztes Jézus Krisztus. 

Beszédeit hangosan, érthetően, mindig konklúzióval mondotta el. 

Nem általában beszélt, hanem konkrét egyénhez, közösséghez, termé-

szethez vagy ördöghöz. Hasonlatokkal illusztrált. „Sokat beszélt példá-

zatokban. Példázat nélkül pedig nem szólt nekik.” (Máté 13,3; Márk 

4,34.) Mondatai tartalmasak, a Szentlélek által erőteljesek. Gyermekek 

úgy megértették, amit nekik mondott, mint a tudósok, mert „panta pa-

sa exousia”-t, minden hatalmat kapott Istentől. Tanításait nem erőlteti 

rá hallgatóságára, mégis magukra értik. Néha szemükbe kiáltott. Nem 

betű szerint, hanem lélek szerint tartotta meg az ószövetségi törvénye-

ket, pl. kalászt tépett és beteget gyógyított szombat napon. (Lukács 

6,2-5; János 5,2-16.) Kifizette a templomadót, de sohasem mutatott ál-

dozatot önmagáért, mivel hogy önmagát adta áldozatul. (János 5,1.) 

Mózestől kezdve a prófétákon és apostolokon át mai napig így prédi-

kálunk: „Így szól az Úr.” Jézus, Aki maga volt Isten, sohasem használ-

ta azt, hogy „így szól az Úr”, hanem ilyen bevezetést használt: „Én 
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pedig azt mondom néktek. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én 

vagyok a világ világossága”. (Máté 5,22; János 8,12.) 

A megtérést hirdette. Megváltónk 30 éves korában kezdte szolgá-

latát és folytatta három éven át. Első prédikációja így hangzott: „Be-

tölt az idő és elközelített az Istennek országa, térjetek meg és higgye-

tek az evangéliumban… ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóké-

pen elvesztek.” (Máté 4,17.) Nikodémust figyelmeztette, „bizony, bi-

zony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja Is-

ten országát”. (János 3,7-8.) Ezért „szükség néktek újonnan születne-

tek”. Feltámadása után megparancsolta tanítványainak, hogy az Ő 

nevében prédikálják „a megtérésnek és bűnök bocsánatának evangé-

liumát”. (Lukács 24,46-47.) Pál apostol a Korintusban lakó keresz-

tyéneknek írja: „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A 

régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.” 

Megtérésre hívogatta a bűnösöket, hogy: „Jöjjetek énhozzám 

mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyu-

gosztlak titeket”. (Máté 11,28.) Mindenkinek megbocsájtott, aki ezt 

hittel kérte tőle. Még földi élete utolsó pillanatában, a keresztfán mel-

lette kínlódó gyilkosnak is, mert nem az igazakért, hanem csak bűnö-

sökért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lukács 19,7-

10.) A jó Pásztor életét adta juhaiért. (János 0,11.) Szava beleáradt a 

hallgatóságba és ugyanakkor jelek és csodák is történtek az Ő nevé-

ben. Merőben mások, mint a vallástörténeti víziók, teofániák, álmok, 

audiciók, vagy extatikus megrázkódtatások. A varázslás, okkultizmus, 

mágia sötét ördögi machinációkhoz semmi köze Jézusnak. 

Isten országa Jézus. ‒ Ez a birodalom földi és mennyei vonat-

kozásban szupranaturális, ezért misztérium a számunkra. Isten orszá-

ga Jézus Krisztusban megjelent, és a visszajövetelekor dicsőségesen 

beteljesül. Paradox módon presens és futurum egyszerre. Jézusban 

valóságosan jelenvaló és eljövendő. „En hümin” kétféle módon is 

helyesen fordítható. Úgyis, hogy „ti bennetek van Isten országa”, de 

biblikusan és grammatikailag így is jó: „ti köztetek van Isten orszá-

ga”. Ilyen óriási az Isten országa! A Szentlélek által újjászületettek 

léphetnek be oda. A megváltottak serege napkelettől napnyugatig, 

északtól délig gyűlik bele. Jézus Krisztusban jött el közénk, amikor 

belehatol az ember lelkébe-testébe, a démonok birodalmába és a ter-

mészet törvényeibe. Szavára bocsánatot nyert a bűnös (Máté 9,2), 
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meggyógyul a beteg (Cselekedetek 3,67), föltámad a halott (Lukács 

8,54-55), lecsillapodik a vihar (Máté 8,26). Krisztus egyszerre hirdet-

te és valósította meg Isten országát. 

Naiv utópia, bibliaellenes és vaskos tévedés, hogy Isten országa a 

földön valósul meg, Krisztussal vagy nélküle. A mi országunk a 

mennyekben van, ahonnét a megtartó Krisztust is várjuk. A zsidók 

minden alap nélkül Kánaán földjén álmodták Isten országát. Megvál-

tónk kijelentéseivel szemben még a tanítványok is így gondolták. 

(Cselekedetek 1,6-7.) 

Jézus egyenlő Isten az Atyával. „Én és az Atya egy vagyunk”, 

hirdette. Isten azonosította magát Krisztussal, és Krisztus, mint Fiú, 

azonosította magát Istennel, mint Atyjával. Mivel Istennek vallotta 

magát, ezért ölték meg a zsidók. „Az én Atyám”-nak szólította Istent. 

(János 10,30, 14,2). Atyjától jött a földre, és hozzá tért vissza a 

mennyekbe. (János 13,3.) Megdorgálta a kételkedőket: miért nem hi-

szitek, „hogy én az Atyában vagyok és az Atya énbennem van”? (Já-

nos 5,23.) Aki Őt befogadta, az Atyát fogadta be, és aki Őt látta, az 

Atyát látta. (János 5,18, 12,45.) 

A mindenható, jelenlévő Isten szereti a keményszívű, pénzsóvár, 

hitetlen, minden bűnnel bemocskolódott gonosz világot, de különös-

képpen az Ő megváltottait, akikre úgy tekint, mint a szeme fényére. 

(Zakariás 2,8.) Megparancsolta követőinek, hogy szeressék az Atyát 

és a felebarátot. (Márk 12,30-31; János 15,9, 12.) Jézus igehirdetései 

nyomán a teremtő és gondviselő Atya ereje munkálkodott. Táplálta a 

mező liliomait, az ég madarait, és napját a gonoszokra is felhozza. 

Különösképpen vigyáz az övéire, akik által is szól és cselekszik.  

A Sátán szó héber jelentése ’Isten ellensége’. Más szavakkal dé-

mon, diabolosz (ördög), Belzebub, leviathán, Lucifer, fény, bukott an-

gyal, fenevad, sárkány. Krisztus és a Sátán abszolút ellentétes hatal-

mak, de az Úr kezében tartja a láncra vert ördögöt. Az ember könnyű 

játékszer az ördög kezében, de Jézus az ősi kígyó fejére taposott. A 

gonosz lélektől megszállt Heródes már parancsot ad a pólyában fekvő 

Jézus meggyilkolására, de az Úr megakadályozza. (Máté 2,16.) 

Krisztus és a Sátán nagy összecsapása abban a pusztában történt, 

ahol Jézus negyven napon át böjtölt. Utolsó harcát ellene a kereszt-

fán vívta, ahol véglegesen legyőzte, és a Sátán, ez a bukott angyal 
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meg a serege lehullott az égből, és nincs többé lehetősége, hogy a 

megtérteket vádolja. 

A pusztában három kísértés történt. Első: „Ha Isten Fia vagy”? 

Valóban Te vagy az Isten? Akkor változtasd a köveket kenyerekké, 

hogy megoldódjanak e világnak gazdasági kérdései, mert csak a jólé-

ti társadalomban, anyagi bőségek közepette lehetnek boldog embe-

rek. Második kísértés: „Ha Isten Fia vagy”, akkor ugorj le a temp-

lomtetőről. Az emberek látványra és nem az evangéliumra éhesek. 

Ez a sátáni hang ordította nagypénteken: „Szállj le a keresztről, az-

után majd hiszünk néked!” Isten országában elsőbb a hit, csak azután 

a jel, mert a csodákat csak a hívők láthatják, azok, akiknek az Úr 

megnyitotta szívét és szemét. Harmadik kísértés: „Ha Isten Fia 

vagy”, akkor borulj le előttem, és neked adom a földi világot. A 

mennyországot, azt nem! De mit használ az embernek, ha az egész 

világot megnyeri, a lelkében pedig kárt vall? Csak az ördög suttogja 

azt a hamisságot, hogy e földön valósul meg Isten királysága, termé-

szeti fejlődés vagy ördögi machinációk által. Ezt a parányi királysá-

got féltette Nagy Heródes Krisztustól karácsonykor. 

Jézus legyőzte az ördögöt. „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak 

neki szolgálj!” (Máté 4,1-11, Deuteronomium 6,13.) Isten országa 

nem hervatag földi királyság, hanem örökkévaló. (Dániel 6,26.) A Sá-

tán lehetőséget kínál Jézusnak, hogy mellette döntsön, meghajoljon sö-

tétség birodalma előtt. Jézus soha nem kínált lehetőséget a Sátánnak 

megtérésre, csak a Sátán hálójában vergődő embereknek. Jézus paran-

csolt a Sátánnak, és ahol Isten országa megjelenik a Krisztusban, on-

nan az ördögnek távozni kell. Krisztus és a Sátán között soha nem volt 

és nem lesz kiegyezés. Mi köze a sötétségnek a világossághoz, bűnnek 

a szentséghez, halálnak az élethez? Isten és a Sátán között nincs dialó-

gus. A vallások között lehet dialógus, hogy jobban „megértsék” egy-

mást és „közeledjenek” egymáshoz. A világ fejedelme csodákat muto-

gathat a földön és a magasban, elhiteti még a választottakat is, de az 

Üdvözítő végleg legyőzte az ördögöt. (Jelenések 13,7, 13.) 

Vannak keresztyének, akik mindenütt ördögöt látnak, gondolko-

zásukat a démonológia jellemzi. Még Péter tanítványba is beköltöz-

hetett, akit megítélt az Úr: „Távozz tőlem Sátán!” (Máté 16,21,23.) A 

keresztyén teológia krisztocentrikus, mert még a börtönben is, mint 



141 

Pál és Sílás Filippiben, vagy a halál torkában, miként István vértanú 

megkövezése előtt látja Jézust, a Győztest! (Cselekedetek 16,25.) 

A Sátán hiszi, hogy van Isten. (Jakab 2,19.) Jól tudja, hogy Jézus 

Krisztus az Istennek Szentje. (Márk 1,24.) Szívesen öltözik a vilá-

gosság angyalának ruhájába, hogy megtévesszen, mert ő a hazugság 

atyja. A Sátán angyala meggyötörhet bennünket, mint Pál apostolt. 

(II Korintus 11,24-31.) A keresztyén teológia mégsem démonológia, 

hanem krisztológia, mert Jézus a Triumphator! Diadalútját senki és 

semmi föl nem tartóztatja, még az ördögök hadai sem! (Jelenések 

17,14.) Christus vincit! Christus regnat! Christus imperat! – Krisztus 

győz! Krisztus uralkodik! Krisztus parancsol! 

Jézus halála és feltámadása örök titok marad a hitetlenek előtt. 

Krisztus igehirdetéseinek, cselekedeteinek középpontjában az Ő 

szenvedése, feltámadása és dicsőséges visszajövetele ragyogott elő. 

Emberré lett azért, hogy feláldozza magát a Golgota hegyén emelt 

kopár oltáron. Isten akaratából és önként vállalta ezt. A modern or-

vosi „diagnózis” szerint nem a testi kínzásokba, elvérzésbe halt bele, 

hanem szíve szakadt meg érettünk. Amikor Megváltónk szívébe a 

Szentlélek által bepillantunk, akkor a Szentlélek azt jelenti ki ne-

künk, hogy Isten szeretet! Isten lényege szeretet! (I János 4,16.) 

Húsvétkor ugyanaz a Jézus támadott föl mennyei testben, Akit 

eltemettek. Máriától született földi testében nem térhetett vissza égi 

otthonába, ahol mennyei formában lakott. Halálunk után az örökítélet 

napján mi is elváltozunk dicsőséges testté, hogy beléphessünk az üd-

vösségre. (I Korintus 15,50-51.) A föltámadott Jézus nem mutatta 

magát Kajafás főpapnak, Pilátus prokurátornak, hóhérainak, a reá 

acsarkodó tömegnek, mert úgysem hittek volna benne. Azonban 

megjelent az övéinek egyszer és többször, egynek és többeknek, 

majd több mint ötszáznak. (I Korintus 15,1-8.) Rájuk lehelve adta 

nékik az igét, hogy hirdessék azt. 

A föltámadott Jézus két sákramentumot hagyott reánk: a kereszt-

séget és az úrvacsorát. Mind a kettőben földi szemeinkkel láthatjuk, 

kezünkkel tapinthatjuk a jegyeket. Jézus sohasem keresztelt, de paran-

csolta ezt. A keresztvíz emlékeztet Jézus kihullott vérére, egy pecsét 

rajtunk. Az úrvacsorát csak egyszer, élete utolsó estéjén nyújtotta ta-

nítványainak, és megparancsolta, hogy rendszeresen éljünk vele. „Az 

én testem, az én vérem” olyan szimbolikus kifejezés, mint ahogy „én 
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vagyok az út, az ajtó, a pásztor, a kenyér” etc. Jézus az élet kenyere és 

itala. Olyan lelki táplálék, amit az igével és Szentlélekkel együtt ad, 

Akit hit által hallunk, hit által látunk, hit által magunkhoz vesszük, mi-

alatt hit által megtisztulunk a Krisztus vérében. A reformátorok látható 

igének (verbum visibile) nevezik őket. A keresztvíz és a kenyér Krisz-

tus testének halálára, a bor érettünk kiomlott vérére emlékeztet. 

A döntés. ‒ Először azt értjük rajta, hogy Krisztus az Atyának en-

gedelmeskedett, a Sátán ellen döntött, ami a pusztai kísértésben nyil-

vánvaló lett. Nemet mondott neki. Elhagyta az ördög. (Máté 4,11.) A 

világ fejedelmének semmije sem volt az Úrban. (János 14,30.) Másod-

szor azt vegyük számba, hogy Krisztus nem kínált megtérést az ör-

dögnek. A Sátán olyan halálra ítélt pszichikai és fizikai istenellenes 

erő, akinek nincs alternatívája, mert neki az égő tüzes pokol rendelte-

tett. Harmadszor: döntés alatt azt értjük, hogy Krisztus mindig és min-

denben „igen”-t mondott az Atyának. A kivégzése előtt is azt imád-

kozta. „Atyám, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint Te”! 

(Máté 26,39.) Végül a döntés az igehirdetőre és igehallgatóra is vonat-

kozik. Isten és a Sátán harcának ütközési zónájában állunk. Csak két-

félét mondhatunk a Sátánnak, hogy igen vagy nem. Jézus Krisztusnak 

szintén kétféle választ adhatunk: igen vagy nem. A keskeny vagy szé-

les utat választjuk, üdvösséget vagy kárhozatot. Aurea mediocritas, 

„arany középút” nincs, mint ahogy némely homiléta magyarázta és 

képzeli. (Mosheim 1694-1755). 

Döntésünknek a földi életünkben kell megtörténni, mert a halál 

után erre többé nincs lehetőség! (Lukács 16,19-31.) 

Krisztus hív téged! Itt és most szólongat: jer és kövess engem! 

Tanítványság. ‒ Földi szolgálata kezdetén, Krisztus tanítványokat 

választott magának. Megszólította azokat, akiket akart. A belső körhöz 

tizenketten tartoztak, a külsőhöz nyolcvanan. Mindegyik személy sze-

rint igent mondott az Úrnak. Igéjével és Szentlelkével fölruházta őket, 

hogy kettőnként oda menjenek ki prédikálni, ahová az Úr parancsolta, 

hogy meghirdessék az égi üzenetet. A tanítványok Krisztus reprezen-

tánsai. A küldetés kulcsa pedig ennyi: „Aki titeket hallgat, engem hall-

gat, és aki titeket megvet, engem vet meg”. (Lukács 10,16.) Feltámadá-

sa után, mennybemenetele előtt újra az evangélium hirdetését bízta rá-

juk. „Ne féljetek, mondjátok meg az én atyámfiainak, hogy menjenek 
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Galileába és ott meglátnak engem. Elmenvén azért tegyetek tanítvá-

nyokká minden népeket.” (Máté 28,8, 10, 19.) 

Az evangélium hirdetése által Istennek az a célja, hogy az Ige és 

Szentlélek munkája nyomán megmentse és üdvözítse a bűnös, bol-

dogtalan embert, hogy céltudatosan éljenek a földön. A tanítványok 

kötelessége, hogy Isten akaratának engedelmeskedjenek. 

Hirdessétek az evangéliumot. 

Krisztus hallgat. – Az Ótestamentumban több helyen előfordul, 

hogy nincs kijelentése, beszéde az Úrnak. Saul is magára maradt. „És 

megkérdezte Saul az Urat, de az Úr nem felelt néki.” (I Sámuel 

28,6.) Istennek nem kötelessége megmagyarázni nekünk, hogy miért 

beszél, vagy miért hallgat. Éli főpap idején a papok bűne miatt nem 

szólt. A farizeusok fennhéjázva követelték, hogy jelet mutasson ne-

kik az Úr és nem adatott jel. (Máté 16,4.) Az őskeresztyén mártíro-

kat, majd a középkorban az inkvizítorok rettenetes embertelen esz-

közökkel kínozták a hívőket, akik csak Jézusra hivatkoztak. Milyen 

hatalommal cselekszel Jézus? Nem válaszolt nekik, hanem magukra 

hagyta a kételkedőket. (Máté 12,33.) A Szanhedrin és Pilátus előtt is 

hallgatott Megváltónk. Néma Bárányként szenvedett a bírósága előtt 

és a keresztfán. )Máté 27,12-14. Ézsaiás 53,7.) 

Jézus beszéde lélek és élet. Akihez nincs mondanivalója Isten-

nek, az az ember megítéltetett! 

E v a n g é l i u m  é s  l e v e l e k  

Felosztás és tartalom. ‒ Isten az Igében jelentette ki magát a 

Szentlélek által. Róla annyit tudunk, amennyit a Bibliában mondott, 

íratott magáról. Lehet más kijelentés is (reveláció inmediata), láto-

más, történés etc., de ezeknek egyezni kell a Szentírás lényegével. 

Az Ó- és Újtestamentum könyveinek beosztása, tartalmi és műfa-

ji szempontból összecsendülnek. A Szentírás történeti, tanítói és pró-

fétai könyveket tartalmaz. Kevés kivétellel, pontosan ismerjük a 

szerzőket és címzetteket. Isten konkrét helyzetben, konkrét személy 

által, konkrét egyénhez vagy közösséghez szólt. A Biblia akkor is hi-

teles könyv, ha szerzője történetesen ismeretlen. 

Az Ó- és Újtestamentum lényege, maga az Úr Jézus Krisztus, Aki 

a keretelbeszélésből tűnik elő. Az Ó- és Újtestamentumban bőven 

vannak kizárólag „emberi témák”, pl. Pál apostol üdvözli a Rómában 
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élő keresztyéneket és kéri, hogy szent csókolással köszöntsék egymást. 

(Róma 16,3,16.) Az apró mozzanatok is az Úr igéi, mert a teljes Írás a 

Szentlélek inspirációja nyomán készült. (II Timóteus 3,16.) 

Történeti, tanítói, prófétai könyvek. ‒ Az Ószövetség úgy fog-

lalkozik a kiválasztott nép, Izrael történetével, hogy abban Jézus jele-

nik meg. A történeti könyvek, az Újszövetségben Máté, Márk, Lukács, 

János által leírt evangélium Jézus életét, szavait, cselekedeteit tartal-

mazzák. Biblika teológusok szerint Máté a zsidóknak, Márk a pogá-

nyoknak, Lukács az egész világnak (szinoptikus), János az anyaszent-

egyháznak írta le az Úr kijelentését. Az ilyen kategorizálás kérdéses 

lehet. Három evangélium címzés nélküli, egyedül Lukács történész-

orvos jelzi, hogy munkáját „jó Teofilusnak” készítette. (Cselekedetek 

1,1.) Az evangélisták szemtanúként írtak, feljegyzéseket, főleg orális, 

szóbeli anyagot használtak forrásul. Ezt az isteni kijelentést írták le. A 

Cselekedetek könyvében Lukács orvos-történész az ősgyülekezet éle-

tét, szenvedéseit, tanításait, Pál apostol missziói útjait, egyházszervező 

munkáját, Rómába való utazását adja közre. 

A tanítói könyvek az Ószövetségben Istenhez való elkötelezésre 

bátorítanak. Újszövetségben az apostolok írásait tanítói könyveknek 

hívjuk. Íróikat a Szentlélek inspirálta. A pásztori levelek hitmélyítő, 

tanítói iratok. Keresztyénekhez szólnak, ezért a hitetlenek nem érthe-

tik. Pál így fogalmaz az igehirdetésről, tanításról: „Tudtotokra adom 

pedig atyámfiai, hogy az evangélium, melyet én hirdettem, nem em-

ber szerint való, … hanem Jézus Krisztus kijelentése által”. (Galata 

1,1-12.) „Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre embe-

ri bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít…” (I Korin-

tus 2,13.) „Velem a tekintélyesek semmit sem közöltek… elismervén a 

nékem adott kegyelmet.” (Galata 2,6, 9.) Sem az ószövetségi prófé-

tákról, sem az újszövetségiekről nem tudjuk, hogyan szólt hozzájuk 

Isten, Pál apostolról sem. Csak az bizonyos előttünk, hogy a próféták 

és apostolok szája által Isten beszél hozzánk. 

Pál apostol névre szólóan, egyénhez vagy gyülekezethez küldte 

leveleit. Sorrendben az első a Rómában lakó keresztyénekhez szól. 

(Róma 1,7.) Leveleiben több mint kétszázszor idézi az Ótestamen-

tumot, általában a LXX-es alapján. Az apostolok vagy szó szerint 

vagy tartalom szerint idézték az Ótestamentumot. A levelekben ke-

vés olvasható Krisztusunk életéről és tanításairól, viszont az író és 
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címzett között egymásért felelős, meleg, személyes kapcsolat sugár-

zik a Krisztusban. 

Pál kétszer küldött levelet Korintusba Isten gyülekezetébe. (I Ko-

rintus 1,2.) Galácia tartományaiba lakóknak (Galata 1,2), Efézusban 

lévő, Krisztust hívő szenteknek (Efézus 1,1), Krisztus szolgáinak, 

szentjeinek, püspökeinek és diakónusainak (Filippi 1,1). Hívő atyafi-

aknak Kolosséba (Kolossé 1,2), Tesszalónikába kettőt (Tesszalónika 

1,1). Hitben szeretett fiának, Timóteusnak kettőt (I Timót 1,1.), Ti-

tusnak, a közös hit szerint való fiának egyet (Titus 1,3), Filemonnak 

és háza népének (Filemon 1,1-2). A Zsidókhoz írott levél címzettei 

zsidó keresztyéneknek és „nekünk” szólnak. 

Jakab apostol az elszórtan lévő 12 nemzetség keresztyéneit szó-

lítja meg. (Jakab 1:1.) 

Péter apostol a Pontusban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában 

és Bitiniában elszéledt keresztyén jövevényeknek ír, akik kiválasztat-

tak a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. (I Péter 1,1-2.) Két le-

velet küldött. 

János apostol azzal kezdi, hogy „írok néktek, fiacskáim,” akik Is-

ten gyermekei vagytok. Az öregedő János bizalmas megszólítást hasz-

nál: „kiválasztott asszony”. Ez az aposztrofálás az anyaszentegyházra 

vonatkozik. Jézus nevében küldi sorait Gájushoz, valamint keresztyén 

gyülekezetnek és személynek ír. (I János 1,3. II János 11, III János 

11.) Összesen három levelet küldött.  

Júdás – nem az áruló, hanem Jakab atyjafia ‒ a Krisztus által elhí-

vott, megszentelt, megtartott szeretteinek küldi levelét az Úrnak meg-

bízásából. (Júdás 1:1.) 

Az apostolok írásait katolikus leveleknek is nevezik. A szó jelenté-

se, hogy egyetemes. Mindenkihez szól, mert a szerzők az egész vilá-

gon élő keresztyéneknek írták. Olyan személytelen, de fontos témák-

kal is foglalkoztak, amelyek az akkori korszak és napjaink keresztyé-

neit is világszerte foglalkoztatják. 

Prófétai könyv a Mennyei Jelenésekről való írás, amely János 

evangélista és apostol műve. Azzal kezdődik, hogy az Ember Fiához 

hasonló fényes alakot lát, Aki megparancsolja neki, hogy a hét gyü-

lekezetnek, ami szimbolikus szám, írja le Krisztus üzenetét, vissza-

jövetelét. (Jelenések 1,11. 19-20.) Teológiai kifejezéssel a jelenések 
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könyvét Apokalipszisnek nevezzük. Az őskeresztyén hívők házánál 

vagy katakombákban gyűltek össze. (Cselekedetek 20,3.) 

A  S z e n t í r á s  e g y s é g e  

Melyik fontosabb, az Ó- vagy Újtestamentum? Ezt a kérdést 

Megváltónknak is föltették. Azóta évezredek során számtalanszor fe-

szegetik, hol az egyiket, hol a másikat tartották hitelesnek a pillanat-

nyi érdek és közgondolkozás szerint. Hitler Németországában az 

egyház hivatalosan félretolta az Ótestamentumot mint zsidó történe-

tet. Némely felekezet csak az Ótestamentumban búvárkodik. A for-

mális teológia doktrinája úgy fogalmaz, hogy sem az egyiknek, sem 

a másiknak nincs prioritása. A két testamentum (= szövetség, hagya-

ték) között nincs különbség, mert mind a kettő Isten beszéde. 

Ez a dilemma az őskeresztyén gyülekezetben is napirenden volt. 

Kiélesedett akkor, amikor pogányok fogadták el Megváltójuknak 

Krisztust. Mit csináljanak az ilyen keresztyénekkel? Körülmetéljék 

őket (peritomé) vagy se? Betartsák a Tórát vagy se? Az egyik keresz-

tyén csoport állította, hogy Mózes törvényének betartása nélkül nincs 

üdvösség. (Cselekedetek 15,1.) Pál az Úrtól kapott bizonyossággal ír-

ja, hogy „a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg… az igaz 

ember hitből él”. A törvény Krisztusra vezérlő mester, és aki a tör-

vényből akar megigazulni, az elszakadt Krisztustól, „Aki nélkül nincs 

üdvösség”. (Róma 3,20. Galata 3,11, 24. 4,4-5.) 

Mit mondjunk ezekre? Először is azt, hogy az Ó- és Újtestamen-

tum egyaránt Isten revelációja. Mindkettőt a Szentlélek inspirálta, te-

hát ugyanaz a szerző. Péter apostol első pünkösd napján az Ótesta-

mentumból indulva érkezik Krisztushoz. „Az Isten pedig, amikről 

eleve megmondotta, minden ő prófétájának szája által, hogy Krisztus 

elszenvedi, ekképpen töltötte be.” István vértanú kivégzése előtt vé-

gig mondta az Ótestamentumot. Pál a zsinagógákban az Ótestamen-

tumot olvasta föl, amit Krisztusra vonatkoztatott. (Cselekedetek 

2,11-32. 7,2-53. 13,13-41. 14,1.) 

A Tóra eredetileg tanítást, később törvényt jelentett. Évszázadok 

során a Tóra az összes parancsolat, Isten összes kijelentésének gyűjtő 

fogalma lett. Jézus az Ótestamentumot idézi, amikor két parancsolat-

ban summázta Isten törvényét. „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes 
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szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből… Szeresd felebarátodat, 

mint magadat.” (Deuterunomium 6,5; Máté 22,37-38.) 

Az Ótestamentumban tökéletes áldozatért bocsátott meg Isten a 

bűnbánó megtérőnek. Az Újtestamentumban Krisztus tökéletes áldo-

zatáért engesztelődik ki a bűnbánó megtérőnek. Az Ótestamentum-

ban saját értékeikből áldoztak, az Újtestamentumban ingyen kegye-

lemből Jézus tökéletes áldozatáért kiengesztelődött velünk az Isten. 

Péter egy fölkavart gyűlésre érkezett Jeruzsálembe, és elmondta, 

hogy Czézáreában meglátogatták Kornéliust a római légió százado-

sát. Azzal kezdte beszédét, hogy zsidó embernek tilos más nemzet-

ségűvel barátkozni, de tudta, hogy Isten küldte oda, Aki nem sze-

mélyválogató, hanem „minden nemzetben kedves előtte, aki Őt féli és 

igazságot cselekszik, megbékélve a Krisztussal”. A próféták mind bi-

zonyságot tettek arról, hogy bárki bocsánatot nyerhet a Jézus neve ál-

tal, aki hisz Őbenne. Ekkor a Szentlélek kitöltetett és leszállott a kö-

zösségre. (Cselekedetek 10,35-36, 44-45; Ámós 9,12.) Péter beszéde 

után egységre jutott a jeruzsálemi zsinat abban is, hogy a pogányok-

ból lett keresztyéneket ne metéljék körül. (Cselekedetek 15,11. 19.) 

Az Ótestamentum szívében ott van Krisztus, de nem minden feje-

zete beszél róla expressis verbis. Jézus szó szerint mondta, „ha hinné-

tek Mózesnek, nekem is hinnétek, mert énrólam írt ő”. (János 5,45-47.) 

Az Újtestamentum szívében is ott van Krisztus, de nem minden fejeze-

te beszél róla expressis verbis. Például Pál arra kéri Timóteust, hogy 

Troásból vigye hozzá a hártyákat. (II Timóteus 4,13.) Az Ó- és Újtes-

tamentum egyaránt hitelesen tesz bizonyságot Istennek hatalmas sza-

váról és cselekedeteiről, amelyek Jézus Krisztusban beteljesültek és be 

fognak teljesedni. Az Ótestamentumban a zsidókra bízta Isten az ő igé-

jét, Ábrahám leszármazottaira. (Róma 3,2.) Az Újtestamentumban 

mindenkire, akik a Jézus Krisztus nevében hisznek. (Márk 15,15-18.) 

Az Ó- és Újtestamentum között nincs ellentét, és nincs teljes 

azonosság. Az Újtestamentumban ugyanez vonatkozik például János 

evangéliumára és a Filemonnak küldött levélre, mindkettő igaz, mert 

az Úr beszéde. 

Az Ótestamentum magva Krisztus, bár szövegének egy része 

nem reá vonatkozik. Az Írások Róla jövendöltek a világ teremtésétől 

kezdve Ábrahámon, a Zsoltárokon és a prófétákon át Keresztelő Já-

nosig. (Lukács 22,44.) Aki elutasítja az Ótestamentumot, az Krisztust 
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utasítja el. Aki megtagadja Krisztust, az megtagadta az Ótestamen-

tumot is. Irenaeustól való idézet, hogy „Moysis literae sunt verba 

Christi”. (= Mózes írása Krisztus szava.) 

Kérdések, viták forró pillanataiban, Megváltónk nyomatékkal hivat-

kozott a Bibliára. Pontosan ismerte, pontosan idézte az Ótestamentumot, 

pl. Dávid vagy Elizeus cselekedeteit és korszakát. (Lukács 4, 24-27.) 

Megmagyarázta, hogy ott akkor, illic et tunc mit jelentett és hogyan ért-

sük hic et nunc, itt és most. Tisztelte, elfogadta, magára vette az Ótesta-

mentumot. „A törvényben meg van írva, mint olvasod?” (Lukács 10,26.) 

Jézus nem azért jött, hogy a törvényt eltörölje, hanem hogy betöltse. 

A zsidók olyan szent iratnak tekintették a törvény betűit, hogy 

azokat a másolók érinteni se merték. Az Írás valóban örökérvényű is-

teni kánon, ami „föl nem bontható”. (János 10,35.) Tévelyegnek azok, 

akik nem ismerik az Írásokat és Istennek hatalmát, és jaj azoknak, akik 

félremagyarázzák! (Máté 22,29.) Az írástudók bibliai részeket memo-

rizáltak, magyaráztak és tanítottak, de jaj a vakoknak, akik világtala-

nokat vezetnek! Jézus kanonizálta az Ótestamentumot, ám az apokri-

fusokat és a Talmudot soha! Elítélte azokat, akik a Talmud okoskodá-

saival erőtlenítették az igét. (Máté 15,9.) Miért került hát szembe az 

írástudókkal? A zsidók és pogányok hitetlensége miatt. Nem hitték és 

nem hiszik, hogy Krisztus „az Istennek Báránya, Aki elveszi a világ 

bűneit”. Azt elfogadták, hogy „vérontás nélkül nincs bocsánat”, de azt 

már nem, hogy mennyei Atyánk az Ő Szent Fiának tiszta piros vére 

„megtisztít minket minden bűntől”. (I János 1,7.) 

A Magyarországi Református Egyház és sok más belföldim és 

külföldi gyülekezet címerében az ártatlan zászlós Bárányt látjuk. 

III. A szent Biblia és a hamis iratok 

A  K á n o n  

A Kánon görög szó, azt jelenti, hogy mérték, szabály, norma, be-

osztás, mérővessző. Teológiai értelemben a Bibliát olyan kánonnak 

nevezzük, amit az írók befejeztek, az egyházi zsinatok a Szentlélek 

által hitelesítettek és lezártak. Belőle elvenni, vagy hozzátenni kár-

hozatos bűn. Az ilyeneket Isten haragja sújtja a könyvben megírt 
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csapásokkal. (Jelenések 22,18-19.) Az is helytelen gyakorlat, amikor 

valaki az igével mond áldást (benedictus) úgy, hogy az igét leszűkíti 

vagy kibővítgeti, variálja. 

Az ó- és újtestamentumi kánonokat kb. Krisztus előtt 200, illetve 

Krisztus után 397-ben Atanáziusz püspök sürgetésére a római zsinaton 

zárták le. Az Ó- és Újtestamentum kanonizálása közötti évszázadokat 

intertestamentális kornak nevezzük. A római egyház kánonnak fogadja 

el az apokrifusokat (rejtett írások) is. Az Újtestamentum korából a 

négy evangéliumot, apostoli és pásztori leveleket, valamint a Jelenések 

Könyvét kanonizálták. Más közkézen forgó pszeüdo, hamis írásokat, 

mint pl. Hermas vagy „Péter írása”, nem fogadták el kijelentésnek. 

Az intertestamentális korban a jeruzsálemi istentiszteletek mellett 

fontos szerepe volt a zsinagógáknak. Zsidó nevén héberül bétha kné-

szet. Görögül szünagogé. Magyarul gyülekező hely. Itt a zsinagógafő 

engedélyével bárki olvashatott a Szentiratokból. Jézus és apostolai 

rendszeresen kihasználták ezt a lehetőséget, és a zsinagógában ma-

gyarázták az írásokat. 

A Szentírás minden keresztyén számára normatív érvényű, egyet-

len zsinórmértékünk. Életünk egyetlen bírálója és irányítója. Teoló-

gia csak írásteológia lehet. A reformátorok úgy foglalkoztak vele, 

mint Isten revelációja, „mert a Szentírás az igazság első princípiu-

ma”(Luther Márton). 

A Bibliát nem a teológusok, természettudósok, vagy filozófusok, 

vallásalapítók kanonizálták, hanem a Szentlélek Úr. Mózest idézzük 

újra, aki lejött a Sinai hegyről kezében a Tízparancsolattal. A Szent-

írást nem adták ki „szakértőknek” bírálatra, hanem úgy fogadták, mint 

Isten önkijelentését. Jézusnak infallibilis kánon volt a Szentírás. Nyo-

matékosan hivatkozott az Ótestamentumra, hogy „meg van írva, és az 

írás föl nem bontható”. (János 10,34-35.) A Sátánnal vívott küzdel-

mében is abszolút hitelt ad az Ótestamentumnak, és nem sajátos, em-

beri „szájízzel” vagy sátáni értelmezéssel magyarázza a Bibliát.  

A római katolikus egyház úgy fogadja a Szentírást, mint az Isten 

igéjét, amit az egyház hitelesít. Annyiban verbum Dei, amennyiben az 

egyház annak kodifikálta. Tulajdonképpen az egyház mondja meg, mi 

az ige, és nem az ige mondja meg, hogy mi az egyház. A római egyház 

dogmája szerint Isten a Biblia mellett az egyházi tradíciók, pápák és 

püspökök által is adhat új kijelentéseket. Szerintük a revelációnak két 
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forrása van: a Biblia és a szenthagyomány, amelyek által Isten beszél. 

Amikor a tridenti zsinaton (1545-1563) miseáldozatról vitatkoztak, 

Miranda dominikánus szerzetesnek az volt a véleménye, hogy „a ha-

gyománynak nagyobb a hatalma, mint a Szentírásnak s hogy a kinyi-

latkoztatást maga az egyház teremtette”. Ilyen dogma a Mária menny-

bemenetele is. A Szentírás azért mond ellent a római felfogásnak, mert 

amikor Isten megszólalt, megparancsolta, hogy az Ő szavát írják le és 

az Ő igéjéről, cselekedeteiről emlékezzenek éjjel-nappal. 

A hitetlenek között időnként vannak olyanok, akik csúfot űznek a 

Szentírásból, olyan részleteket szakítanak ki belőle, amelyek az em-

beri gonoszság mélységeit tartalmazzák. Bizonyos eseményeket 

(predestináció) eltorzítva magyaráznak. A Biblia reális képet rajzol a 

Sátán karmaiba szorított emberről, semmit nem „idealizál”. Az intel-

lektuelek csak az irodalmi, történelmi, földrajzi, harcászati szem-

pontból forgatják a Bibliát, mert ezek is megtalálhatók benne. 

T a l m u d ,  a p o k r i f u s  é s  p s e u d o  i r a t o k  

A római katolikus egyház tradíciós dogmája régi keletű. Izrael 

történetében is domináns a tradíció. Kialakult az a gyakorlat, hogy 

Mózes törvényével (Tóra) együtt olvasták és magyarázták a Talmu-

dot, ami héber és arám nyelven írt hagyományok tanúsága. Talmud-

nak nevezik az olyan zsidó bölcs mondásokat, közmondásokat, ame-

lyeket ad hoc rendszertelenül összegyűjtöttek. Eleinte szóbeszéd 

volt, aztán szájhagyomány, végül leírták. Az intertestamentális kor-

ban szedegették össze és apáról fiúra szállt. Sok része illogikus, kö-

vetkezetlen. Aztán a Tórával (Mózes öt törvénye) együtt a Talmudot 

(szájhagyomány) is tanították, ami később fontosabb lett a Bibliánál. 

„Fiam! Az írástudók rendeleteire inkább ügyelj, mint a Tóra igéire.” 

(Erubim 21. b.) Szó szerint az történt, amiről Miranda szerzetes a tri-

denti zsinaton beszélt. 

A Talmud régi hagyományra nyúlik vissza. Izrael történetét erede-

tétől kezdve bálványimádás jellemezte. Az emberi tudományok tiszte-

lete együtt járt az írástudók tiszteletével, akik esetenként inkább res-

pektálták a pogányok istenkéit, mint az Úr szavát. Jézus idejében is 

beültek a zsinagógákba, ahol Mózes székéből tanították a Tórát és a 

Talmudot. A kettő különbözik egymástól, mert például megdorgálták 

Jézus tanítványait, hogy evés előtt nem mostak kezet, amivel megerőt-
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lenítették Isten parancsát. Az Úr válasza, hogy a ti rendelkezéseitek 

„embereknek parancsolatai”. (Máté 15,6. 9.) Krisztusunk nagyon ke-

ményen bírálta emiatt a farizeusokat, akik a Talmud előírásai szerint 

éltek. Miután a Talmud évszázados szóbeli hagyományait írásban rög-

zítették, ezt az anyagot tetszésük szerint a kor igényeinek és ízlésének 

megfelelően interpretálták a 18. századig. A különféle vallási irányza-

tok ‒ mint pl. farizeusok, sadduceusok, zélóták ‒ Jézus idejében is el-

térően magyarázták a Tórát és Talmudot. Amikor Pál Korintusba érke-

zett, nem akart tudni másról, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. 

És az ő prédikálása „nem emberi bölcsességnek hitető beszédében ál-

lott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában”. (I Korintus 2,2-4.) 

A teológiai szóhasználatban, azokat a vallásos iratokat nevezzük 

apokrifusoknak, pszeüdo írásoknak, amelyeket kihagytak a Biblia 66 

könyvéből, tehát nincsenek a kanonikus iratok között. Apokrif = rej-

tett. Pszeüdo = hamis álirat. Károlyi Gáspár az apokrifus könyvekből 

is fordított le magyarra. A római zsinat (397) sem fogadta el ezeket 

kánonnak. A római katolikus egyház a Szentkönyvek mellett tartja 

számon. Hamis iratok, próféciák, apostolok egyaránt voltak az Ó- és 

Újszövetségben, forogtak az ősgyülekezetben, és azóta is gyártják 

őket. (Pl. mohamedánok, mormoniták, modern kultuszok, természet-

tudományok alapiratai.) Az ördög nemcsak ismeri, hanem idézi is a 

Szentírást ördögi módra, és azt sugallja némelyeknek feltűnési vágy-

ból, hogy vallásos iratokat készítsenek, amelyek az újonnan alapított 

kultuszok forrásanyagává lesznek. Ezeket aztán vagy a Bibliával 

egyenrangúnak tartják, vagy a Biblia fölé helyezik őket. Az apokri-

fus iratok onnan ismerhetők fel, hogy hiányzik belőlük ez a mondat: 

„Így szól az Úr! – Én pedig (Jézus) azt mondom néktek”. A hamis 

írások Isten szolgálata és dicsőítése helyett „tanulságos” vagy naiv 

történeteket, bölcselkedéseket mesélnek, tanítanak. 

Jézus figyelmeztetett arra, hogy őrizkedjünk a hamis prófétáktól. 

(Máté 7,15.) Péter apostol tudja, hogy voltak, vannak és lesznek ha-

mis emberek, „amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók”. (II 

Péter 2,1.) János apostol kéri a keresztyéneket, hogy „ne higgyetek 

minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől van-

nak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba,” hogyha lehet, elhi-

tessék, megcsalják a keresztyéneket is. (I János 4,1.) 
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S z a k a d á s o k  

A Bibliában és egyháztörténetben is előfordul, hogy „nincs kije-

lentése az Úrnak”. Ennek különféle okai lehetnek. Ha pedig nincs ki-

jelentés, akkor hallgasson az igehirdető. Isten leginkább akkor hall-

gat, amikor az igehirdető vétkezett. Éli főpap idején ritkán szólt az 

Úr, Hofni és Fineás papok bűne miatt. (I Sámuel 3,1.) De az Úr igéje 

akkor is aktív, ha az igehirdető inaktív. Isten akkor is beszélhet, ha 

kiválasztott és elhívott szolgája a Sátán karmaiba került. Akkor is 

cselekedhetik, ha szolgája bűneiben vagy a néma hallgatás csapdájá-

ban hever. Jézus ostorozta, elítélte a farizeusokat és hozzátette: „amit 

parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok… de cselekedeteik sze-

rint ne cselekedjetek”. (Máté 23,2.) Pál apostol örült annak, hogy 

akár szívből, akár színből prédikáltatott az evangélium. A másokat 

botránkoztató bűnös igehirdetők azonban súlyosabb ítélet alá esnek. 

A különféle irányzatú, színű, gondolkozású keresztyének elválasz-

tó falakat építgetnek egymás között, magukat különbnek tartván. Ve-

zető szerepet kívánnak hiúságból. Azért szeparálódnak, hogy degra-

dálják keresztyén testvéreiket, és erősítsék saját pozíciójukat. Elutasí-

tanak minden másságot. Mózes közelében hetvenen prófétáltak, ketten 

távol maradtak a prófétáló csoporttól. Józsué eltiltaná ezt a kettőt a 

prófétálástól, mert nem tartoznak „az igazi, elit” csapathoz. Mózes 

nem engedi, mert tudja, hogy az a kettő is az Úré, habár messzebb 

vannak a hetventől. Szigorú határvonalat húznának Jézus tanítványai is 

a hívők között, de az Isten szívébe sokan és sokfélék férnek be. Ne tilt-

sátok el őket, „mert aki nincs ellenünk, mellettünk van”. (Lukács 9,50.) 

Nemcsak azok hamis tanítók, akik a mi köreinken kívül más mó-

don építik Isten országát, vagy tőlünk szakadtak el, hanem azok is, 

akik megtagadták az Urat, és hátat fordítottak Jézus Krisztusnak. 

Opportunizmusból, félelemből, egoizmusból, anyagiakért némák 

vagy éppen azt prédikálják, ami ellenkezik az Isten akaratával. Vol-

tak és lesznek hamis atyafiak, akik az igét megtagadják, „és sokan 

fogják követni azoknak romlottságát”. (II Péter 2,1-3.) Pál apostol le-

veleiben is „vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudat-

lanok és állhatatlanok elcsűrnek-csavarnak, mint az egyéb írásokat 

is a maguk vesztére”. (II Péter 3,16.) 
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A mai időkben megszaporodtak az engedéllyel és a nélkül mű-

ködő vallásos és nem vallásos szervezetek, intézmények. Arra hivat-

koznak, hogy a demokráciában minden lehet, még a történelmi egy-

házak kritikája is. A jehovások szigorúan kötelezik tagjaikat, hogy 

hirdessék tanaikat, az új eget és földet, amibe csak jehovások léphet-

nek be. A krisnások állat és bálványtisztelők. A szcientológia vallási 

és természetrajzi összekapcsolódásokat hirdet. A hermafroditák nő-

testüket férfivá, férfitestüket nővé alakítják. A leszbikusok, homo-

szexuálisok azonos neművel kötnek házasságot, és helyenként egy-

házi megáldásban is részesülnek. Ezek nem új dolgok, mert Pál apos-

tol Rómába írja, hogy „nincsen csak egy igaz is”. (Róma 1,22-32. 

3,10, Zsoltárok 14,3.) Annak okáért adta őket az Isten szívük kíván-

ságára. Asszonyok, férfiak bujasággal teljesek, minden paráznaság-

gal, irigységgel, dölyfösséggel istengyűlölők és gyilkosok. A moha-

medán vallás több mint 1500 éves. Két nagy csoportra oszlik, síitákra 

és szunnitákra. Egymást pusztítják, a keresztyéneket öldösik. 

Az eredményes igehirdetés bizonyos mértékig összefügg a prédi-

kátor magatartásával, életszentségével, rátermettségével, és az Úrral 

való közösségével. Családi vagy morális problémák örvényében sül--

lyedező igehirdető szolgálata nyomán inkább a pusztulás, mint lelki 

ébredés támad. Ilyenkor az Ige helyett a prédikátor élete foltjainak ki-

színezésével foglalkozik a közvélemény. Ebből kiindulva állították fel 

azt a tételt, hogy az igehirdetés válságának oka az igehirdető krízise. 

Jaj a hűtlen, szakadár pásztoroknak, akik a nyáj helyett önmagukat le-

geltetik. Jaj a pásztoroknak, akik a tejet megisszák, a gyapjúból ruház-

kodnak, a „hízottat leölik”, testi kívánságaik kielégítésére. (Ezékiel 

34,3, 10.) Isten számon kéri az elveszett bárányokat! (Ézsaiás 33,9.) 

Az Úr igéje ‒ még a gonosz tanítók ellenére is ‒ megteszi, amit 

akar. Nincs megbilincselve, nem tér vissza üresen az Úrhoz, mert az 

ige örökké élő és ható beszéd. (Ézsaiás 55,11. II Timóteus 2,9.) 
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A HOMILETIKA METODIKÁJA 
 

I. A gyülekezeti igehirdetés 

A z  i g e h i r d e t ő  

Krisztus azért jött el hozzánk emberi testben, Isten azért íratta 

meg a Bibliát, hogy hit által szívünkbe fogadjuk az Igét, az Úr dicső-

ségére éljünk, és keresztyén közösségben vagy egyháztól valók kö-

zött, határainkon belül és kívül hirdessük az evangéliumot. A teoló-

giának négy tudományágával foglalkoztunk. Megállapítottuk, hogy a 

teológia Isten szavának mélységeit, megjelenését tanulmányozza. 

Misszió nélkül az egyház hullává merevedik! 

Az igét, hirdetés által adjuk tovább. Nyelvünk a szimbólumok 

rendszere, az emberi gondolkodás produktuma. Évszázadok során 

alakul, fejlődik vagy elhal. Az emberek akkor „értik egymást”, akkor 

nem távolodnak el egymástól, ha mindketten ugyanazon a síkon, hul-

lámhosszon vannak. A beszéd találkozást teremt, közösséget tart fönt 

azok között, akik gondolatbeli vagy lelki vonalon összehangolódtak. 

A homiletika tárgy Isten szavának hirdetése és cselekvése. Logos 

nélkül nincs igehirdetés. A tér és idő, valamint az emberi korlátok kö-

zött lévő teológus, adott helyzetében kutat az Atya – Fiú – Szentlélek 

után, és ha szót hallott Tőle, azt meghirdeti. Korok, körülmények, em-

berek változnak, „az ég és föld elmúlnak,” de az Úr beszéde örökkéva-

ló. (Máté 14,35.) Azt mondják, hogy az emberi beszéd hitelét vesztet-

te. Az omnipotens Isten szava újszerű, izgalmas és mozgásba hoz. 

Isten az Igében találkozik az emberrel az Ige transsubstanciája 

nélkül, vagyis az igehirdetésben az Ige abszolút Ige marad. Az ige-

hirdetés nem isteni és emberi kooperáció, hanem isteni cselekedet. 

Az apostolok bizonyságtételét nem szónoklatként hallgatták a gyüle-

kezetek, „hanem mint Isten beszédét”. (I Thesszalónika 2,13.) Ige-

hirdetés alatt a hatalmas Úr az emberi egzisztenciánk szintjére száll 

alá, és beilleszkedik gondolkozásunkba, helyzetünkbe, értelmi ké-

pességeinkbe, szünergizmus nélkül. Az igehirdetés az Úrnak csele-
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kedete még akkor is, ha meghagyja az igehirdető karakterét. Más volt 

Pál apostol, János apostol, Kálvin János vagy Ravasz László stílusa, 

hangvétele, de ugyanaz az Isten szólt általuk. 

Miután az ember a Sátánnak ajánlotta föl magát, megkeményedett, 

megvakult, megsüketült Isten beszéde iránt. Ekkor jön hozzánk Isten, 

és Szentlelke által megnyitja szemünket, szívünket, fülünket az Ige be-

fogadására. Isten megkeményítette a fáraó szívét Egyiptomban, és 

meglágyította Ninive királyáét. (Deuterunomium 29,13.) Ha Isten nem 

könyörül az igehirdetőn és hallgatón, akkor hiábavaló a mi igyekeze-

tünk. Aki „az Istentől van, hallgatja az Isten beszédét”. (János 8,47, 

12,39-40.) Aki nincs Istentől, az nem hallgatja a bizonyságtételt, „de 

az Izrael háza nem akar téged hallgatni, mert nem akarnak engem 

hallgatni.” (Ezékiel 2,7.) 

Az igehirdetőnek Isten ad szájat, megtanít arra, amit mondani kell. 

A tanítványoknak megadatott a mondanivaló abban az órában, „mert 

nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátoknak Lelke az, Aki szól 

tibennetek”. Pál apostol így fogalmazta meg: „Krisztusért járván tehát 

követségben, mintha Isten kérne miáltalunk, Krisztusért kérünk, békül-

jetek meg az Istennel.” (Exodus 4,11-12, Máté 10,19-20, II Korintus 

5,20.) Az igehirdetés alatt jelenlévő Szentlélek hitet támaszt, mert „a 

hit, hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által”. (Róma 10,17.) 

A z  i g e h a l l g a t ó  

A homiletikában, amint láttuk, az ige kutatását, megértését, elfo-

gadását invenciónak nevezik. Az ige továbbadására, különösen a ré-

gebbi homiletikákban, a diszpozíció szót használják. A diszpozíció la-

tin szó, jelentése: átadás, elhelyezés. Isten azt akarja, hogy a hallgató-

ságot is kutassuk, megértsük, elfogadjuk, mint a homiletika alanyát, 

abba vetjük az ige magvát. Ezért a hallgató személyt vagy közösséget 

is „egzegetálni” kell (Bohren). A próféták ismerték azok helyzetét, 

akikhez küldettek. Jézus minden lényegeset tudott a samáriai asszony-

ról. (János 4,17-19.) Az igehirdető ismerje hallgatója nevét, a gyüleke-

zet társadalmi, politikai, történelmi helyzetét, örömét és gondjait. 

Majdnem minden ember elképzeli magáról, hogy helyesen cselekszik, 

de az emberek nem értik meg, nem követik. Mivel nem követik, hábo-

rog. Nem az angyaloknak, se nem az égi szenteknek prédikálunk, ha-

nem a földön járó pesszimista-optimista, közönyös, reménykedő vagy 
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apátiába hullott embereknek, akik szűkebb vagy tágabb körben gon-

dolkoznak. 

Az igehallgatók sokszínűek. Mit várnak tőlünk? Abban egyenlők, 

hogy többségük bizonyos projekcióval, elképzeléssel jár templomba. 

Valamilyen kíváncsisággal vagy pedig ellenállással néznek reánk. El-

várják az igehirdetőtől, hogy beilleszkedjék gondolatvilágukba, elfo-

gadja téziseiket. Olyan alapállásból, szemszögből nézze a világot, mint 

ők. Azt kívánják, hogy az igehirdető az ő szájuk íze szerint prédikál-

jon, helyeselje, igazolja és megbíztassa őket abban, amit elgondoltak, 

amit csinálnak. Családi, tudományos, vallási és mindenféle védelembe 

öltöznek, hogy elhárítsák maguktól, ne is hallják Isten szavát. 

Mit várnak tőlünk? A legtöbben semmit. Nem érdekli őket Krisz-

tus. Néha bejönnek a templomba, talán maguk sem tudják, hogy mi-

ért. Csendre, csodára várnak, és úgy tekintenek a lelkészre, mint aki 

foglalkozását űzi, mert ez a dolga. Ezért fizetik. 

Mit várnak tőlünk? Talán pietizmust, morált, liberalizmust, hazafi-

ságot, internacionalizmust? A szegények megértést, anyagi segítséget 

várnak, hogy tisztességgel fogadjuk őket, és bíráljuk a felsőbbséget. 

Mások azt, hogy ne kavarjuk föl lelkivilágukat. Az intellektuelek okos- 
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ságot keresnek. A szentimentálisak szeretik, ha szívük húrjait pengeti a 

lelkész, könnyekre fakaszja őket. Vannak, akik az igéért jönnek. Álljunk 

előttük, azonosuljunk velük, mint Pál, aki nemcsak Isten evangéliumát 

közölte, „hanem a magunk lelkét is”. (I Thesszalónika 2,8.) 

Mit várnak tőlünk a migránsok? Azt, hogy tovább engedjük őket 

Németországba. Az Egyházak Világtanácsának elnöksége foglalkozott 

a menekültüggyel, és azt ajánlotta, hogy fogadjuk őket tisztességesen. 

Lássuk el őket a szükséges földi dolgokkal, ruhával, élelemmel, szá-

lással, költőpénzzel, de ne zavarjuk őket lelki életükben. Testvéri mó-

don kezdjünk párbeszédet a vezetőjükkel, hogy miért és honnan jöttek, 

ami lényegében mindegy. A református lelkésznek könnyebb egy új 

templomot felszentelni, mint a migránsokkal foglalkozni. 

Az ige magva különféle talajra hull. Az emberek saját vélemé-

nyük alapján determinálják önmagukat és a lelkipásztort. Az ilyenek 

csak az igehirdetés emberi oldalát látják, mert „e világ istene megva-

kította elméjüket, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumá-

nak világosságát”. (II Korintus 4,3-4.) 

Jézus elmondta nekünk, hogy az ige magva különféle talajra hull. 

A szónak nemcsak kifejező, közlő beszédre való mozzanata van, hanem 
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olyan is, ami a hallgatókban történik. Az igehirdető és a hallgató az Úr 

választottja. Vagy megkeményednek, vagy meglágyulnak. Krisztus 

hatalmas arra, hogy megnyissa a vakok szemeit és füleit, hogy erős 

szava összezúzza a legkeményebb kőszívet is, kegyelmesen fölemel-

jen, megtisztogasson, magához ölelje a tőle elszakadt embert. 

Döntéskor az igehirdető és igehallgató egyaránt az Úr színe előtt 

áll, akiknek az igehirdetésre, illetve hallgatására készülni kell, nem-

csak öltözködésben, ünnepi ruhában, hanem lélekben. Isten és ember 

találkozása az igehirdetés alkalmán történhet, amikor a lelkipásztor 

megjelenti az Úr beszédét. Ilyenkor a Sátán valamilyen formában 

mindig jelentkezik, hogy megakadályozza Krisztus győzelmét, hogy 

az ember az ördög rabságában maradjon. Az Isten és a Sátán harcának 

ütköző pontjába került ember, döntésre kényszerül. Arany középút 

nincs. A Sátán karmai között maradva kárhozat, vagy Krisztus áldoza-

táért kegyelemből üdvösség. 

Különféle erőviszonyok fölé és alárendeltség vonalában élünk. Sá-

táni manipulációk, zavaros kommunikációk forgatagában korlátok 

szorítanak. Lehetőségeink az űrkutatás világában is beszűkültek, és 

minden oldalról nyomás nehezedik ránk. Ebben a szituációban zendül 
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meg az Ige, és lehetőségünk van rá, hogy hitben elfogadjuk, vagy 

megkeményített szívvel ellenálljunk. Dönteni kell először vagy újra 

Krisztus mellett, mint Józsué tette élete utolsó istentiszteletén. A dön-

tésnek ‒ más kifejezéssel megtérésnek, újjászületésnek ‒ Heidelbergi 

Káténk szerint (88-90. kérdés felelet) két mozzanata van. Az egyik az 

óember, a régi természet megöldöklése (mortificatio), a másik az új 

ember megelevenítése (vivificatio). Jézus szól: Jer és kövess, de aki 

engem követ, tagadja meg magát és vegye föl keresztjét. (Máté 19,29.) 

Az ellenállók megkeményítik szívüket, mint pl. Jeruzsálem főpap-

jai. A hitetlenek szembefordulnak az igével és hirdetőjével, amint az 

egyiptomi fáraó vágta oda gőgösen Mózesnek: „Kicsoda az Úr, hogy 

szavára hallgassak?” Isten még azt is engedte, hogy megöljék az ige-

hirdetőket, amint a prófétákkal, papokkal és Krisztussal történt. (Cse-

lekedetek 5,28, 33.) István vértanút agyonkövezték, Jakabot a temp-

lom tetejéről dobták le, tizenegy tanítvány mártírhalált halt, kivéve Já-

nost, akit forró olajba mártottak, de életben maradt. Az Úr azonban 

számonkéri szentjeinek vérét, bosszút áll értük. (Cselekedetek 7,58, 

12:2. Jelenések 6,10.) Nehéz azoknak prédikálni, akik antipátiával, gyű-

lölettel fogadnak bennünket, de lendületet ad, amikor figyelnek ránk. 
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Vívódásainkban Isten jön a segítségünkre, hogy lássunk és hall-

junk. Ő maga keresi az elűzöttet, és szeretettel kérdezi attól, akit meg-

gyógyított, hogy „Hiszel-é te az Isten Fiában? Felelt és mondta: Ki az 

Uram, hogy higgyek benne? Mondta pedig neki Jézus: Láttad is őt, és 

aki beszél veled, az az. Az pedig mondta: Hiszek Uram”! (János 9,35-

37.) Az emmausi tanítványok szemét is visszatartotta, hogy ne ismer-

jék meg az Isten Fiát. Emmausba érve leült velük az asztalnál, szólt és 

akkor „megnyilatkoztak az ő szemeik és megismerték Őt”. (Lukács 

24,16, 31.) Isten azt akarja, „hogy minden ember üdvözüljön és az 

igazság ismeretére eljusson”. (I Timóteus 2,4.) 

Isten azt akarja, hogy az ige hallásakor döntésre kényszerüljünk. 

Élet, vagy halál? Örök üdvösség vagy állandó kárhozat? Győzelem 

vagy csatavesztés? Isten a vergődő ember mellé áll, és maga felé hajtja 

elhatározásunkat. Megbékülhetünk vele a mi Urunk Jézus Krisztus ál-

tal. Ilyenkor örülnek az angyalok egyetlen bűnös ember megtérésén is. 

Az igehirdető mentőszolgálatot végez, megaláztatások és fölma-

gasztalások közepette. Ezért „mi is hálát adunk az Istennek szüntele-

nül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem 

úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, 

amint hogy valósággal az is”. (I Thesszalonika 2,13.) 

S e g í t s é g ü n k  a z  Ú r  

A homiletika lényege, hogy megszólal az élő, örökkévaló Isten, és 

Igéjét annak az embernek szájába adja, akit erre kiválasztott, elhívott. 

Arra rendelte az igehirdetőket, hogy üzenettel küldje el őket akkor 

oda, akiknek az igét hallani kell. Thesszalónikában sem úgy fogadták 

az apostolok prédikációját, mint emberek szavát, „hanem mint Isten 

beszédét, minthogy valósággal az is”. (I Thesszalónika 2,13.) Az ige-

hirdetés Isten szava emberekkel az emberhez. Nem dialógus a prédiká-

tor és hallgatók között, hanem Isten jelenik meg a porszem embernek. 

Az igehirdető Isten heroldja, küldötte. Az ókori egyházban a 

keryssein szót használták rá, aminek mai latin formája predico, pre-

dicare, vagyis ’kiküld, előremond, kihirdet’. A hírnök a rábízott üze- 
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netet adja át, abból semmit el nem vesz, ahhoz semmit hozzá nem 

tesz. Az élő, cselekvő Isten a mi egzisztenciánkat kívánja hatalmába 

ölelni, amikor az igehirdetőben és igehallgatóban cselekszik a világ 

kezdetétől annak végéig. 

A protestáns ortodoxia korában valamilyen témával traktálták a 

gyülekezetet. A liberális teológia időszerűséget kínál, az emberrel fog-

lalkozik. A római katolikus egyház önmagát ajánlgatja, amikor az 

egyház közbenjárását emeli mindenek fölé. A református dogmatika 

szerint az igehirdetésben maga Isten közeledik az emberhez, Szentlel-

ke és szent igéje által emberi eszközökkel. (Predicatio verbi Dei est 

verbum Dei!) A prédikációban Krisztus van jelen, ezért pneumatikus 

történés. Ahol nincs Szentlélek, ott a beszélő szalmát csépel, ahol a 

Szentlélek kiárad, ott a sziklák is megmozdulnak. Az egyház manap-

ság mintha szégyellné, hogy az igehirdetésért létezik. Olyan, mintha 

túlélésre törekedne. A lelkészek munkájának körülbelül tíz százaléka 

igehirdetés. A különféle rendezvények, templomszentelés, múltunk 

hőseinek dicsérete, öregek gondozása, pályázatok írása, teljesítése kö-

tik le. Prédikálnak üzenet nélkül, a moralitás kígyója, valamint a pénz 
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szerelme kísért. A megválasztott egyházi tisztviselők háromszor pá-

lyázhatnak vezetésre, ezért két ciklusban csöndes kampányt folytatnak, 

a harmadik, hatodik évben dolgoznak. (Lelkészegyesület 2015.) 

Van olyan eset, amikor az ige nagy erővel szól, mégis csak a fü-

lekig jut el, mert zárva maradnak a szívek. De ez is a Szentlélek 

munkája. Isten megkeményítheti vagy meglágyíthatja hallgatók szí-

vét. Megváltónk szolgálata idején voltak olyan esetek, amikor Jézus 

előtt bezárkóztak, sőt arra vetemedtek, hogy elküldjék a határukból, 

vagy likvidálják őt. Jézus beszéde pusztába kiáltó szó maradt, „mert 

el volt rejtve” a hallgatóság előtt. (Lukács 18,34. János 5,40.) 

Ahol az Úr beszél, ott jelek és csodák történhetnek. A csodák és 

jelek számtalan módon nyilvánulhatnak meg, mert már az csoda, 

hogy az ember Teremtőjére figyel, hittel fogadja az igét, megtér, 

megvigasztalódik, meggyógyul. Vannak keresztyének, akik szűkítik 

az Úr jeleit, pl. csak a gyógyulásra vagy a nyelveken szólásra. A 

Szentlélektől való igehirdetésben az a rendkívüli, hogy Isten és az 

ember közösen jelennek meg. Ez a „symmartürein”, vagyis az Isten 

és ember „közös együttléte”. Ez a homiletika misztériuma és csodája, 

amit a ráció és logika be nem foghat, soha meg nem magyarázhat. 
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Mivel az igehirdetés folyamatos esemény, ezért a homiletika his-

tóriai tudomány is. A testté lett Ige, az írott ige és a hirdetett ige tör-

ténetével is foglalkozik. Fölkutatja, előtárja azokat a tényeket, amit 

és Akit az egyház prédikált évezredeken át. Vizsgálja, hogy az ige-

hirdetés történetében miként mutatta meg Isten az Ő rendkívüli ha-

talmát. A symmartürein Isten és ember megnyilvánulása, de sem az 

igehirdetőben, sem a jelekben és csodákban nincs szó kooperációról, 

közös munkáról, mert az Úr szava és ereje az esemény alatt is meg-

marad Istennek, az ember pedig az isteni szó és erő kiáradása alatt is 

megmarad csupán teremtménynek. 

A próféták és apostolok leírták Isten szavát, de a Szentírás nem 

holt betű, hanem a Szentlélek által élő, igazi, egyetlen, ami soha el 

nem múlik. Istennek élő szava! Aki megparancsolta az igehirdetést 

annak jeléül, hogy él, hogy közöttünk van az Úr, és megteszi azt, 

amit akar! 

I  
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II. A templomi gyülekezet 

A  m e t ó d u s  

Methodologia, metódus alatt módszert, eljárást, rendszerességet, 

megjelenítést értünk. Az igehirdetés logikailag felépített, módszeres, 

céltudatos beszéd. Isten nem adott az igehirdetésre generális mód-

szert. Nem mondta meg, hogy korszakokon, emberöltőkön át mit és 

hogyan prédikáljunk. Az igehirdetőnek, minden egyes alkalommal 

meg kell küzdeni a textusért, fölkészülésért, formába öntésért, vala-

mint az elmondásért. 

Az Ó- és Újtestamentumban nincs általános érvényű szabvány 

módszer. Illés prófétához szelíd hangon szólt az Úr. (II Királyok 19, 

12.) Elizeus próféta mereven nézett Hazáelre, sírni kezdett, ez volt az 

igehirdetése. (II Királyok 8,11.) A templom tisztításánál az Úr Jézus 

kötélből ostort ragadott, hogy kiverje a pénzváltókat. Így prédikált. 

(János 2,13-15.) Isten az adott esetre ad igét, módszert és Szentlelket, 

vagy könyvekből, szaktudósok által és azok nélkül is taníthat bennün-

ket prédikálni. Az Úrral viaskodunk minden igehirdetés előtt és alatt 

azért, hogy teljesen győzzön le bennünket. Amint már mondtuk, kö-

nyörgünk, mint Jákob pátriárka: „nem bocsátlak el téged, míg meg 

nem áldasz engemet”. (Genezis 32,26.) Isten tanít bennünket. 

Mit és hogyan mondjak el Izraelnek a szabadulásról? – kérdezte 

Mózes. A tanácsot Isten adja nekünk. (Exodus 3,13, 16.) Pál apostol 

is viaskodott: „mit akarsz Uram, hogy cselekedjem?” (Cselekedetek 

9,6.) Mit hirdessek? ‒ kérdezte Pál, és „azonnal prédikálta a zsina-

gógában Krisztust, az Isten Fiát”, valamint a pogányok között is. 

(Cselekedetek 9,20. 22,21.) 

Az igehirdetés faktora nem az igehirdető, sem az igehallgató, ha-

nem az Ige. A prédikáció forrása Isten. Tőle jön a mennyei szó, Tőle 

az égi dinamisz, amely átfolyik az emberi eszközökön. Konkrét üze-

net, időszerű prédikáció az, amikor Isten beszél; szavát jelekkel, cso-

dákkal, kiáradással erősíti a Szentlélek. (Cselekedetek 2,43.) Isten tö-

kéletesen ismeri az igehirdetőt, a gyülekezetet, a történelmi és társa-

dalmi szituációt, megmutatja hogyan prédikáljunk. (Dániel 4,5.) 
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A régi homiléták egy része azt állítja, hogy csak a templomban van 

igehirdetés. A gyülekezet azoknak közössége, akik Isten vagy Jézus 

Krisztus nevében gyűlnek össze vallásos érzéseik megélésére. A Bib-

liában legtöbbször Isten a választott néphez, a gyülekezethez szól, de 

megszólíthat egy embert is, vagy a tömeget, a tengert, a hegyeket, Bá-

lám szamarát, Jónás cethalát, Dániel oroszlánjait. Mennyei üzenetet 

küldött a pogányokhoz Egyiptomba, Babilonia királyához és Czirus 

perzsa uralkodóhoz, de elsősorban a zsidó néphez, választottaihoz be-

szélt, hogy általuk üdvössége a föld végéig elérjen. 

Az ősgyülekezet kiküldte az igehirdetőket. Előtte kézrátétellel 

megáldották őket, imádkoztak érettük, anyagilag gondoskodtak róluk. 

Szolgálatuk befejezése után visszatértek a gyülekezet közösségébe; Pál 

apostol példáué mindig Antiokhiába. Stagnál, de inkább sorvad az a 

gyülekezet, ahol igehallgatásra gyűlnek össze csupán, és nem sugárzik 

ki onnan az evangélium. A magyarországi református gyülekezetek 

nagyobb többsége manapság nominális, tradicionális egyháztagokból 

áll, akik rendszeresen vagy időközönként járnak templomba. Ezért kéri 

az 1995-ben elfogadott missziói törvény 3. pontja, hogy belmissziót 

kell folytatni a népegyházba névlegesen betagolódottak között, akik 

nem ismerik az evangéliumot. Idézzük újra Jézust: „az a neved, hogy 

élsz és halott vagy”. (Jelenések 3,1.) 

A templomlátogatók száma helyenként rendkívül sovány. Egy öt-

ezer lelkes mamut gyülekezetben templomba vasárnaponként 100-an, 

200-an járnak. Kisebb gyülekezetekben valamivel jobb az arányszám. 

Az ige meghallgatásán túl alig történik továbbadás, misszió. Az Úr Ja-

kab apostol által is figyelmeztet: „Az igének pedig megtartói legyetek 

és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.” (Jakab 1,22.) Az ige 

megtartása cselekvést és hirdetést is jelent! A Heidelbergi Káté 54. 

kérdés-felelete alapján a gyülekezet azoknak a közössége, akiket Isten 

magának kiválasztott, Jézus Krisztusban összegyűjtött, Isten szavával, 

erejével táplálkoznak, elindulnak a bizonyságtételre! Azok tartoznak 

az igazsághoz, akik hallgatják a Jó Pásztor szavát és követik Őt. (János 

10,14. 18,37.) Csak az ige meghallása, befogadása, cselekvése által le-

hetünk keresztyén gyülekezet, amint Kálvin János az Institúcióban írta. 

Az igehirdető alkalmazkodik, formálódik a gyülekezet lelki, anya-

gi, szellemi életéhez. A gyülekezet helyzetével való azonosulás nem 

azt jelenti, hogy „szájuk íze szerint” prédikálok, hanem ismerem azo-
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kat, akiknek az Úr szavát hirdetem. Lelkész és gyülekezet együtt azért 

könyörög, hogy Krisztus beszéde lakozzék közöttünk gazdagon. (Ko-

lossé 3,16.) 

A  t e x t u s  ( a l a p i g e )  

Textus azt jelenti, hogy ’fonál, igehely, bibliai szöveg, alapige’. 

Az exegézis a bibliai szavak értelmének keresése, a hermeneutika 

pedig egy vers vagy rész értelmének kutatása történelmi, földrajzi 

helyzetének vizsgálata. Exegézis és hermeneutika két különböző, de 

egymással nagyon is összefüggő tudományág. Az exegézis, vagyis a 

bibliai szavak értelmének pontos visszaadása, a teológiai tudomány 

minden ágában alapvető feladat. Az igehirdetésben nélkülözhetetlen. 

Ugyanis a teológiai tudománynak lényege a biblicizmus, a Szentírás 

isteni értelmezésének megragadása, az írott ige szövegével való 

mély, élő kapcsolat. Az exegeta nem a Biblia szövegét kritizálja, ha-

nem a különféle teológiai tételeket és gyakorlatot ellenőrzi, a szöveg 

értelmét keresi. Az igehirdető exegézis alapján építi föl prédikációját. 

Az 1800-as években grammatikai és históriai exegézist tanulmá-

nyoztak. Ennek az a lényege, hogy filológiával, kortörténettel próbál-

ták megérteni a textus üzenetét. (Sensus literalis). Az 1900-as évek-

ben pszichologiai exegézist végeztek. Ennek az a lényege, hogy az 

író „beállítottságából”, lelkiállapotából akarták megérteni az ige üze-

netét. Milyen hangulat és gondolat motiválta a szerzőt? Milyen volt a 

hallgatók vagy olvasók lelkiállapota? Ezek mind beletartoznak az 

exegézisbe, de amint foglalkoztunk vele, az ige megértésére csak az 

Ige és Szentlélek segítségével juthatunk el! Reformátor elődeink állí-

tották, hogy Scriptura scripturae interpres, a Biblia magyarázza a 

Bibliát; idéztük többször. 

Az exegézis célja, hogy a szavak értelmének segítségével közelebb 

jussunk a kijelentéshez, pontosabban: a kijelentés jusson el hozzánk, 

ragadjon meg bennünket. Isten a Biblia és az igehirdető által üzen a 

gyülekezetnek. Ő beszél magáról és rólam. Az exegeta célja sohasem a 

tudásszomjának kielégítése, hanem mindig Isten akaratának megisme-

rése. Amikor az exegeta Isten akaratát keresi, akkor először is megta-

gadja önmagát. Ex ego jelentése: önmagunkból, egoizmusunkból ki-

lépni, önmagunkat megalázni. (Mátyás Ernő) A Szentlélekért imádko-

zunk, hogy adna világos üzenetet. Aztán kézbe vesszük a héber vagy 
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görög szótárt, a szómagyarázatokat és kommentárokat, az eredeti szö-

veg megértéséhez, mert az exegézis lényege a szóelemzés, a viszonyí-

tás. Hozzátartozik a készüléshez, de nem tartozik a bizonyságtételbe. 

A textussal való foglalkozás azért fontos, mert a prédikáció olyan 

isteni beszéd, amiben a Szentírásból felvett szöveget ember olvassa fel 

és magyarázza, konkrét időben és helyen a gyülekezetnek vagy sze-

mélynek. Az igehirdetés tehát a Biblia szövegéből vett, Szentlélek által 

megelevenített, megerősített, bármilyen nyelven elmondott emberi be-

széd, a Bibliához kötött emberi szó. Az igehirdetésnek textusa van, 

bárhol, bármilyen formában, bármilyen metódussal mondják el. Akár 

szószéken, akár sportcsarnokban, akár utcán, vonaton vagy erdei tisz-

táson. De textus nélkül nincs igehirdetés. A prédikáció olyan „biblia-

fordítás”, ami a textusra épül, a textust magyarázza, alkalmazza hét-

köznapi nyelven a hallgatóknak. (Boros Géza) Prédikálni annyi, mint 

elmondani azt, amit ott, akkor Isten üzen. (Darányi Lajos) Az igehirde-

tő szüntelenül, alázatosan könyörög Istenhez kijelentésért, mint a gyer-

mek Sámuel: „Szólj Uram, mert hallja a te szolgád”. (I Sámuel 2,9.) 

Az igehirdető legfontosabb feladata, felelőssége és kötelessége a 

textustalálás, választás. Mit prédikáljunk? Miért éppen azt? Textusta-

lálásban a Szentlélek segít, Akihez imádkozunk: Veni creator Spiri-

tus, jövel Teremtő Szentlélek! A textust Isten Szentlelke adja nekünk 

misztikus módon, váratlanul, hirtelen vagy lassú folyamatban, de az 

emberi ráció, okoskodás nélkül. 

A leggyakoribb események a következők. 

Napi bibliaolvasás. Megragad egy olyan ige, amiről bizonyossá 

lettem, hogy hirdetnem kell. Igen hasznos és áldott módszer, ha a te-

ológus diák vagy igehirdető pásztor sűrűbben vagy ritkábban biblia-

olvasó naplót vezet, amibe beírja, esetleg értelmezi az Úrtól kapott 

üzenetet, amiről majd prédikálni fog. Textuáriumot az igehirdető is 

készíthet. A Biblia olvasása során beírja a házasságkötésre, ifjúsági 

alkalomra etc. szóló textust. Használhat konkordanciát is. Családta-

gok kérhetik kedvenc igéjük magyarázatát. Konferenciára, ünnepi 

alkalomra, más együttlétre, esküvőre kijelölhetik a textust. Bibliai 

vezérfonál, amit bibliaolvasó kalauz néven ismerünk. Lelkészek 

azért használják, mert az egész gyülekezet e szerint olvassa a Bibliát. 

Ez igen kérdőjeles állítás. Gyakorló lelkészek csak a rendszeres, fo-

lyamatos bibliaolvasás mellett használhatnak vezérfonalat. 
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A perikópa (perikopto = levág) egy körülhatároló rendszer. Ré-

gebbi és újabb homiletikák hosszasan tárgyalják, hogy mit prédikál-

junk pl. karácsonyi, böjti, húsvéti ünnepkörökben. Biblikus, hasznos 

módszer, amikor ünnepek előtt az adott esemény alapján prédikálunk, 

mert a modern ember kevésbé ismeri az evangéliumi eseményeket. Az 

igehirdetés mértékkel tanítói jellegű is lehet, pl. Augustus császárról 

vagy a betlehemi bölcsekről. Az ünnepkörök homiletikumát sokan ki-

dolgozták, de az igehirdetőnek akkor is harcolni kell a kijelentésért. 

Református „sátoros” ünnepeink Megváltónk életéhez kapcsolódnak, 

amikor az örökkévaló ige a Szentlélek által friss, új kijelentést ad. (Ka-

rácsony, böjt, húsvét, pünkösd, újkenyér, reformáció). 

Kálvin János nagy ünnepeken is a lekció kontinuát használta. De 

ilyen esetben sem mellőzhetjük a sátoros ünnepek hangulatát, a 

Krisztusra vonatkozó speciális üzenetet. A lekció kontinua módszerét 

szívesen használják református igehirdetők. Kálvin János a Mózes 

első könyvénél kezdte, és onnan folytatta az igemagyarázatokat, 

nagy ünnepeken is a lekció kontinuát használta. 

Kauzális igehirdetés az emberi élet nagy alkalmain, fordulópont-

jain hangzik el, pl. születésnapon, kereszteléskor, temetéskor etc. 

(Casus = esemény, dolog. Kazuisztika = jogesetek gyűjteménye.) A 

skolaszticizmusban különféle dogmákat alkalmaztak, különféle ese-

tekre. Az élet különféle eseményein Isten speciális üzenetet adhat. 

Ciklikus igehirdetés az, amikor az igehirdető a Biblia egy össze-

függő részével vagy témájával foglalkozik, pl. bűnbánat, bűnbocsá-

nat, hálaadás etc. 

A történelmi helyzet figyelembevétele. Más a közhangulat bő 

terméskor vagy árvíz idején, békében, vagy politikai-katonai viharok 

közepette. De a mondanivalónk forrása és célja sohasem az adott 

helyzet és annak magyarázata, hanem mindig Isten beszél az adott 

szituációban! Nem a történelmi helyzet alapján magyarázzuk az igét, 

hanem az ige alapján a történelmi helyzetet, amint már írtuk. 

Individuális vagy kollektív helyzet. Más a lakodalmas nép hangu-

lata, más a kórház vagy más egészségügyi intézet elfekvő osztályon 

lévő betegé. Más egy ifjúsági csoport nyári tábora vagy a hajléktala-

nok szociális otthona. Más a primitív és más az intellektuel hallgató-

ság, a nominális-tradicionális gyülekezet és a hitvalló keresztyének 

közössége, de mindenhol Krisztus dicsősége ragyogjon. 
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Mit tegyünk, ha nincs textus és nincs mondanivaló? Elhangzik 

olyan panasz, hogy 35 éven át már mindent kiprédikáltam ennek a 

gyülekezetnek. Ez így két okból is ellentmondásos, mert Isten igéje 

kimeríthetetlen hatalmi forrás, továbbá a gyülekezet tagjai állandóan 

változnak, születnek, meghalnak, elköltöznek. Minél mélyebbre me-

rítünk az igéből, annál üdébb. Csak „az mondott el mindent”, akinek 

nincs kontaktusa a viva vox Deivel. 

Hogyan kapunk textust? Ahogy Isten akarja, de mindig Reá fi-

gyeléssel. Megszólíthat bibliaolvasáskor, sétálás közben, hangverse-

nyen, utcazajában, templomban és mások igehirdetését hallgatva. 

Inspirálhat betegágynál, beszélgetéskor és álomban is. Még az is elő-

fordulhat, hogy az igehirdető leírta a prédikációját, és a szolgálata 

előtti percekben más üzenetet kap! Dávid király templomépítésre ké-

szült. Nátán prófétát Isten megbíztatja: „Eredj és valami a te szíved-

ben van, vidd véghez, mert az Úr veled van.” És még azon éjjel szólt 

az Úr Nátánhoz, hogy majd Dávid fia Salamon „fog építeni az én ne-

vemnek házat és megerősítem az ő királyságának trónját mindörök-

ké”. (II Sámuel 7,3, 13.) „Ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy 

mit szóljatok, mert megadatik néktek abban az órában, mit mondja-

tok.” (Máté 10,19.) 

Az Újtestamentum írásakor irodalmi görög, társadalmi és hét-

köznapi „utcai nyelven” (koiné) beszéltek. Idők folyamán a keresz-

tyén gyülekezetekben változott a szavak jelentése. Egy szónak több-

féle jelentése van, illetve lehet. Például a pistis ’hit, hűség, bizalom, 

megbízhatóság’. Az Újtestamentum írói új szavakat is alkottak, 

ezeknél is a szógyökér feltárása, a hermeneutika és a kontextus segí-

tenek bennünket. Az igehirdetés lényegét a Szentlélek jelenti ki ne-

künk. Az egzegézis, a hermeneutika, kontextus etc. olyan segédesz-

közök, amelyek a textus részleteibe, mélységeibe, lényegébe beve-

zetnek minket. Kontextus alatt azt értjük, hogy egy nagyobb részből 

magyarázzuk az egészet, és az egészből, az összefüggésekből magya-

rázzuk a részt. A Bibliában rész és egész szorosan összetartoznak 

(Circulus hermeneüticus). Például összefüggés húzódik Dávid élete, 

harcai, beszédei és Krisztus között. Vagy, Betlehem városa (= kenyér 

háza), összefügg Jézus születésével. Isten nem egyetlen szóban, 

versben vagy részben jelentette ki magát, mert a teljes Irás Istentől 

ihletett. És az Úr munkálkodik a történelem eseményeiben, az egész 
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univerzumban. A Biblia emberi-isteni oldalát, a részt és egészet a 

Szentlélek világosítja meg. 

Vannak jó és kevésbé hasznos kommentárok. A bibliamagyará-

zók teológiai képzettsége felülhaladja az átlag igehirdetők szaktudá-

sát. Csekély annak a valószínűsége, hogy az igehirdető hermeneüti-

kai és egzegetikai kutatásai nyomán egészen új felfedezésre bukkan. 

Segíti igemegértésünket, ha különféle magyar és idegen nyelvű 

vagy más vallások fordításait egymással összehasonlítjuk. Krisztus 

fényében keressük az aktuális üzenetet. Alaposan kell ismernünk az 

ó- és újtestamentumi összefüggéseket, a református hitvallásokat és 

dogmatikát. Az igehirdetést lehet gondolatban elrendezni, arról jegy-

zetet készíteni. Kezdő igehirdetők számára hasznos szó szerint leírni 

bizonyságtételüket, tanulják meg, és szabadon mondják el. Helyen-

ként szokásba jött a bibliai ige felolvasása után becsukni, félretenni a 

Szentírást, aztán felolvasni a prédikációt, időnként a gyülekezetre 

pillantva. Sem a próféták, sem Jézus, sem az apostolok nem írták le 

előre mondanivalójukat. A felolvasás nem prédikáció, hanem előre-

mondás. Hasznos jegyzetet tenni a Bibliába és azt használni segítsé-

gül. Isten egy szempillantás alatt is megadhatja a kijelentést. Leg-

többször nehéz vívódások által lesz mienk az üzenet. A prédikáció 

nem színes ötletek mutogatása, nem az igehirdető kreatív pszicholó-

giájával „lélektani alkotással” keletkezik, hanem Isten Szentlelkének 

kinyilatkoztatása nyomán! 

H e r m e n e u t i k a ,  a  m e g é r t é s  t u d o m á n y a  

A hermeneutica tárgyköréhez históriai, geográfiai ismeretek tar-

toznak. Hol, mikor, hogyan történt az írásba foglalás? Milyen pszicho-

lógiai tényezők motiválták az írót és címzettet? Az igehirdetőnek nem 

feladata, hogy prédikációjában kibogozzon egy izgalmas hátteret, ha-

nem Isten élő üzenetét hirdesse. Sok mindent el kell hagyni a szószé-

ken, amivel pedig készülés közben foglalkoztunk. Ne a tudósok szak-

véleményével vitatkozzunk, hanem az élő igét hirdessük. 

Míg az egzegézis egyetlen szóval foglalkozik, addig a hermeneüti-

ca az egész verssel vagy szakasszal. Az egzegézis lényege egyetlen 

szónak vizsgálata grammatikailag, összehasonlító nyelvtudománnyal 

is, a hermeneütica betekinteni kíván a kortörténetbe, az író életébe és 

szöveg összefüggéseibe. Az egzegeta arra igyekszik, hogy leküzdje a 
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nyelv idegenségét, vagyis a mai kor gondolkozása szerint fordítsa le. 

Mivel az Ó- és Újtestamentum szövege a zsidóságba és görögségbe 

nyúlik vissza, ezért a hermeneutika az Ó- és Újtestamentum hátterét 

igyekszik megismerni. Egzegézis tárgya a betűszerinti értelem (sensus 

literalis), a hermeneutika összefüggéseket vizsgál. Az egzegézis filo-

lógiai munka, a hermeneutica a szentíró személyének, korának tanul-

mányozása és annak magyarázata, hogy az író mit gondolt, mit akart 

mondani és kinek. A jó szövegfordítás és kortörténeti megértés a jó 

bibliamagyarázat előfeltétele. 

A hermeneutika a görög hermeneuein szóból ered, jelentése: ’le-

fordítani, megmagyarázni’. Az egzegézis szóelemzés, a hermeneuti-

ka írásmagyarázat. Az Írások jó értelmezése és magyarázata igen 

fontos az Ó- és Újtestamentumban, valamint az egyházi szolgálatban. 

A bibliai hermeneutika két részből tevődik össze: ótestamentumi 

és újtestamentumi hermeneutica. A hermeneutikai gondolkozás Ori-

genesszel kezdődött, és a reformáció korában emelkedett tudomá-

nyos szintre. Nagy sulyt helyeztek az összefüggések (comparativ tex-

tual analysis), az író, a szövegben lévő szereplők, valamint a korszak 

földrajzi, történelmi megismerésére. Az egzegézis és hermeneutica 

szakterületén azzal a tudattal járunk, hogy nálunknál jobb szaktudó-

sok mélyebben ástak a témába, és a lehető legjobb fordítást, felisme-

réseket, anyagot tárják elénk. 

A  r e t o r i k a  

Retorika az ékes beszéd tudománya. Olyan eszköz, amellyel lel-

ki-szellemi javakat adunk át. A hallgatásban is lehet egység, a be-

szédben is lehet meghasonlás és vita. A retorika és homiletika egy-

mástól élesen elválasztható, vagy éppen egymással összemosható. 

Vannak keresztyének, akik a retorikát kiközösítik a teológiából. A li-

berálisok szerint a retorika és a homiletika lényegében ugyanaz. A 

liberálisok nevezték és nevezik a homiletikát egyházi beszéd taná-

nak, szónoklattannak, paptannak. 

A retorika alaptétele így hangzik: Forma dat esse rei vagyis a 

forma adja a dolgok lényegét. Profán kifejezéssel: a ruha teszi az 

embert. Ezt a tételt a homiletika elutasítja, mert az igehirdetés lénye-

ge nem a forma, nem a szép beszéd, hanem az ige. Igehirdetésünk 

tárgya ‒ Lutherhez visszatérve ‒ nem a betlehemi jászolbölcső anya- 
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Vendégekkel a templom előtt 
Bütösi János, Kürti Lászlóné, Peter Assmus 

ga, formája és mérete a lényeg, hanem a benne lévő Krisztus. Ami-

kor fontosabb a beszélő ember, mint az Íge, olyankor megszomorít-

juk a Szentlelket. De Isten igéje bizonyos formában, alakban jön 

hozzánk, ezért a retorikával foglalkozni kell. Pál apostol figyelmez-

tet, „ha érthető nyelven nem beszéltek, mi módon értik meg, amit 

szóltok”? (I Korintus 14,9.) Az igehirdető nem külső, világi dolgok-

ról beszél, hanem Krisztusról. Modern kifejezéssel Krisztusból merít, 

ez a kódolás. Amit Istentől kaptunk, azt továbbadjuk egy személynek 

vagy közösségnek, ez a továbbadás a dekódolás. 

Az írás is kifejezés, s a beszédmódja mindenkit leleplez. (Illyés 

Gyula) A jellemes, tartalmas ember jól ír és jól beszél, mert „szívből 

szól a száj”. (Máté 12,34.) Az írás és beszéd a jellemünket tükrözi. 

Elképzelést rajzolunk Istenről és valóságot mutatjuk meg magunkról. 

A homiléta ismeri az Urat? Az Igét? Hogyan adja tovább? Hogyan 

történik „dekódolás” a címzettben? 

A klasszikus, hagyományos igehirdetés a templomban hangzik el, 

ahol az istentisztelet „egyirányú”, a lelkész beszél, a gyülekezet hall-

gat. nem mindegy, hogyan beszél az igehirdető! Dadog, félénk, zava-

ros, grammatikai „selejtekkel” szurkálja az intellektueleket? „Ledarál-

ja a magáét”, mellébeszél, vagy szóözönt zúdít a hallgatókra? 
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A nyelv a kommunikáció és a szocializáció eszköze. Átad és kö-

zösséget teremt. A zavaros beszéd a kultúrálatlanság jele. A túl lassú 

szónok kifáraszt. A hadaró stílus érthetetlen. Pöszeség, orrhangzás ne-

vetséges. Az érthetetlen suttogás, a monoton beszéd alaposan kifá-

rasztja a hallgatóságot, mert a beszéd olyan fegyver, amellyel ölni és 

lelkesíteni egyaránt tudunk. A dekódoló visszajelez: figyel, másra 

gondol, elalszik, örül, megnyugszik vagy dühbe gurul, mint a főpapok 

István diakónus prédikációja után. (Cselekedetek 7,54.) Nyelvünkben 

igen fontos a szókincs. Annál érdekesebb, színesebb a beszélő, minél 

több kifejezést használ, pontos, célirányos megfogalmazásban. A szer-

kezeti szabályrendszert a grammatika rögzíti. Az esztétikai funkció be-

tartásával az igehirdetést szép stílusba öltöztetjük. 

A prédikáció lehet hosszú és rövid. Az igehirdető karaktere befo-

lyásolja a beszéd dinamizmusát és stílusát. A szerény karakterű általá-

ban halk szavú, az agresszív pedig erőteljes. A retorika tárgykörébe 

tartozik a „testbeszéd”, a megjelenés, a szuggesztivitás. Gesztikulálás 

segíti az elmondást. Rétorok szerint kétszázezer mozdulatra vagyunk 

képesek. A kommunikáció leghatásosabb eszköze: egymás szemébe 

nézni, amint Péter és János tanítvány kérték Jeruzsálemben a sántától. 

A retorika a jó tanítás művészete, ars bene dicendi. A homiléta be-

szédének tárgya, ereje, célja, megjelenésének formálója az evangéli-

um. Krisztus mondja meg nekünk, hogy mit és hogyan (quid, quo-

modo) prédikáljunk. A retorika tudományát azért használjuk, hogy 

prédikálásunk grammatikailag, szerkezetileg és megjelenési formájá-

ban Isten igéjéhez méltó legyen. Az igehirdetés meghaladja képessé-

geinket, ezért jön az Úr a mi segítségünkre, hogy választékosan, pon-

tosan fogalmazzunk, gazdag szókincset használjunk, hangos, világos, 

közvetlen stílusban. 

Illusztrációkat sűrűn találunk az Ó- és Újtestamentumban, például 

Jézus hegyi beszéde után sorra következik: ti vagytok a föld sava, a 

gyertyatartó, Jézus a földbe rejtett kincs. (Máté 5,13-15.) Pál apostol 

képes beszéde is gazdag és színes. A példázatokat meg kell magyaráz-

ni. A parabola egy igazságot hirdet; például aki földbe rejtett kincset 

talál, mindenét eladja, hogy megvegye azt a földet. (Máté 13,44.) Az 

allegória többértelmű mondanivalót is kifejezhet. Boross Géza szerint 

a biblikus, más kifejezéssel: „kánaáni nyelv” akadályozza a megértést. 

Ilyenek például, hogy „élet koronája, élővíznek folyamai, újjászületés, 
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gyümölcsöző keresztyének” etc. Használjuk bátran a biblikus kifejezé-

seket, és szükség esetén nyomban magyarázzuk is meg a hallgatóság-

nak, hogy milyen jelentést hordoznak ezek a Szentírásban. 

A textus két-három versnél ne legyen hosszabb, legfeljebb bib-

liaórán vehetünk hosszabb szakaszt. Lelki beszélgetéskor is csak 

egy- két versre hivatkozzunk. 

Végezetül újra ismételjük, hogy fontos az igehirdető megjelené-

se, mert Isten ő általa közeledik hozzánk. Az igehallgató első pillan-

tása az igehirdető alakjára és öltözékére vetődik. Palástos szolgálat-

ban fehér ing és fekete ruha a kötelező. Fiatalok sokszor bőrdzseki-

ben, rövid szoknyában, bozontos hajjal tetszelegnek. Szembetűnő a 

gyűrött, foltos vagy ‒ éppen ellenkezőleg ‒ a szuper elegáns ruha. Se 

görbe háttal, se büszke eleganciával ne álljunk a gyülekezet elé, ha-

nem olyan természetességgel, mint ahogy az Úr Lelke formál. 

É n e k  é s  z e n e  

Az ének és zene beletartozik a homiletika tárgykörébe, mert van 

olyan ének és zene, ami Isten dicsőségét és az ember belső, lelki 

megtisztulását, bűnbánatát szolgálja. Pál apostol azért biztat, hogy a 

Szentlélek által „beszélgessetek egymás között zsoltárokban, dicsére-

tekben és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetek-

ben az Úrnak”. (Efézus 5,19.) A Bibliánkban énekesekről is olva-

sunk. A szent sátorban, később a templomban száznál is többen szol-

gáltak dicséretekkel. Amikor a zsidók az ammoniták-moábiták ellen 

indultak harcba, akkor énekeseket állítottak a hadsereg elé. (II Kró-

nika 20,21.) Jozafát király utat keresett, mert eltévedt, akkor Elizeus-

hoz fordul segítségért. A próféta énekeseket rendelt maga mellé, utat 

mutatott és győzelmet jövendölt. (II Királyok 3,15.) 

A klasszikus ének és muzsika elgondolkoztat sorsunk felől. Men--

nyei világba emel föl bennünket a kisgyermek énekétől kezdve Händel 

Messiásáig vagy Kodály Psalmus Hungaricusáig. Szent közösséget 

formál Isten és ember között, megbátorít. Ellenpélda, hogy a Rolling 

Stones ütemére szétverték a berendezés székeit. Az ének és vallásos 

zene (sacra musica) az el nem mondhatót, ki nem fejezhetőt érzékelte-

ti. Tartozunk valakihez, mert az ének és zene Isten kedves ajándéka. 

Elűzi szomorúságunkat, megtöri bűnös gondolatainkat. Erőt ad (Lu-

ther). Szívünket hatalmába keríti (Kálvin). A felindult Saul király Dá-
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vid hárfajátékára megnyugszik. Amikor a zsidók harcba indultak, éne-

kesek sorakoztak elébük. „Öröme van valakinek, dicséretet énekel-

jen.” (Jakab 5,13.) A gyülekezetben fölcsendülhet szólóének vagy kó-

rus hangszeres kísérettel és a nélkül. A zenekar is felüdít. A gyülekezet 

egy részét összetartja az énekkar. A szöveg érthető legyen. 

A Magyar Református Énekeskönyvet 1996-ban adta ki a Ta-

nácskozó Zsinat Sajtóbizottsága. Ebben bőven válogathatunk régi és 

új, hagyományos és modern énekeket. Kérdés, hogy mennyire be-

csüljük a régi, magyar dallamot és szöveget, s mennyire a modern 

éneket, gitár kísérettel. Az új kiadással szakértők foglalkoznak. Ki-

alakult az a rend, hogy gyülekezeti istentiszteleten legtöbbször éne-

keskönyvünket használjuk, gyermek és ifjúsági táborokba alkalmi 

énekfüzeteket adnak ki. Ezek a fiatalok Mózes énekét, hogy „Te 

benned bíztunk eleitől fogva” már nem ismerik, nem hallották. (Zsol-

tárok 90.) A régi énekek lassan kikopnak gyülekezeteinkből. Az is 

szokás lett manapság, hogy a gyülekezeti istentiszteleten csak 2-3 

versszakot éneklünk, és az is előfordul, hogy ugyanennek az éneknek 

két versét istentisztelet után. Jézus gyakran énekelt tanítványaival. 

Halálára is énekkel készült, a keresztfán pedig Dávid 22. zsoltárát 

imádkozta. (Máté 26,30, Zsoltárok 22,2, 17, 19.) Pál és Silás Filippi 

börtönében énekkel dicsérte Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. 

(Cselekedetek 16,25.) 

Az ének és muzsika mennyei szférába emel föl bennünket. A 

mennyországban is gyönyörűen énekelnek. (Jelenések 5,8-9.) Áldott 

eszközök istentiszteleten, bibliaórán, missziói szolgálatban és min-

denütt. Felüdít lelki gyöngeségeinkből, égi hangulatot teremt, kinyit-

ja szívünket az ige meghallására.  

Az éneküggyel kiváló szakértők foglalkoznak. Vizsgálják a gyü-

lekezet éneklését és kórusát, vezetőjét, a tapsot és a kórusműveket. 

Általában jó, építő szándékkal. A szólóének is érthető legyen, a gyü-

lekezeti kórus pedig ne vállaljon képességén felüli darabot. A lényeg 

pedig, amit Pál apostol ír, hogy „éneklek a lélekkel, de éneklek az ér-

telemmel is.” (I Korintus 14,5.) A közös ének összeköt bennünket Is-

tennel, áldott eszköz lehet és hálára buzdít. „A Krisztusnak beszéde 

lakozzék tibennetek gazdagon,… tanítván és intvén egymást zsoltá-

rokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel…” (Kolossé 3,16.) 
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A miskolci Deszkatemplom 

III. A prédikáció felépítése 

A  f ő t é t e l  ( D e  d i s p o s i t i o n e )  

Pre-dicare azt jelenti: előre mond, szól. A prédikáció nem felol-

vasás, hanem beszéd. 

A hagyományos homiléták az igehirdetés három fázisáról taníta-

nak. Először a főtétel megtalálása (Dispositio). Aztán az anyag el-

rendezése, kidolgozása (Elocutio). A harmadik az igehirdetés elmon-

dása (Actio). Már a régi homiléták megállapították, hogy „ordo est 

anima rerum”, vagyis a rend a dolgok lelke. Az ó- és újtestamentumi 

igehirdetők logikusan szőtték egymásba mondataikat.  

A dispositio jelentése: rendelkezés, intézkedés, hajlam, hangulat. 

Vannak, akik a propositio kifejezést használják helyette, ami valami-

nek az előterjesztését, lényegét jelenti. Az ősgyülekezetben a neveze-

tes prédikációk a zsidók történetének elmondásával kezdődtek, végül 

a föltámadott Jézushoz érkeztek el Így cselekedett Péter pünkösd el-

ső napján Jeruzsálemben. István vértanú Ábrahám történeténél kezd-

te, ugyan így cselekedett Antiokhiában, Pisidia városában Pál apos-

tol, amikor az egyiptomi fogságtól indult el. (Cselekedetek 2,14, 24, 
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Peter Assmus, Csohány János és Erhard Winkels 

7,2-50 és 13,16-31.) A pogányok előtt a hallgatóságnak sok csodát 

tettek, és ezeket látva elhitték, hogy Jézus a Megváltó. Szabadultak a 

körülmetélkedéstől, mint fő és látványos dologtól. 

Minden leírt prédikáció a címmel kezdődik, azután következik a 

bevezető. A főtétel mondanivalójával vezetjük be az igehirdetésünket 

egy mondatban, aminek lényege már magába foglalja az egész tar-

talmat (dispositio). A bevezető célja, hogy az igehallgatónak ugyanaz 

legyen a nézőpontja (punctum visus), mint az igehirdetőnek. Úgy 

lássa Istent, az igét és hirdetőjét, amint a Szentlélek mutatja. Beveze-

tőben igehirdető és hallgató alázatosan hulljon porba a hatalmas Isten 

előtt. A bevezetőben a prédikátor és a gyülekezet legyen kész elfo-

gadni Krisztus ítéletes, kegyelmes, bátorító vagy tisztogató szavát. 

Egyszerű, célirányos legyen, maximum az igehirdetés negyed része. 

Helytelen, amikor az igehirdető túl messziről indul, „Ádám-

Évánál” kezdi. Színesen, érthetően kell megfogalmazni a bevezetőt. 

Belefoghat in medias res, azonnal a lényegbe vágva. 

Hangsúlyozzuk azt, amit a régi homiléták megállapítottak, hogy a 

rend a dolgok lelke. Az ó- és újtestamentumi igehirdetők beszéde vilá-

gosan, érthetően, céltudatosan, bizonyos rend szerint hangzott el. Nem 

kalandoztak össze-vissza, hanem logikusan szőtték egymásba monda-

taikat. A textus egy, két, legfeljebb három bibliai versszak legyen. Ma 

divatozik a hosszú szövegre mondott igehirdetés, ami helytelen. Csak 

bibliaórán vagy más közösségi alkalmon lehet olvasni hosszabb részt, 



179 

de istentiszteleten csak a lekció alkalmával lehet hosszabb rész. Az is 

előfordul, hogy az igehirdető egy híres ember könyvéből vagy tanítá-

sából emel ki egy részt, és arról beszél. Ez sem igehirdetés. 

Miután Istentől megkaptam a textust és bizonyosságot nyertem ar-

ról, hogy ennek alapján prédikálok, akkor újra imádságban kérem az 

Urat az ige hallására: „Várom kijelentésedet, könyörülj rajtam a Szent-

lelked erejével, hogy bátran hirdessem szódat, mert az evangélium »Is-

tennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg 

görögnek. (Róma 1,16.) Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr 

Jézus Krisztust. Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meg-

hamisítják az Isten igéjét, hanem tisztán, sőt Istenből szólunk az Isten 

előtt Krisztusban«. (I Korintus 2,17, 4,5.) A következő lépés, hogy át-

gondolom a textus üzenetét, és egyetlen mondatban megfogalmazom 

azt. Aki egy mondatban nem képes összefoglalni prédikációját, az 

óvakodjék a prédikálástól. 

Van textus, van üzenet, most már az a kérdés, hogy kinek prédi-

kálok és milyen célból. Evangélizáció (martüria)? Hitmélyítés 

(kérügma)? Tanítás (didaché)? Vigasztalás (consolatio)? Intelem, 

buzdítás (adhortatio)? Az egyszemélyes hallgató vagy gyülekezet 

olyan igénnyel viseltetik irántam, hogy azt hirdessem, amit hallani 

szeretnének vagy megrendeltek. Locus classicus erre nézve Mikeás 

próféta, akit azért rendelt magához Akháb és Jozafát zsidó király, 

hogy igazolja őket háborús döntésükben. A hamis próféták már egy-

öntetűen győzelmet jövendöltek, csak az Úr prófétája Mikeás vála-

szolta, „hogy csak azt fogom mondani, amit az Úr mond nékem”. Ve-

reséget jövendölt és úgy is lett. (Királyok 22,19.) 

Miután megkaptam az igét és tudom, hogy kinek, mit prédikáljak, 

eldöntöm azt a kérdést: hogyan építem föl, szerkesztem meg az igehir-

detésemet? Kétféle módszert használhatok, homiliát vagy szermot? A 

homilia módszerével szóról szóra haladok, pl. János 10,11 alapján: 

„Én vagyok a jó Pásztor”. Ki ez, hogy én vagyok? Milyen a rossz és 

jó pásztor? Miért áldozza fel magát? Mi a jutalom? A szermo módsze-

rével egy vagy két-három pontban foglalom össze igehirdetésemet. Já-

nos 10,11 alapján így. 1. Jézus a jó Pásztor. 2. Jézus juhai. 3. Krisztus-

sal szenvedünk és dicsőülünk meg. 

A prédikációt készíthetem induktív vagy deduktív módszerrel. In-

dukál azt jelenti: rávezet, az indukáció: közvetítés. Induktív módszer, 
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ha egyetlen textusból, történelmi eseményekből közelítjük meg té-

mánkat. Például: a pénz szerelme ösztönözte Júdást árulásra. (Ex toto 

ad partes.) Az általánosból térünk a lényegre. A dedukál jelentése: le-

vezet, tehát egy kis részből haladunk az általános mondanivaló felé. 

(Ex partibus ad totum.) A részből az egész felé. Indukció esetén a gyü-

lekezetet igyekszem az igéhez vonni, dedukció esetén az igét igyek-

szem a gyülekezetbe plántálni. Az indukció rendje: gyülekezet, igehir-

detés, ige. Deduktív módszerrel: Ige, igehirdetés, gyülekezet. 

Például egy temetési igehirdetés gondolatmenete induktív mód-

szerrel: fájdalmasan kondult a harang; könnyes szemű gyászolók jöt-

tek ide; a halál elszakít egymástól, de Istentől nem, Aki szól neked. 

Ugyanez az alkalom deduktív módszerrel ilyen a logikát követhet: Él 

az Úr, Aki életünk határát kimérte; szeret bennünket az Úr Jézus 

Krisztusban; ne zárd be szívedet előtte, hanem engedd, hogy vigasz-

taljon és erősítsen. 

Tékozló fiú története (Lukács 15,11-32.) induktív bevezetéssel: 

nagyon gazdag lett a tékozló fiú, de mit ér a gazdagság, az élet Isten 

nélkül; tönkreteszed magadat; jöjj vissza, mennyei Atyád vár téged. A 

tékozló fiú története deduktív bevezetéssel: Isten szépnek, boldognak 

teremtette a világot és az embert, aki önként otthagyta az üdvösséget, 

eladta magát a bűnnek; térj meg, hogy újra szép legyen az életed. 

Az igehirdető személyes kapcsolatra törekedjen a gyülekezettel. 

Ha először szolgál azon a helyen, akkor röviden jellemezheti ma-

gát, munkáját, hitvallását. Még arról is szólhat, hogyan kapta Isten-

től a textust. Mindez azért, hogy kontaktus alakuljon az igehirdető 

és a gyülekezet között. A jó prédikáció Isten Szentlelkének munká-

ja, de a lelkipásztor karaktere, modora, felkészültsége is „beleját-

szik” az eredménybe. A divatos igehirdetőket szívesen hallgatják, 

az unalmas középszerűeket kerülik. Pedig célunk az igehallgató 

megnyerése Krisztusnak. Halálosan komoly dolgot is lehet rosszul 

előadni és az üres fecsegés pedig semmit mondó beszéd. 

Az előadásban is csak a Szentlélek segít, mindazonáltal vegyünk 

figyelembe néhány dolgot. 

A fő tételben meg kell fogalmazni, hogy a textus alapján hic et 

nunc melyik üzenetét emeljük ki az igének. Például így: most Krisz- 
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Takács Tamás feleségével és annak édesanyjával 

tus követéséről szólok. Vagy: témám a hálaadás. Vagy: Az igazi 

bűnbánatról beszélek. A jó igehirdető már a prédikáció bevezetőjé-

ben föltárja a fő témát (dispositio). Ez az igehirdetés magva, gerince, 

lényege. A fő témától indul , és ide érkezik vissza. Fő tétel az egész 

prédikáció lényegét magában hordozza. Fő tétel lehet a textusból ki-

emelt mondat, pl.: Térjetek meg! Ugyanez lehet a prédikáció címe is. 

Fő tétel lehet, amit nekünk a Szentlélek kijelentett. Pl.: Jézus hív té-

ged! Hosszabb textusból is vehetünk témát. Pl. Jeroboám király bál-

ványokat csináltatott. (I Királyok 12,25-30.) Címe: Ne legyenek né-

ked idegen isteneid! Vagy Jónás imája. (Jónás 3,1-11.) 

Az igehirdetés legfőbb szabálya, hogy textusszerű legyen. Az 

igehirdetés történetében láttuk, hogy ige és Szentlélek helyett általá-

ban politikai, filozófiai, társadalmi erők és helyzetek befolyásolták az 

igehirdetőt, nem a textus. Régi és modern humanista homiléták sze-

rint a prédikáció nem más, mint emberekhez szóló okos beszéd. Ra-

vasz László a Homiletikájában úgy véli, hogy forma és tartalom által 

születik az igehirdetés. Ilyen alapon a bibliamagyarázat sem igehir-

detés, mert „nincs meg egy tételben kifejezett logikai egysége”. A 

zseniális Ravasz László élete második felében evangéliumi lett, és 

azt tanította, hogy a prédikáció textusszerű, krisztocentrikus beszéd.  
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Fony temploma 1793-ban épült 

Újabban Gert Ottó (1967) 

véleménye az, hogy a prédi-

káció olyan emberi szónoklás, 

amiben a forma és tartalom, a 

beszélő és hallgató egymásba 

fonódnak. Szerinte a 

homiletikában vissza kell állí-

tani a retorikát, és a poézis, a 

költészet tekintélyét. Ajánlja, 

hogy az emberi gondolatokra, 

tapasztalatokra, helyzetekre 

tegyük a hangsúlyt. Ez mind 

hamis felfogás. Vele szemben 

a biblikus, református igehir-

detés textusszerű, mert a pré-

dikátor Istentől kapott igét. A 

Szentlélek jelentette ki annak 

értelmét, és az Úr szolgája elindul az üzenettel, amit Isten adott. 

Érintette Mózest: „én leszek a te száddal és megtanítlak titeket arra, 

amit cselekedjetek”. (Exodus 4,13.) Ugyanígy cselekedett Ézsaiással. 

„Én adtam beszédemet a te szádba.” (Ézsaiás 51,16.) A Bibliában és 

egyháztörténelemben azok voltak eredményes igehirdetők, akik az 

Úrtól kaptak igét és azt hirdették. 

A fő tétel elfogadtatását, bizonyítását, igazságát a saját vagy má-

sok tapasztalatával és a gyülekezet véleményével is segíthetjük. 

Használhatunk profán és vallásos illusztrációkat, igaz történeteket. 

De a prédikációt nem az illusztráció, nem a gyülekezet tapasztalata 

hitelesíti, hanem a Szentlélek. Tökéletesen elég erre hivatkozni: meg 

van írva! (Billy Graham sűrűn idézi: The Bible says!) (Máté 3,4-11.) 

Világos, egyszerű dolgot fölösleges bizonyítani. A fő tétel megje-

lölése után, annak megmagyarázásával (definíció) folytatom. Prob-

lémánk onnan adódhat, hogy a hallgatók gondolkodása távoli a Szent-

írástól, járatlanok az evangélium útján. A leírás, meghatározás tulaj-

donképpen a prédikáció megalapozása. Ha az igét megértették, elfogad- 
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Bevonulás a templomba 
Szűcs Ferenc, Baksy Mária, Csiha Kálmán  

ták, akkor már bizonyított is lett számukra. Jó textusszerűvé is csak a 

Szentlélek munkája által lehet. 

A z  e l r e n d e z é s  ( D e  e l o c u t i o n e )  

A prédikáció nem összehordott, absztrakt mondatok zavaros 

halmaza, hanem logikus, erőteljes, világos, meggyőző beszéd. Az 

igehirdetés a Szentlélek fegyelmező rendje és logikai szabályok sze-

rint épül föl. A hagyományos rend helyett évszázadok óta nincs jobb, 

mint: bevezetés ‒ tárgyalás ‒ befejezés. 

Hogyan rendezzük el anyagunkat? A fölkészülés olyan, mintha 

kútból vizet merítenénk, azután különféle edényekbe töltenénk. Ada-

tokat, gondolatokat, kijelentéseket gyűjtünk és szelektálunk. A kon-

kordanciák, kommentárok, segédeszközök, kontextusok anyagát csak 

kis mértékben, lerövidítve tárhatjuk hallgatóink elé. Kérdés, hogy 

mit hagyjak el belőle, és mit kell konkretizálni. Mi a fontosabb és 

mellékesebb? Ha egyetlen textusról egy életen át prédikálnánk, akkor 

sem mondhatnánk el mindent, mert Isten abszolút és kimeríthetetlen 

gazdagság! Mit sűríthetek 15-20 percbe? Jézus ezért mondta tanítvá-

nyainak: „Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hor-

dozhatjátok”. (János 16,12.) 
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Hálaadás Fonyban 

A Szentlélek jön segítségünkre, megmutatja, hogy milyen for-

mában és módszerrel prédikáljunk. A két lényeges módszert már tud-

juk: homilia és szermo; szavanként magyarázom, vagy tételesen 

mondom el az igét? A tárgyalást (elocutio) hány pontban, tételben 

foglaljam össze? Lehet egyetlenben is. Reformátusok, presbiteriánu-

sok általában három részre tagolnak. Lehet több és kevesebb is. A 

négy-ötnél több felosztást nehezebben vagy alig jegyzi meg a gyüle-

kezet. A rész és egész egymással harmóniában csendül össze. 

A prédikáció elrendezésében, a magyarázásban nem lehet több, lé-

nyegesebb gondolat, mint a fő tételben. Az elocutio összefügg a dis-

positióval. A részletek erősítik, aláhúzzák, bizonyítják a fő tétel igaz-

ságát és súlyosságát. Az elkalandozás, mellébeszélés, súlyos hiba. Az 

elocutiót elágaztatásnak, diviziónak is nevezik. Cél, hogy igehirdeté-

sünk előrehaladó, elfogadható legyen, és annak logikáját követni tudja 

a hallgatóság. „Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint a földből való ko-

hóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva.” (Zsoltárok 12,7.) 

A példák, hasonlatok, történetek, illusztrációk azért vannak, hogy 

hallgatóink minél inkább megérthessék, elfogadják az Igét. A gyüle-

kezet életéből, hétköznapokból vett történetek erősen figyelemkeltő-

ek. Óvakodjunk a személyeskedéstől! A jelenlévő hallgatók életével, 

dolgaival csak akkor illusztrálhatok, ha ezzel nem okozok sérelmet. 
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A hallgatóság 

A gyenge, oda nem illő „story” erőtleníti a mondanivalót. Fölösleges 

volt elmondani akkor, ha a „storyt” emlegetik, az üzenetet pedig elfe-

lejtik. Ne a példa domináljon, hanem az ige! 

A prédikációban elhangzott illusztrációkat lélegzetvételnek mond-

ják a homiléták. Olyan, mint egy ablak a szobán. Segít, könnyit emész-

teni az élet kenyerét, az Úr szavát. A példák nem tehetnek mássá, ke-

resztyénné minket, hanem csak Jézus Krisztus. Jézus azért mondta el 

sok-sok példázatát, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. 

(Lukács 19,10.) A királyi menyegzőről szóló történet nem arról szól, 

hogy reminiszcenciákkal érzékenyítse el az öregek szívét, vagy házas-

ságkötésre inspirálja a fiatalokat, hanem, hogy kegyelme által üdvözít-

se a bűnösöket. (Máté 20,1, 14.) A példázat úzusa ez: Boldogok azok, 

akik a Vőlegény, az Úr Jézus vacsorájára hivatalosak. (Jelenések 19, 

9.) Az úzust más kifejezéssel, applikációnak, alkalmazásnak, parancs-

nak nevezzük. Amit az igehirdetésben elmondtam, kifejtettem (expli-

káció), azt a befejezésnél a hallgatókra alkalmazom (applikáció). 

Az applikációra tanúságos példa II Timóteus 4,13. magyarázata: 

„A felső ruhámat, (köpenyemet) melyet Troásban hagytam Kárpus-

nál, jöttödben hozd el.” Hogyan applikáljuk ezt az igét?  

Liberális: A ruha eredeti görög szót akkor még nem használták, 

később toldották bele a hitelesség látszatáért. Kritikus: Szófaji elem- 
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Ökumenikus igeszolgálat a fonyi falunapon 

zéssel kimutatható, hogy a levélben ez az egyetlen hiteles mondat, eh-

hez toldották az egész levelet. Érzelmes: A Szentszellem gondoskodik 

róla, hogy Pál nehogy megfázzon. Úgy van! Ámen! Dicsőség az Úr-

nak! Kegyes: Testvér! Elhagytad a lelki köpenyedet, szerezd vissza, 

nehogy besározódjék a világban. Teológus: Vegyük itt figyelembe a 

könyvek és ruha közötti különbséget. Hiába van felsőruha, könyvek 

nélkül. Egocentrikus: Engem az ragadott meg, hogy hozd el. Jó volna, 

ha igazán, türelmesen szolgálnánk, tényleg segítenék a hívő testvérei-

men. Teoretikus: A ránk terített, kívülről használt köpeny, belső misz-

tériumot takar. A sors kegyetlenkedései között melegre vágyunk. Szó-

nokias: Fájdalmas feledés, boldog emlékezés a köpenyre és Timóteus-

ra. Ez az érzés a szeretet és irgalmasság perzselő lángjából fakadt és 

elűzi a zord hideget. Okoskodó: Vizsgáljuk meg, hol van Pál! Hol van 

Troás a térképen? Milyen volt az időjárás akkor? Milyen ruhát viselt 

Pál? Szórakozott volt? Feledékeny? Mi a tanulság ezekből? Praktikus: 

Hogyan győzzük le a feledékenységet? Hogyan segíthetnek rajtunk? 

Hogyan segíthetünk másokon?6 

A metafora, szókép, kifejezés használata egyidős az igehirdetés 

történetével. A szemléltetés, hasonlat nem ornamentikus, díszítő 

                                                      
6 Az Alap című újság 1994-es számából valók a példák. 
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elem a prédikációban, hanem alkotó, segítő erő az evangélium elfo-

gadására. (Boros Géza) 

Minden prédikációnak címet kell adni, amit megtehetünk előre, 

vagy miután elkészültünk vele. A cím lehet a főtétel (dispositio), vagy 

rövid, frappáns idézet a textusból. A középkorban és még utána is 

hosszú címeket fogalmaztak, amelyek elriaszthatnak, az érdekes cím 

felkelti a figyelmet. Jobb a rövid cím; három-hat szó legyen. 

Igehirdetésünk az első mondattól az utolsóig előre mutasson! 

Igyekezzünk közeledni a hallgatóinkhoz, és velük együtt közeledjünk 

Istenhez. A jó prédikáció nem untat és nem fáraszt, hanem fölfelé ível 

és üdít. Csattanóval, konkrét üzenettel, úzussal végződik. A jól felké-

szült igehirdető tudja az első szótól az utolsóig, hogy mi lesz a prédi-

kációjának vége. A jó prédikációhoz méltó befejezés illik. Szabad, sőt 

szükséges summázni, rekapitulálni. Darányi Lajos szisztematikusan 

mindig összefoglalta prédikációját, és a befejező részben is csillantott 

fel új gondolatokat. Homiletikai alapszabály, hogy az utolsó monda-

tokban ne legyen új téma, ami magyarázatra szorul. 

Milyen hosszú legyen a prédikáció? Bornemissza Péter szerint 

legalább néhány óráig tartson. Bugenhagen egy alkalommal „non 

stop” hét órán át beszélt Dániában. Manapság a könyv, újság, főleg a 

rádió és televízió, valamint az okos telefon, amiellyel fényképezni is 

lehet, megrabolják a szellemi képességeinket. Csökkentik gondolko-

zásunk aktivitását. A modern ember figyelőkészsége fogyatkozó, de 

a Szentlélek megelevenítő ereje hosszabb időre is lebilincselhet. Az 

úzus, haszon, szokás, üzenet más kifejezéssel applikáció, a befeje-

zésnél kap helyet. Régi homiletikákban kizárólag csak a befejező 

szakaszban alkalmazták. Újabb igehirdetőknél előfordul, hogy kez-

dettől fogva végig húzódik a prédikáción az úzus, mintegy kalapács-

ütésként visszatérnek reá, ismételve a konkrét üzenetet. 

Az igehirdető hangosan, jó artikulációval beszéljen! A modern 

zajártalom megrontotta a hallásunkat. Ahol kellett és lehetett, oda 

bevezették a mikrofont. A fonetikus elevenség, a szavak, hangzók 

változatossága illik a prédikációhoz, előnyére válik az igehirdetőnek. 

Pl.: Megelevenedett helyett, színesebb így: megéledt, megélénkült. E 

helyzetében elkeseredett lett helyett, így fogalmazzunk: Ilyen álla-

potban megszomorodott.  

A prédikáció nem felolvasás, hanem beszéd! 
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A biblicitás az igehirdető kötelessége. Ismerje alaposan a Szent-

írást, otthonos legyen a Bibliában, tudjon eligazodni a Szentírás ha-

talmas anyagában, és a fontosabb locusokat tanulja meg kívülről. A 

Biblia lényege: Krisztus. Az igehirdető elvont kifejezéseket, bonyo-

lult történeteket igyekszik megmagyarázni, közérthetővé tenni. A 

biblicitás nem azt jelenti, hogy állandóan újabb és újabb verseket ci-

tálunk, hanem, hogy a Biblia szerint és biblikus stílusban beszélünk. 

Csak az képes beleilleszkedni a Biblia világába, aki szüntelenül ol-

vassa, foglalkozik vele. 

Válogassuk meg a kifejezéseinket! Beszédünk menete gyorsulhat 

és lassulhat. Lehetünk simogatóak vagy dörgedelmesek, de sohasem 

színészkedők, akik megjátsszák magukat. Az ilyeneket „Kanzelton”-

nak”, szószéki hangnemnek, magyarul papos beszédnek mondják. 

Őrizkedjünk a szónoklattól! Ne csöpögjünk a kenetességtől és gü-

gyögéstől. Például: „Édes szerelmeseim, szívem legforróbb lángjával 

ölellek magamhoz titeket”. Ehelyett: „Testvéreim a Krisztusban! Vá-

gyakozással és szeretettel jöttem hozzátok.” A szólamok, megszokott 

kifejezések, fordulatok, gyöngítik a prédikációt. Például: „Így va-

gyunk mi is testvéreim! Gonosz a mai világ. Megromlottak a közer-

kölcsök.” Helyette: „Testvéreim! Egy Istentől elszakadt, pusztulás 

felé rohanó gonosz világban élünk.” 

Személyesség. A református dogmatika szerint a lelkész, primus 

inter pares, első a többiek között, ahogy mondottuk. Törekedjünk ar-

ra, hogy azonosuljunk az igével és a gyülekezettel úgy, mint a tékoz-

ló fiú atyja azonosult hazatérő fiával. Krisztus emberré, megértő ba-

ráttá lett, és így váltott meg minket. Megalázkodott előttünk, de nem 

alacsonyodott le a bűnös, primitív gondolkozáshoz és magatartáshoz, 

hogy átvegye azt. Nem önözünk még a hétköznapi beszédben sem. A 

prédikációban nem magázódunk, hanem mindig második személy-

ben szólítunk meg, például: „Neked mondja az Úr!” 

Világos legyen a megfogalmazás! Ügyeljünk a realitásokra és a 

logikai kapcsolódásokra. Az embereknek tetszik a misztikum, ami 

érthetetlen és bonyolult. A római katolikus egyház azért is vonzó, 

mert sok benne a misztikum (pl.: szentek). Csak az ostobák képzelik, 

hogy ami homályos, érthetetlen, az az igazi. Kerüljük az elvont kife-

jezéseket, a mellé-, alá- és fölérendelt körmondatokat. 
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Azok beszélnek logikus, szép stílusban, akik a mondandójuk lé-

nyegével, módszerével, céljával tisztában vannak. Ezért is kell na-

ponként Bibliát olvasni, és alkalmanként igehirdetéseket tanulmá-

nyozni, hogy biztosak legyünk a mondanivalóban. A bibliai igehirde-

tők tisztában voltak azzal, hogy mit és hogyan hirdessenek. Mózes 

világosan leírta a Dekalogus magyarázatát, Józsué utolsó országgyű-

lési beszéde nagyon is érthető: „Válasszatok magatoknak még ma, 

akit szolgáltok… én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk”. 

(Józsué 24,15.) Illés prédikációja határozott, erőteljes, világos, konk-

rét és rövid: „Ha az Úr az Isten, kövessétek Őt, ha pedig a Baál, kö-

vessétek azt”. (I. Királyok 18:2.) Jól tudta, hogy milyen válságba ju-

tott Izrael az ő Istenével. 

Az igehirdetés bibliai stílusban hangozzék el, a hallgatók nyel-

vén, természetes modorban. Némelyek a pietisztikus kánaáni nyelvet 

használják, mások a vulgáris utcanyelvben tetszelegnek, feltűnni 

akarnak. A Biblia szövege, az istentisztelet hangulata és a Szentlélek 

fegyelmezzen bennünket! Kerüljük az absztrakt, elvont kifejezéseket 

és az archaizmust, régieskedést. A vala helyett, nyugodtan olvashat-

juk, hogy volt, történék helyett, hogy történt. A bibliai kifejezéseket, 

mint megigazulás, ingyen kegyelem, atyai ház, fiúvá fogadtatás etc. 

nyugodtan használhatjuk, de a gyülekezet vagy a hitetlenek előtt 

nyomban magyarázzuk is meg azt. 

A z  e l ő a d á s  ( D e  a c t i o n e )  

Utcanyelv nem illik a szószékre! Példdául: „Ez a tékozló kis hap-

si, fölcsípett egy csajt, elfuserálta a manit, és csövezés közben eszébe 

jutott a fater, meg a teso.” „Az evangéliumot evangéliumszerűen kell 

tovább adni.” (Szőnyi György). Ne vegyüljön divatos utcai zsargon 

a prédikációba, például: „Arravaló nézve mondta Jézus…”; „Köte-

lessége volt a király felé engedelmeskedni…” Helyesen: „mondta Jé-

zus…”; „Köteles volt a királynak engedelmeskedni.” 

A református igehirdetést szabatosság jellemzi. A stílust, artiku-

lációt azzal fejleszthetjük, ha leírt prédikációnkat előbb hangosan 

elmondjuk. Igyekezzünk a tömörségre, de ezzel ne homályosítsuk, 

nehezítsük a megértést. A tömör, korrekt fogalmazásban nincs mel-

lébeszélés. A szabatos fogalmazás logikai sorrendben halad előre. A 

nyelvtani hibák olyanok a prédikációban, mint levesben a hajszál. 
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(Czeglédy Sándor). A középszerű prédikátor olyan fájdalmat okoz, 

mint a hamis énekes. (Ravasz László) 

Stílusbeli hibák közé soroljuk a pleonazmust, szószaporítást, dagá-

lyosságot, ez más szakkifejezéssel: tautologia, fölösleges szóismétlés. 

Például: „A tanítványok pünkösd után csordulásig megteltek igaz 

örömmel, tele voltak ujjongással, kibeszélhetetlen boldogság áradt kö-

zöttük, és ez az ujjongó vidámság, igazi öröm betöltötte az egész gyü-

lekezetet, keresztyénséget, mindenkit, akik ott voltak.” Pleonazmus 

akkor fordul elő, amikor az igehirdető bizonytalan a mondanivalójá-

ban, és a szóömleny tengerében keresi a tartalmat, az üzenetet. Amit 

egy-két mondatban elmondhatunk, azt ne tárjuk hallgatóságunk elé 

négy vagy öt mondatban. A hallgatóság észreveszi, hogy a lelkész 

„szalmázik”, olyan kalászokat csépel, amelyekből rég kipergett a mag. 

Tautológia ez a szépnek látszó mondat is: „Az élet sivatagjának kihalt 

mezői kopárok, semmi sem terem rajtuk.” „A tékozlófiú elindult az 

atyai háztól, szaporán szedte a lábát. Szekérbe ült, vagy gyalogolt, 

hogy minél messzebb jusson az atyai háztól. Ment, haladt, sietett egyre 

tovább…” (Czeglédy Sándor) 

Manapság divatozik az ö… ö… özés. Az igehirdető ne ö… ö… 

özön, ne keresse a szavakat, hanem felkészülten hirdesse az Úr üze-

netét. Divatba kezd jönni, hogy „hivatalosan” a gyülekezetet önözik. 

Ez nem biblikus, sem a gyülekezetet, sem Istent nem lehet önözni. 

Előfordulhat a képzavar, amikor az előadó oda nem illő képet 

használ. Például: „Ez a sírkő legyen híd és tartóoszlop, vagy összekötő 

emlékeztetés élők és holtak között”. (Boros Géza korrekciója). A sírkő 

vagy híd, vagy tartóoszlop, vagy emlékeztetés, de egyszerre mind-

egyik nem. Ebben a mondatban az is képzavar, hogy nem a sírkő köti 

össze az élőket és holtakat, hanem Krisztus. Még egy elhangzott, de 

rossz példa: „Minden ember a szeretet tengerének egy szikrája.” A 

tenger vize morajlik, dübörög vagy föltámad, de sohasem szikrázik. 

Az igehirdetést lehet olyan jegyzetlapra írni, amely nem lóg ki a 

Bibliából. Adott esetben gondolatban is felkészülhetünk, és így ren-

dezzük el bizonyságtételünket elejétől a végéig, mert más jellegű a 

felolvasás és más az elmondás. Ha van rá lehetőség, akkor ne tartsuk 

folyamatosan kézben a Bibliát, hanem tegyük magunk elé, beszéljünk 

szabad mozdulatokkal. Ne a jegyzethez, leírt prédikációhoz kössük 

magunkat, hanem az igéhez, a Szentlélekhez. A leírtakból kihagyhatók 
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részek, mondatok, és beszéd közben Isten adhat új gondolatokat. Az 

igehirdetéskor Isten beszél, a Szentlélek ereje (dünamisz) árad ki. 

A gyülekezeti lelkipásztornak nincs könnyű dolga, mert minden 

vasárnap fölmegy a szószékre, esetleg több gyülekezetben is. Három-

négy vasárnapi prédikáció után este már kikapcsolódásra vágyik. Hét-

köznap pedig lehet bibliaóra és más alkalom. Az otthoni, családi, tár-

sadalmi gondok is lekötik. Mégis könnyebb a dolga, ha rendszeresen 

olvassa a Szentírást. Az eredményt Isten regisztrálja. Lehet, hogy so-

kan fellelkesültek, lehet, hogy kiábrándulva távoznak. István diakónust 

prédikációja után megkövezték. (Cselekedetek 7,54-59.) Lehet, hogy 

gratulálnak nekünk, és kicsit büszkék vagyunk magunkra, mint Wes-

ley-vel történt egy csodálatos prédikációja után. Fanyar mosollyal fo-

gadta a dicséretet. „Uram, ön már elkésett.” „De miért?” kérdezte a ra-

jongója. „Mert az ördög már hamarabb gratulált nekem.” 

Az Úr igéjének terhe alatt remegve megyünk föl a szószékre. Álta-

lában csalódást érzünk szolgálatunk után, hogy többet, jobbat és vilá-

gosabbat szerettünk volna elmondani, kimaradtak fontos dolgok. Le-

het, hogy egy jó prédikációra sokan megtérnek, lehet, hogy semmi ha-

tása nincs. Az is előfordulhat, hogy a rossz prédikáción megbotrán-

koznak, kiábrándulnak, mások meg éppen megtérnek. Az biztos, hogy 

az Úr igéje nem tér vissza hozzá üresen. (Ézsaiás 55,11.) A mi dol-

gunk az, hogy ha igét kaptunk, hirdessük ott, ahová az Úr küld. Jaj, ha 

bűneink miatt nem halljuk, vagy félremagyarázzuk Isten szavát! Jaj, a 

hamis tanítóknak és az önmagukkal tetszelgőknek. Isten őrállóul adott 

bennünket, és ha nem prédikálunk, a hitetlen vétke miatt hal meg, vé-

rét pedig kezünkből kívánja az Úr. „De ha megintetted a hitetlent az ő 

útja felől, hogy térjen meg róla, de nem tért meg útjáról, az ő vétke 

miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet.” (Ezékiel 33,7-9.) 

Mi is elmegyünk a „minden élők útján”, és elfelejtenek, de az ige 

örökké megmarad. Politikai, filozófiai, társadalmi szisztémák változ-

nak, cserélődnek, hatalmasságok felbuknak és letűnnek, „ég és föld 

elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak”, hirdette 

Krisztus. (Lukács 21,33.) 

Az eredmény? Koncz Sándor nemzetközi hírű sárospataki pro-

fesszort, egyetemi magántanárt 1951-ben Alsóvadászra rendelték ki 

lelkipásztornak. Örömmel ment, a gyülekezetet szeretettel ölelte ma-

gához. Az ünnepélyes beiktatás után, másnap, végigkérdezte az éret-
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tebb korú iskolásokat, hogy mire emlékeznek az ünnepi beiktatásból. 

Följegyezte a válaszokat. „A katolikusokat pápistának mondták. A 

gyerek akkor nem eszik, ha alszik. Tanult ember az új pap. Szépen 

beszélt. Még az orgonánál is ültek. Béla összehányta magát. Papocs-

kák énekeltek. Egeret kergetett a macska. Keresztelő is volt. Az igére 

senki sem emlékezett.” 

Az eredmény Isten titka, a mi munkánk nem hiábavaló az Úrban. 

(I Korintus 15,58). Még akkor sem, ha az ördög súgja, hogy „nem 

vagy alkalmas igehirdető. Nincs értelme a szolgálatodnak. Vigyázz a 

hallgatóidra, mert ha megsérted őket, abból hátrányod lesz”. Az ör-

dög más módon is kísérthet: „Mondd meg a magadét. Csodálatos a 

hang orgánumod. Most te állsz a gyülekezet középpontjában. Légy 

büszke rá, hogy megbecsülnek. Tulajdonképpen nem érdemlik meg, 

méltatlanok a szolgálatodra.” 

Lényeg az, hogy senki más nem térhet Jézus Krisztushoz, „ha-

nem ha az Atya vonja azt, Aki elküldött engem,” mondta az Úr. (Já-

nos 6,44.) Egyedül Isten hatalmas arra, hogy alkalmassá tegye az 

igehirdetőt, és megpuhítsa az igehallgatók szívét, hogy először vagy 

újra átadjuk magunkat Krisztusnak az Úr dicséretére és szolgálatára. 

Az igehirdetés hangulata függ a textustól és az igehirdető karak-

terétől. Például kemény textus, amikor Isten azt parancsolja Mózes-

nek, hogy fogjanak kardot „és ki ki ölje meg az ő atyafiát, barátját és 

rokonát, mert fölkelt az Úr haragja Izrael ellen.” (Exodus 32,10, 

27.) Más alkalommal Ézsaiás így prédikál: „Vigasztaljátok, vigasz-

taljátok népemet, így szól Istenetek”. (Ézsaiás 40,1.) Jézus meszelt 

síroknak nevezte a farizeusokat, és nem kárhoztatta a bűnbánó pa-

rázna nőt. Savanarola bűnöket keményen ostorozott. Spurgeon a ke-

gyelmet és megbocsátást hirdette. 

Az igehirdetés megtartását, cselekvését Isten végzi el. De mire 

bírjuk rá a gyülekezetet? Mi volt a célunk? Tanítás? Szomorítás? 

Nevettetés? Vallásos érzés fölgerjesztése? Politikai nézetek bizonyí-

tása? A lényeg, hogy fogadja el hallgatóságunk, amit a prédikációban 

kifejtettünk, a Jézus Krisztusban adatott megoldást. 

Befejezéskor is elmondhatunk egy történetet, vagy pedig a Bibliá-

ból idézhetünk. A készületlen, mondanivaló nélküli prédikátor képte-

len befejezni mondandóját. Keresi, és nem találja az áment. (Ravasz 

László) Az ókeresztyén istentiszteletek az Úr dicséretével végződtek. 
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Az eredmény Isten titka. A szolgálatunk után elfogadják az üzenetet, 

vagy megkeményednek a szívek. Jaj nekünk, ha bűneink miatt nem 

halljuk meg vagy félremagyarázzuk Isten szavát. Az eredmény Isten 

titka. És a mi munkánk nem hiábavaló az Úrban. (I Korintus 15,58.) 

Az ámen azt jelenti, hogy úgy legyen. Ez a szó kifejezi az Úr 

iránti bizalmat. Az Ótestamentumban gyakori formula volt az ámen, 

és megerősítette a hálát, az imát, az esküt vagy az igehirdetést. Az 

Újszövetségben is használta Jézus, használták az apostolok ezt a 

szót. (Máté 20,20, Róma 16,20.) 

Az ámen olyan végső szó, amihez az egész prédikáció és annak 

utolsó mondata szorosan kapcsolódik. Az ámen, erősíti, és nem rom-

bolhatja azt, amit építettünk. Ezzel is szeretnénk rábírni a gyülekeze-

tet az ige elfogadására. A hiányérzet, a nyomorúság, a bűn feltárása 

után ragyogjon előttünk a Megváltó Krisztus. Bízd rá magadat! 

Higgy Neki! Úgy legyen. Ámen. 

IV. A szimbolikus istentiszteletek 

A  s á k r a m e n t u m o k  

A sacramentum a larin sacer szóból ered, hűségesküt, szent cse-

lekményt, jelképet fejez ki. Görög nyelven mysterionra fordították le, 

ami nem a sacer szó szerinti megfelelője. Az ősegyházban szent tit-

kot, csodálatos isteni cselekményt értettek rajta, amikor Isten és a ke-

resztyén találkozik egymással. Tehát nem külső matériával, a sákra-

mentum anyagával van közösségünk elsősorban, hanem Istennel, a 

Szentlélek által. Melanchton Fülöp a ’hűség’ mellett a ’jel, jelkép’ 

kifejezést is értette. Az evangélium által reformált egyházakban sák-

ramentum (sacramentum) alatt szentséget értünk. 

A reformátorok úgy vették a Szentírásból, hogy a sákramentum 

olyan jel, amely a jelzett dologra utal, arra, aki él vele. Azt nevezzük 

sákramentumnak, amit az Atya-Fiú-Szentlélek Isten rendelt, külsőleg 

látható, Isten kegyelmére emlékeztet, és minden hívő részesülhet 

benne. Krisztus két sákramentumot bízott ránk, a keresztséget és úr-

vacsorát. A keresztség jele a víz, az úrvacsora jelei a kenyér és a bor. 

Víz, kenyér, bor külső jelek, Jézus Krisztusra emlékeztetnek. Az Ő 
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megváltását, jelenlétét szimbolizálják. Isten a sákramentumokban is 

alkalmazkodik a mi felfogó képességünkhöz (Kálvin János). 

A megsokasított kenyeret mindenkinek adta Jézus a tanítványok 

által, akár hitt, akár nem. Az úrvacsorában csak a tanítványok része-

sülhettek, a hitetlenek nem. Júdás se, akiben ördög volt, és nem hitte 

el Jézus istenségét, sem megváltását, ezért nem részesülhetett a szent 

úrvacsorában. Sákramentumok csak a hívőknek adattak. Ilyenkor 

mély, személyes találkozásunk lehet Istennel. A felséges Hatalom 

közeledik hozzánk, hogy szentségével megtisztítsa, megajándékozza 

a bűnbánó embert. 

Augustinus egyházatya fogalmazta meg, hogy a sákramentum 

látható ige, verbum visibile, a hallható ige, verbum audibile mellett. 

Definícióját olyan értelemben vették át a reformátorok, hogy a sák-

ramentumok lényege nem biológiai, fizikai, materiális anyag, hanem 

spirituális. A Szentlélektől való személyes természetű esemény vele 

élni. (Czeglédy Sándor). Három részből áll: 1. Igéből (Krisztus), 2. 

jegyből (víz, kenyér, bor), 3. a jelzett dologból (akiknek Isten meg-

bocsátott a Krisztusért). Augustinus írta le: ha az Íge az anyaghoz já-

rul, akkor valósul meg a sákramentum. (Accedit verbum ad elemen-

tum et fit sacramentum.) A sákramentumok tehát az evangélium lé-

nyegére, vagyis Krisztus váltságára emlékeztetnek, mert az evangéli-

um lényege Krisztus, Aki meghalt értünk a keresztfán. „Mi pedig 

Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet… Istennek hatalmát és Is-

tennek bölcsességét.” (I Korintus 1,23.) 

A sákramentumban Krisztus van jelen (Christus praesens). Jézus 

lakozik közöttünk és bennünk, ezért a sákramentum kimondottan 

személyes jellegű. A prédikáció egy gyülekezetnek (Sardis), egy vá-

rosnak (Ninive), egy népnek (Izraelnek vagy Babilonnak) szól, hátul 

megbújva, inkognitóban is hallgatható a gyülekezetben, de a sákra-

mentum individuális, mert személyesen részesülünk benne! A prédi-

kációt mindenkire vonatkoztatom, a víz személyesen valakire hull, az 

úrvacsoráért saját kezemmel nyúlok. Sákramentum a megtérés (me-

tanoia) hitelesítése a Szentlélek által. 

Az őskeresztyén gyülekezetbe azokat vették föl, akik személye-

sen fogadták el Krisztust, megtérésük után megkeresztelkedtek. és az 

úrvacsorával rendszeresen éltek. Pünkösd után minden nap, később a 

hét első napján ünnepelték Jézus feltámadását „és megtörve házan-
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ként a kenyeret, részesedtek az eledelben örömmel és tiszta szívvel”. 

(Cselekedetek 2:,4-46.) 

Az úrvacsoravétel előtt meg kell próbálnunk magunkat, „mert aki 

méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának”. (I Korintus 

11,23, 25.) De ki a méltatlan? A keresztyének között is vannak mél-

tatlanok. A római százados nyíltan megvallja Jézusnak: „nem vagyok 

méltó, hogy hajlékomba jöjj”. Jézus azonban fontosabbnak ítéli a 

római százados Krisztusba vetett hitét, mint a bűneit. Egész Izraelben 

sem találtam ilyen hitet. (Lukács 7,6-9.) Pál apostol több helyen is 

vallja, hogy „Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a 

bűnösöket, akik közül első vagyok én”. (I Timóteus 1,15.) Bűnei alatt 

roskadozik és gyötrődik: „Ó én nyomorult ember! Kicsoda szabadít 

meg engem a halálnak testéből?” Bizonyos benne, hogy hívőnek is 

van szabadulás „a mi Urunk Jézus Krisztus által”. (Róma 7,24-25.) 

Isten nem szereti azt a méltatlant, aki nem látja, és nem vallja 

bűneit, aki kételkedik Krisztus bocsánatában. Akinek nincs bűne, az 

bocsánatot sem nyer Istentől. A megváltott ember is méltatlan Isten 

előtt! Reformátoraink úgy applikálták a kritikus bibliai helyeket, 

hogy a keresztyén „simul iustus et simul peccata est”, egyszerre va-

gyunk megigazultak és bűnösök. Méltó az, aki látja, vallja bűneit, és 

Jézus érdeméért hiszi, elfogadta a bűnbocsánatot. 

Isten kijelentése szerint a sákramentumok kiszolgáltatása alkalmá-

val az Íge és Szentlélek van jelen és cselekszik. A református dogma-

tika azt tanítja, hogy a látható jelek csak az ige és Szentlélek által ér-

vényesek. Az ige sákramentum nélkül is élő és ható, de a sákramen-

tum Íge és Szentlélek nélkül formális esemény. Ezen a ponton kardi-

nális különbség van a római katolikus, és református tanítás között. A 

római egyház dogmája szerint, a sákramentum hatása és ereje nem az 

Ígében és Szentlélekben, hanem önmagában az anyagban és cselek-

ményben van. A sákramentum ex opere operato, magában a szertar-

tásban is érvényes, tehát Krisztus nélkül is hat. Mellékes a személyes 

hit, ezért az utolsó kenetet, mint sákramentumot, az eszméleten kívüli-

nek, az agonizálónak is feladhatja az ápolónő. (Utolsó kenet, az ex 

opere operato dogmáját IV Eugén pápa 1439-ben jelentette ki, Exulta-

te Deo kezdetű bullájában.) 

Keresztelésnél, úrvacsoraosztásnál a szereztetési igéket olvassuk 

fel, ami mellé más helyről is vehetünk igét, és ezek alapján prédikál-
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hatunk. A sákramentumos istentisztelet szorosan beletartozik a gyü-

lekezeti istentisztelet rendjébe. Helytelen és Biblia-ellenes magatar-

tás, amikor keresztelés vagy úrvacsoraosztás előtt a gyülekezetből 

felállnak, kimennek. A beteg úrvacsorázása kórházban, otthon vagy 

bárhol megtörténhet. 

Az igét az hirdesse, a sákramentumokat az szolgáltassa ki, akit 

erre az Úr elhívott és csak keresztyén hívőknek. Illendő, hogy ezt a 

szolgálatot fölszentelt lelkész végezze, de lehet olyan eset is, amikor 

az Úr felhatalmazásával segédlelkész vagy „laikus szolga” osztja ki a 

kenyeret és a bort a gyülekezettől vagy más illetékes személytől való 

fölhatalmazás alapján. 

G y e r m e k  v a g y  f e l n ő t t  k e r e s z t s é g ?  

Abban egyetértenek a keresztyének, hogy felnőttek esetén a meg-

térés, Krisztus személyes elfogadása után keresztelünk. Annál na-

gyobb a vita a gyermekkeresztség (baptismus infantium) körül. A 

homiletika teológiája című fejezetben bőven foglalkoztunk a kérdés-

sel. Ábrahámnak Isten megígérte, hogy leszármazottai az Úr népéhez 

tartoznak. Az ígéretet Ábrahám kapta, Lót nem. (Róma 4,17-21.) 

Nincs jogunk Isten kegyelmének prioritását korlátozni! Ábrahám 

magvát 8 napos korukban körülmetélték (peritomé), ami a szív körül-

metélését is jelentette hit által. (Genezis 7,10. Deuteronomium 30,6, 

Róma 4,11.) 

Az ótestamentumi prófétákról olvassuk, hogy Isten már az 

anyaméhben kiválasztotta őket. Nincs megírva Keresztelő Jánosról, 

hogy bemerítették, de az igen, hogy betelt „Szentlélekkel még az ő 

anyjának méhétől fogva”. (Lukács 1,15.) Isten úgy határozott, hogy 

Pál apostolt is már az anyaméhben kiválasztotta magának. (Galata 

1,5.) Az sincs megírva, hogy elhívatásuk, megtérésük előtt vagy után 

bemerítették volna a tanítványokat. 

A gyermekkeresztségre vonatkozik a Cselekedetek 2,39. „Néktek 

lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek.” Református hitvallásaink sze-

rint megkeresztelhetjük a hívő szülők gyermekeit. Az Ótestamen-

tumban minden izraelitára vonatkozott a körülmetélkedés. A „nyol-

cadik napon körülmetéljék a fiú férfi testének bőrét.” (Levitikus 

12,3.) Jézust is körülmetélték (Lukács 2,21), de az Úr szívünk kö-

rülmetélését kívánja. Jézus soha nem tanított a körülmetélésről. 
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Reggeli torna az ifjúsági táborban 

Helyette hívogat: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket… Bi-

zony mondom néktek, aki nem úgy fogadja Isten országát, mint gyer-

mek, semmiképpen nem megy be abba.” (Márk 10,14, Lukács 18,17.) 

Isten kegyelmi kiválasztása nem életkorhoz kötött, hanem Jézus Krisz-

tusban való hithez, Aki még azt is megteheti, hogy gyermekek és cse-

csemők szája által szerez dicsőséget magának. (Máté 21,16.) 

A felnőtt keresztség igazolására Márk 16,16-ot idézik: „Aki hiszen 

és megkeresztelkedik, üdvözül.” Ebben a versben az van megírva, 

hogy előbb hit, csak azután keresztség. Így gyakorolják különféle fele-

kezetekben sokan. Felnőtt megtérésekor valóban ez a sorrend. Először 

hitvallás a Jézus Krisztusban (konfirmáció) keresztyének előtt, azután 

a keresztség. Vannak teológusok, akik az ősegyház gyakorlatát kíván-

ják visszaállítani. Ez így helytelen, mert hitünk alapja nem az ősegy-

ház gyakorlatában gyökerezik, hanem az igében, de ismernünk kell a 

Biblia kijelentését, valamint a keresztség dogmatörténetét. 

Tertullianus azért vetette el a gyermekkeresztséget, mert a „bűn 

nélküli gyermeknek” nincs szüksége bűnei elmosására. Origenes sze-

rint a gyermekkeresztség „apostoloktól átvett hagyomány”. Augusti-

nus véleménye, hogy a gyermek eredendő bűnben születik. A reformá-

torok megkeresztelték a kisgyermeket is. (A Cselekedetek 16,33 és 

más igék alapján.) Hitvallásaink tanítják, hogy a hívő szülők gyermeke- 
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Sorakozó ebédhez 

it kereszteljük meg. Barth Károly a felnőtt keresztség mellett szállott 

síkra, de azért megkeresztelték az unokáját. (Die Kirchliche Lehre von 

der Taufe.) Magyarországon az 1960-as évektől református lelkészek 

némelyike csak felnőttet keresztel. Református dogmatikusok (Dávid 

Gyula, Kovács J. István, Nagy Barna, Török István, Victor János) ige 

és Szentlélek által a baptismus infantium gyakorlatát biblikusnak 

mondják. A hitetlen férjüknek az asszonyok engedelmeskedjenek 

„hogyha némelyek nem engedelmeskednének az igének, feleségük ma-

gaviselete által ige nélkül is megnyeressenek”. (I Péter 3,1.) 

A  k e r e s z t e l é s  

Igen fontos, hogy az Úrnak elhívott szolgája ne a templomban, il-

letve a keresztelés pillanataiban találkozzon először (és utoljára) a 

szülőkkel, keresztszülőkkel, hanem már előtte legalább egyszer vagy 

többször. Ilyenkor kezdjük a bemutatkozással, ha ismeretlenek va-

gyunk. Először a lelkész szóljon magáról, életéről, hitéről. Azután 

kérdezgesse ki látogatóit: Miért akarnak keresztelni? Mit hisznek az 

evangéliumról? Hogyan készülnek a keresztelőre? Milyen kapcsola-

tuk van a gyülekezettel? Olvasnak-e Bibliát? Kicsoda Jézus Krisz-

tus? Van-e keresztyén felelősségük a nevelésért? Mit hallottak a kon-

firmációról? Milyen gondjaik vannak? Miben reménykednek? 
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Búcsúzás 

A kérdező ne legyen fölényes, magabiztos „hivatalos egyházi te-

kintély”, hanem megértő testvér. Beszélgetésünk iránya Krisztus felé 

haladjon. Könnyebb, ha a szülők keresztyének, ha pedig nem azok, 

akkor készek az evangéliumot elfogadni. Azt is megtehetjük, hogy 

kis időre elhalasztjuk a keresztség kiszolgálását azzal a kockázattal, 

hogy más felekezetnél jelentkeznek. 

A keresztelést megelőző beszélgetésben a Krisztus váltságáról va-

ló bizonyságtétel nem maradhat el, mert nem a szertartásért (ex opere 

operato) üdvözülünk, hanem egyedül Krisztus által. Keresztelés al-

kalmán a Szentlélek segítségével igét hirdet a szolgálattevő (liturgus), 

de az esemény kiemelt pillanata a névadás. Az Ótestamentumban is 

szülők adtak nevet a gyermeknek legkésőbb a peritomé napján. Ke-

resztelő János nevéről az apja, Zakariás pap döntött. (Lukács 1,59-60.) 

Voltak és lesznek divatos nevek, amelyek hirtelen jönnek és mennek. 

Napjainkban a nyugatról vagy híres filmsztároktól átvett nevek virág-

zanak. Keresztelés előtt már nem befolyásolhatjuk a szülőket, de ifjú-

sági órán, ifjú házasok találkozóin ajánlhatunk szép bibliai neveket 

(Ábel, Dávid, István, János, Péter, Eszter, Sára, Mária, Erzsébet etc.) 

vagy magyar keresztneveket (Botond, Attila, Levente, Zsolt, Emese, 

Boglárka, Hajnalka, Tünde, Uzonka, Virág etc.). Nomen, est omen, 

név a sors. Tudományosan kimutatták, hogy a név viselője, nevére jel-
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lemzően hajlamos a becsületességre vagy a bűnözésre. Az ősegyház-

ban kereszteléskor a pogány nevet keresztyénre cserélték fel. 

Kereszteléskor Jézus missziói parancsát olvassuk: „Elmenvén 

azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén 

őket…” (Máté 28,19.) Igehirdetésünk a textushoz és személyhez kö-

tött. Igeolvasás, igehirdetés, imádság nélkül nincs keresztség. A szü-

lőkhöz, keresztszülőkhöz vagy keresztelendőhöz szóló igehirdetésünk-

re a jelenlévők éberen figyelnek. Igehirdetésünk fókuszában Krisztus 

fénye ragyogjon, hogy ti tévelygők „megmosattatok… az Úr Jézusnak 

nevében és a mi Istenünk Lelke által”. (I Korintus 6,11.) 

A keresztelés szertartásáról is vita folyik. Jézus tanítványai is be-

széltek róla. (János 3,30-31.) Istentisztelet előtt vagy után legyen? A 

hónap kijelölt vasárnapján vagy bármikor? Templomban vagy ma-

gánháznál? Bemerítéssel, meghintéssel, ráöntéssel történjék egy vagy 

három mozdulattal? A debreceni Nagytemplomban 1947-ben vezet-

ték be a „teljes liturgiát”, amikor az istentisztelet kereszteléssel kez-

dődött, igehirdetéssel folytatódott, úrvacsorával végződött. Kereszte-

lendő és úrvacsorázó hiányában beszüntették ezt a gyakorlatot. 

Gyülekezetenként változhat a liturgia. A vendégszolgáló alkal-

mazkodjon a kialakult gyakorlathoz, ne változtasson rajta. 

A z  ú r v a c s o r a  

A Magyarországi Református Egyházban az a gyakorlat, hogy 

évenként hatszor történik úrvacsoraosztás: böjt, húsvét, pünkösd, új-

kenyér, reformáció, karácsony idején, tehát kéthavonként. Szomorú, 

ha ennél kevesebb alkalommal élnek vele. Némely gyülekezetben a 

hónap első vasárnapján is úrvacsoráznak. Van, ahol még nagypénte-

ken, advent első vasárnapján vagy evangelizációs hetet zárva is ma-

gukhoz vesszük Krisztus szent testét és vérét. Az első pünkösd után 

az őskeresztyének naponként, aztán a hét első napján, később ritkáb-

ban vették magukhoz a szentjegyeket. 

Az Úré az egész föld (Cselekedetek 7,49-50), tehát különféle he-

lyeken is úrvacsorázhatunk, nemcsak a templomban. Illő és méltósá-

gos a templomban, gyülekezeti közösségben, de lehet családi háznál, 

lelkészkonferencián, ifjúsági táborban, betegágynál, börtönben, ka-

tonaságnál etc., ahol ezt kívánják és fölkészültek reá. 
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Úrvacsoraosztás előtt, a bűnbánati héten is többféle módon vá-

laszthatunk textust. Ahol lehet, ott egy héten át legyen az úrvacsorára 

előkészítő istentisztelet. Ritka, ahol az úrvacsoraosztási hét első napjá-

tól hálaadó istentiszteletre összegyűlnek. Több helyen a bűnbánati hét 

csütörtökön kezdődik. Az úrvacsorára előkészítő istentiszteletek textu-

sa bűneinkre, megtérésre, hálaadásra, dicsőítésre emlékeztet. Miután 

Ádám és Éva, az első emberpár az ördögnek engedelmeskedett, ezzel 

megszakította Istennel való kapcsolatát. Gyermekeik, Kain és Ábel 

már csak áldozat bemutatásával közeledhettek Istenhez. Az első áldo-

zati bárányokat Egyiptomban ölték meg a zsidók, amelyek vérével 

meghintették az ajtófélfát, vagyis engedelmeskedtek Istennek, így me-

nekültek meg a haláltól. (Exodus 12,1-14.) Az első és utolsó ártatlan, 

szent Istennek Báránya nagypénteken öletett meg Jeruzsálemen kívül, 

a Golgota hegyén. Az Ő vére hullásáért van számunkra bűnbocsánat és 

idvesség. Újuljatok meg Krisztus szeretetében! 

Bűnbánati héten jó, ha sorozatot veszünk. Lehet perikópa, lekció 

kontinua, tematikus vagy alkalmi textus. Mondjuk el már első este, 

hogy miről lesz szó egész héten és az ünnepen. Otthon a gyülekezet 

tagjai belegondolhatnak, belelapozhatnak a Szentírásba, imádsággal 

készülhetnek a másnapi alkalomra. 

Mivel az úrvacsoraosztás hete sok szolgálattal jár, ezért ha lehet, 

az igehirdető már előzően készüljön fel. Bűnbánati héten több a házi 

munka, többen belátogatnak a parókiára, beteghez hívnak. Ezért leg-

alább reggel csöndesedjen el, és a textust egész nap forgassa a szívé-

ben. Az üres, fáradt szolgálatra hamar ráérez a gyülekezet. Evangeli-

zációs héten az a kérdés, hogy miért tartják, miért van bűnbánat és 

kegyelem, miért nem fogadod el Krisztust. Vendég igehirdetőt is jó 

dolog hívni. Ha pedig több a munkánk, többet kell imádkoznunk! 

(Luther Márton) 

Az úrvacsoravételre a gyülekezet is készüljön. Óvakodjon világi 

szórakozásoktól, szeszesitaltól, lakomáktól. Ez a figyelmeztetés első-

sorban a lelkipásztorra vonatkozik. Bűnbánati estéken vagy reggele-

ken kérdezze meg a lelkész a jelenlévőket, ki hogy van. Kiről mit 

tudnak? Kinek van öröme, gondja, betegsége? Kívánnak-e családlá-

togatást? Háznál úrvacsorát? Ezt lehetőleg ne az úrvacsoraosztás 

napján, hanem a megelőző időben végezzük. 
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Csak azok úrvacsorázhatnak, akik erre fölhatalmazást nyertek, 

készültek rá, és nincsenek eltiltva tőle. Hitvalló gyülekezetben be-

szélje meg a lelkész a jelenlévő presbiterekkel, hogy nem kell-e va-

lakit meginteni vagy eltiltani az úrvacsorától. Kit kell vigasztalni, bá-

torítani? Az úrvacsora nem adható ki bárkinek. Még a hívők is kár-

hozatot vesznek magukhoz, ha méltatlanul élnek vele. 

Az úrvacsorai liturgia nem minden gyülekezetben azonos. Az 

Ágendás istentiszteleti rendtartás könyvét használjuk. Mindig olvassuk 

föl a szereztetési igéket. Jézus halálából, feltámadásából kiemelhetünk 

egy mondatot vagy üzenetet. Csak Krisztus kegyelmének elfogadása 

lehet az úzus. Ilyenkor mellőzzük a társadalmi, politikai kérdéseket, 

hogy minden szem Krisztusra tekintsen. A kenyér és bor Jézusra em-

lékeztet. Nincs transsubstantiatio (római egyház)! Az úrvacsorai ele-

mentumok a papi szolgálat által nem változnak át Krisztus testévé. 

A textus felolvasásakor helyenként fölmutatják a kenyeret, feleme-

lik a kelyhet. Új lelkész vagy vendég igehirdető lehetőleg alkalmaz-

kodjon a régi szokásokhoz. Sok helyen mindig ugyanazt éneklik, pl.: 

„Az Úr énnékem őriző pásztorom”, „Szállj le most mennyből életnek 

kenyere”, „Jer lássuk az Úr keresztjét”. A puritánusok kezdeménye-

zésére Magyarországon a Tiszáninneni Egyházkerületben először a 

presbiterek úrvacsoráznak. Kenyér és bor vételekor lelkész külön-

külön imádkozik kötött szöveggel. 

Lehet álló és mozgó úrvacsoraosztás. Álló az, amikor a gyüleke-

zet körbeállja az úrasztalát, és egy személy osztja a szentjegyeket. 

Ilyenkor is a kialakult, illő rend szerint először a férfiak, fiúk, azután 

az asszonyok és lányok úrvacsoráznak, az úrasztalához való járulás-

kor tisztességet adván az idősebbnek. Mozgó úrvacsoraosztáskor ket-

ten vagy többen osztják a szentjegyeket, mialatt a gyülekezet körbe 

halad az úrasztalánál. Nagyon jó, ha ebben a presbiterek közül néhá-

nyan segítenek, hogy „minden ékesen és szép rendben történjen”. 

Magyarországi Református Egyház ágendája szerint, ha ketten vagy 

többen szolgálnak úrvacsoraosztásnál, akkor az osztja a kenyeret, aki 

ágendázott, vagyis az úrvacsorai liturgiát vezette. 

Erdélyben szokás, hogy a szentjegyek kiosztásakor a lelkipásztor 

hangosan egy igét mond annak, aki úrvacsoráért előtte áll. Nyugat 

Európában, Észak-Amerikában szokás, hogy a gyülekezet helyén 

marad, és a lelkész vagy presbiter padsoronként haladva adja a szé-
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lén ülőknek a jegyeket, és azok továbbadják egymásnak. Református 

gyülekezeteink általában egy kehelyből isznak, amit utánatöltéskor 

megtörülnek. Külön kelyhes úrvacsoraosztáson ki-ki saját picinke 

kelyhéből iszik. Az is szokás, hogy először a lelkész úrvacsorázik. 

Magyar Református Egyházunkban utoljára egyedül vagy lelkésztár-

sával, presbiter vagy egyházi szolgatársaival, akikkel együtt végezték 

az úrvacsoraosztást. 

Tradicionális gyülekezetekben a lelkész joga és kötelessége az 

úrvacsora kiszolgáltatása. Ifjúsági táborokban fiatalok is segíthetnek. 

Se bibliai se teológiai alapja nincs annak, hogy csak fölszentelt lel-

kész adhat szentjegyeket, de az a biblikus, hogy olyan végezze ezt a 

szolgálatot, akit megszólított és elküldött az Úr.  

Végül a megjelenésről néhány szót. Palástban és a nélkül is oszt-

hatunk úrvacsorát illendően felöltözve. Igen fontos a tiszta arc, tiszta 

kéz, tiszta ruha és a tiszta szív! Az Úr megparancsolta Mózes és 

Áron által, hogy akik „az oltárhoz járultak, megmosdottak”. (Exodus 

40,32.) Hétköznapokon a lelkipásztor „világiasan is öltözhet”, „de az 

istentiszteletet az Úr iránti szentségben, félelemben, illendő formá-

ban végezze. Izraelben pedig „csináltak szolgálati ruhákat a szenthe-

lyen való szolgálatra, amint az Úr parancsolta”. (Exodus 39,1.) 

Amit csak szóltok és tesztek, mindent a Krisztus dicsőségére csele-

kedjetek!  

V. A kauzális istentiszteletek 

G y e r m e k - i s t e n t i s z t e l e t  

A kauza latin szónak magyar változata: ’alkalomszerű, alkalmi, 

ritkább’. Teológiai értelemben, a gyermekalkalmak: hittan, konfirmá-

ció, a misszió különféle ágaiban végzett munka, istentisztelet. Régi 

homiletikák szerint csak a templom négy fala között tartott liturgikus 

cselekményben volt igehirdetés. Az egyház misszió nélkül összezsu-

gorodik. Krisztus országa igehirdetés által terjed. Isten igéjét templo-

mon kívül is prédikálni kell. 

A pedagógia a gyermekkel, az ifjúsággal foglalkozó, kollektív jel-

legű tudomány. A katekézis minden keresztyén tanítást magába fogla- 
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Találkozó Erdélyben (1985) 

ló eset. A szekuláris pedagógia alaptétele: a legnagyobb megbecsü-

lést adjunk a gyermeknek. (Maxima debitur puero reverentia.) De 

hogyan? A keresztyén pedagógiában Jézushoz igyekszünk vezetni a 

kicsinyeket, mert az Úr ezt parancsolta: engedjétek, hozzátok Krisz-

tushoz a gyermekeket. Így adunk legnagyobb megbecsülést gyerme-

keinknek. A Biblia szerint kicsik is elfogadhatják és dicsérhetik 

Krisztust. (Máté 22,16.) A gyermek önmaga világában, önmaga szűk 

látókörében él. Saját szempontból rezonál a körülményekre, játékai 

közben önmagával beszélget, amit „együttes monológiának” nevez-

nek. Magáért mondja, anélkül, hogy a másikra figyelne. Ebből az ál-

lapotából kell kimozdítanunk Jézus Krisztus irányába. 

Vannak szülők és pedagógusok, akik mindent ráhagynak a gyer-

mekre. Ezzel szemben vannak szülők és pedagógusok, akik diktató-

rikus tekintéllyel akarnak uralkodni saját céljaik szerint. A keresz-

tyén pedagógus Krisztust óhajtja felmutatni, Hozzá hívogatni. A 

gyermek-istentiszteletet vasárnapi iskolának is nevezik. Ezt a megje-

lölést a kommunista állam rendeletére törölni kellett, Magyarorszá-

gon az 1950-es és az 1990-es évek között. 

Világszerte ‒ de főleg Kelet Európában ‒ jellemző az, hogy a 

gyermekek szülőnélküliek. Az édesapa és édesanya munkába járnak, 

fáradtan érnek haza, sokszor türelmetlenek a gyermekükhöz. Pedig a 
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A szovátai ifjúsági táborban 

kicsik nagyon kívánják, hogy foglalkozzanak velük, gondolataikkal 

és játékaikkal. A szülői hiány miatt sok gyermek az egyházi alkal-

mon keresi apját és anyját, ezért húzódik oda a lelki munkáshoz. Eb-

ben a szolgálatban valóban Istentől kaptunk személyes elhívást? Fon-

tos kérdés a szolgálattevő személye. Tud-e szeretetben alkalmazkod-

ni, azonosulni a gyermekkel? Hogyan adja át az anyagot? Kiváló ta-

nár lehet rossz előadó, közepes fölkészültségű lehet kiváló jó előadó. 

A gyermek-istentisztelet célja, hogy a gyermekek megtérjenek, 

növekedjenek a hitben, szolgálják az Urat, mint a gyermek Sámuel Si-

lóban. A gyermek-istentisztelet anyaga és tárgy a Szentírás. Igyekez-

zünk Jézust kedvessé tenni, emberközelbe „hozni”, hatalmát és szere-

tetét megmutatni, követésére bátorítani. Gyermek-istentiszteletet tar-

tunk rendszeresen zárt helyen, templomban, gyülekezeti otthonban, 

szobában, szabadban, gyermekkonferenciákon. Utóbbinál nehezebb a 

figyelmet megőrizni. 

A gyermek-istentiszteletnek is liturgikus rendje van, anélkül, hogy 

szigorúan ragaszkodnánk kötött formákhoz. Nem ajánlatos így kezde-

ni: „a mi segedelmünk jöjjön az Úrtól… Hallgassátok meg illő figye-

lemmel azt a szent leckét, amely írva található…” A gyermek-isten-

tiszteletnek megszabott órabeosztása van, amit a fungens tudatosan fi-

gyelembe vesz: mennyi időt fordít énekre, visszakérdezésre, tanításra, 
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imára, játékra. Az alkalom általában így kezdődik: „Kedves Gyerekek! 

Örülök, hogy megint találkozunk. Ugye ti is örömmel jöttetek? Ki hi-

ányzik? Miért? Éneklünk valamit? Melyiket?” Nagyon sok függ az el-

ső pillanatoktól, a figyelem felkeltésétől, az igehirdető személyétől, 

hogy mosolyogva, faarccal, vagy mogorván áll a gyermekek elé. Az 

éneklés alatt mutogassunk, tapsoljunk, felállva, leülve mozogjunk, 

mert a gyermekek és fiatalok szeretik a vidámságot, mozgást. Szakér-

tők szerint egy négy-öt éves gyermek mozgásával napi 20 km-t gyalo-

gol. Mutogathatjuk Zákeust, hogy milyen csöpp kicsi ember volt, és 

hogyan mászott fel a fára. Integessünk neki, mert Jézus szólt: gyere le! 

A vak Bartimeus bekötött szemmel kiabál: „Jézus, könyörülj rajtam!” 

Az Úr érintése után boldogan szaladgál és kiabál: „Látok! Látok!” A 

fiúk a harci játékot, a lányok az érzelmes történeteket szeretik. A ké-

pek, rajzok, játékok, illusztrációk nélkülözhetetlenek ebben a munká-

ban. A játékos mozgékonyság, a drámapedagógiai, inspirációs mód-

szer fejleszti a személyiséget, a kreativitást és önismeretet. Az éneklés 

után ima következik, majd a textus felolvasása, színes elmondással, 

rajzokkal, képekkel, videóval. Visszakérdezés, aranymondás tanulása. 

Minél több mozgás legyen! 

Feladatunk a Biblia megismertetése, megszerettetése, követése. 

A bibliai történetek mellett használhatunk bábjátékot, lehet sárkány-

eresztés, labdázás, sokféle jellegű sportos játék. Ezeknek nagy jelen-

tőségük van a gyermekkonferenciákon. A táborozások, kirándulások 

fontos események a gyermekek életében. Nagyon várják a nyarat. A 

táborban a lelki munkás, a lelkész éjjel-nappal együtt van a gyerme-

kekkel. Kemény, fárasztó feladat, a vezetőknek nem ez a saját lelki 

feltöltekezés ideje, hanem adni kell. Talán egy csendes órára is alig 

tud szakítani néhány percet. Az igével való feltöltekezés a gyermek-

konferenciákat megelőző időben történjen. Fontos a játék, kirándu-

lás, tábortűz. A vezetőből sugározzon Krisztus derűje. Fölkelésben is 

első legyen, lefekvésben az utolsó. Határozottság, céltudatosság, sze-

retet nélkül nem tudunk tábort vezetni. Gond még ráadásul a szoba, a 

sátor, a tábor rendben tartása. Kevesek szerint hagyjunk mindent aa 

maga módján rendetlenül, mert a vakáció az vakáció! Ez nem keresz-

tyén gondolat, mert Isten a rendnek is Istene, a gyermekek szokjanak 

hozzá a rendtartáshoz, hogy otthonukban is úgy cselekedjenek. 
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A gyermekek szívesen jönnek táborozásra. Ha összevesznek egy-

mással, béküljenek is meg, akár bocsánatkéréssel. Ha elfogadták Jé-

zust Megváltójuknak, akkor változás történt bennük. Tábor után nehéz 

helyzet következik, mert nehezen épülnek be a gyülekezet rendjébe. 

Elmaradoznak a hittanról, gyermek-istentiszteletről. Az Úr megoldhat-

ja ezt a problémát. A cél, hogy csatlakozzanak a gyülekezethez, növe-

kedjenek az ifjúsági közösségben (KIE, IKE etc.7), hogy a gyülekezet-

nek élő, szolgálatot vállaló tagjai legyenek. 

H i t t a n ó r a  

Hittanóra helyett a katekézis szót is használhatjuk, ami az Ótes-

tamentumban nyíllövést, vulgáris értelemben tanítást jelent. Teológi-

ai értelemben a katekézis magába foglalja az összes keresztyén taní-

tást. A hittanóra szó értelmezésében nincs egységes álláspont, mert a 

hittan ‒ didaktikai értelemben is ‒ többfélét jelent. 

Az alapkérdés az, hogy milyen célból tanítunk. Evangélizáció, 

hitmélyítés alkalma, vagy a keresztyén történelem, keresztyén dogma-

tika és etika átadása? Csak egyházi vagy csak pedagógiai tevékeny-

ség? Mi a cél, milyen formában és milyen elméleti-gyakorlati metó-

dussal végezzük? Keresztyén nevelés? A személyiség fejlesztése? A 

tudomány átadása? Tevékenységre ösztönzés, szabadságra, önállóság-

ra, közösségre, engedelmességre, önuralomra nevelés? A hittanóra 

mindezeket magába foglalja úgy, hogy alapvető célja Krisztusban új-

jászületni, Benne növekedni, érette és általa szolgálni Isten dicsőítésé-

re! Jézus evangelizált, gyógyított, tanított, az önmegtagadást igényelte. 

Krisztus nélkül nincs keresztyén pedagógia. Célunk, hogy az if-

júság hitre jusson a Krisztusban, mert csak a keresztyéneknek adha-

tunk át keresztyén ismereteket és feladatokat. Az Ótestamentumban 

Isten parancsolta, hogy tanítsátok erre a ti fiaitokat és leányaitokat. 

Péter azt prédikálta pünkösdkor, hogy „néktek lett az ígéret és a ti 

gyermekeiteknek”. (Cselekedetek 20,7-11.) Ez a tanítás a keresztyén-

szülők gyermekeire, keresztyén fiatalokra vonatkozik. Az újtesta-

mentumi apostolok csak keresztyéneket tanítottak, a hitetleneket térí-

tették. Hittanórára érdeklődő, Krisztus nélküli vad fiatalok is bejö-

                                                      
7 KIE: Keresztyén Ifjúsági Egyesület; IKE: Ifjúsági Keresztyén Egyesület; MEFESZ: Magyar 

Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége; CE Krisztusért és Egyházáért: Bethánia Egyesü-

let. Biblia Szövetség, Magyar Református Missziói Szövetség, Református Nőszövetség etc. 
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hetnek, akiket nem szabad kiküldeni. Kérjük Istent, hogy tanítás alatt 

könyörüljön rajtuk, és mentse meg őket az üdvösségre. 

A keresztyén tanító tehát csak újjászületett, elhívott, karizmatikus 

személy lehet. Az igehirdetés, katekézis (hitoktatás) a Szentlélek Isten 

titokzatos munkája bennünk és általunk. Sok függ a tanító egyéniségé-

től, magatartásától, hétköznapjaitól, de az eredmény mégsem az ő ma-

gatartásától függ csupán, hanem Isten kegyelmétől. Haszontalan esz-

közt is megáldhat Isten. Jól képzett hívőtől is megvonhatja kegyelmét. 

Arra igyekezzünk, hogy jó nevelők, tanítók legyünk. A hitoktató elő-

ször is vesse alá magát Isten igéjének. Kérje és engedje, hogy a Szent-

lélek munkálkodjon benne. Ne a saját meggyőződését próbálja elfo-

gadtatni, hanem Krisztust. Azonosuljon a növendékekkel. Ha fél, ide-

ges vagy készületlen, akkor is kérje az Úrnak segítségét. Mosolyogva 

lépjen az osztályba. Az evangélium jó illatja áradjon belőle. Természe-

tes legyen. Ne kivételezzen, mert a diákok igazságérzete észreveszi a 

hamisságot. Fékezze a túl magabiztosakat, tehetségeseket, mozgéko-

nyakat. Bátorítsa a visszahúzódó félénkeket. 

A gyakorló pedagógus ismerje jól az anyagot, amit tanít. Állandó-

an képezze magát, lépést tartva a szaktudománnyal. Ne állítsa magá-

ról, hogy mindent tud. Ismerje el tévedéseit és mondanivalója legyen 

világos, összefoglalható. Közölje tanítványaival, hogy milyen anyag-

ból mit vár tőlük. Azt is mondja el, hogy milyen magatartást kíván vi-

selkedésben, öltözködésben. Éreztesse, hogy szereti és tiszteli diákjait. 

Ne kívánjon olyat, amit nem tudnak végrehajtani. Ne fenyegetőzzön 

azzal, amiről tudják a gyerekek, hogy úgy sem valósíthatja meg. Szü-

lőkkel szövetségre igyekezzen, mert a szülő jónak, zseninek tartja 

gyermekét. Szeretettel beszéljen tanítványairól, és finoman fogalmaz-

zon hibáikról és viselkedésükről. Szimpatikus és unszimpatikus diák-

jait egyenlő módon kezelje. Törekedjen az igazságosságra. Hallgassa 

meg diákjainak személyes problémáit. Tanítótársait ne bírálja diákjai 

előtt. Adjon lehetőséget a közös szolgálatra, mert nemcsak tanít, ha-

nem jellemeket formál az egyháznak és magyar nemzetünknek. 

A hittanóra énekkel, imával, igeolvasással kezdődjön, imával, 

énekkel záródjon. Tanmenet, óravázlat vagy könyvbe foglalt utasítás 

legyen. A tanító az óra első pillanatától kezdve tisztában legyen az 

anyaggal, hogy mit akar tanítani, elérni ezen az órán. Fontos a biblia-

ismeret. Református főiskoláinkon hittantanári oklevél szerezhető. 
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Órára belépve a diákok fennállva köszöntsék tanítójukat. Azután 

az elmúlt óra anyagának visszakérdezése következik. Lehet osztá-

lyozni vagy jutalmazni, megbízást adni, például hogy vásárolja meg 

valamelyikük a füzeteket. Minél több diákot mozdítsunk a közös 

munkára, tanár és diák, diák és diák között. Együtt tanulás legyen. 

Lehet olyan rendkívüli esemény, ami „fölborítja” előre tervezett óra-

rendünket, pl. valakit korházba vittek, valahol megjutalmaztak, teme-

tés volt a családba etc. Ilyenkor foglalkozzunk a személlyel, ese-

ménnyel. Beszéljük meg a történteket, vonjuk le a tanulságot. Isten 

kegyelmével lehet hasznos, gyümölcsöző óra, hogy mindig tudunk 

valami többet, újat adni, ezért fontos a szemléltetés. Napjainkban a 

látványos módszerek megjelenítésének zuhataga ömlik reánk a TV-

ből vagy internetből. Az élő beszéd azonban fontosabb mindennél. 

Óra végén foglaljuk össze a lényeget a diákok által. A befejezés is 

rendben történjen. Legfontosabb, hogy a szeretet lelkével legyünk 

együtt. A Bibliában testi fenyítékről is szó van több helyen. Legalább 

annyit megtehetünk, hogy az osztályból kiküldjük, vagy a jutalomból 

kihagyjuk. A hitoktató imádkozzon magáért, növendékeiért, és az is 

jó, ha óra előtt vagy óra után egy diák saját szavaival imádkozik. 

Úgy is jó, ha együtt mondják az imádságot. 

Hol végezzük a hitoktatást? Egyházi és állami iskolákban; szigo-

rú órarendbe iktatva? Csak az egyház intézményein belül? Érveket és 

ellenérveket állítanak mind két esetre. Nyugat-Európában főleg isko-

laépületben tanítanak, Észak-Amerikában kizárólag egyházi helyi-

ségben. Nem az a kérdés, hogy hol, hanem az a fontos, hogyan tart-

suk meg ott, ahol lehet, ahol Isten elkészítette. Világszerte a libera-

lizmus felé haladunk. Valószínűleg az állami iskolákból kiszorulhat a 

hitoktatás. Örömmel, reménységgel folytassuk ott, ahol az Úr helyet 

készített reá. Az őskeresztyének nem igényeltek „állami épületeket”. 

Tanítottak zsinagógában, magánháznál és folyóparton, de mindig a 

keresztyének, a gyülekezet közösségében. 

Szólnunk kell még egy súlyos kérdésről, a cigányságról. Nagyob-

bik részük sem tanulni, sem dolgozni nem akar, csak másokból kíván 

élni. Kinézi maga közül azt, aki tanulni akar, és nem fogadják többé 

maguk közé őket. Ahol a többség cigány, egy-két percet figyel az 

órán, azután valamivel elfoglalja magát. Legföljebb az okos telefonnal 
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foglalkozik. A tanár rossz ember, de testi fenyítékkel, nem büntethet. 

Kisebb részük tanulni akar, hogy a társadalomban elhelyezkedhessen. 

Az Úrra tekintve végezzük a tanítást óradíjért, vagy a nélkül, bi-

zonyosak lévén abban, hogy ez a munkánk sem hiábavaló az Úrban. 

K o n f i r m á c i ó  

A gyermek 14 éves kora táján ráébred arra, hogy ő is létezik, ő is 

valaki. Ez a fölismerés általában 24 éves koráig tart. A fölismerés 

után valami olyant szeretne csinálni, ami egészen új, egészen más. 

Azzal kezdi, hogy bírálja a múltat, vezért választ vagy fogad el maga 

előtt. Arra törekszik, hogy észrevegyék. A szülő csak annyit mond 

rá, hogy „bezzeg a mi időnkben”. A fiatalok olyat keresnek, ami ed-

dig nem volt. Lenézik az idősebbet, legyintenek figyelmeztetésükre, 

akik rájuk mordulnak, hogy „bezzeg minket fegyelmeztek”. A fiata-

lokat nehéz megközelíteni, mert az egy külön világ. Természetesnek 

fogadják el azt, ami van. Csoportjukba nem léphet be idegen. Össze-

tartanak, de a „balhé” után kiadják egymást. 

Kérdés, hogy az ifjúság merre indul el. A munka útján, vagy a 

hitványságok felé? Kezében az okos telefont szorítja. Normálisan he-

lyes irány az evangélium, a klasszikus zene, a sport, a kutatás és a 

többi. Rossz irány az ellenkezője, ami táncban, rombolásban csúcso-

sodik ki. Cigarettával kezdődik, ivászattal folytatódik, droggal vég-

ződik, aminek következménye a suicidium vagy a természetes halál, 

mert nincs értelme semminek. A káros dolgok fogyasztásához pénzre 

van szükség, azért nagy kísértés a lopás. Belelovalják egymást pél-

dául abba, hogy ki tud többet inni? 

Az evangéliumtól, lelkésztől menekülnek, hogy „nem”. A hittan-

tanárt nem szeretik, esetleg eltűrik, vagy éppen rajonganak érte. Min-

den másra igent mondanak, de nagyon nehéz becsalni a templomba 

vagy keresztyén ifjúsági összejövetelre őket. Az egyházi iskolák szá-

ma szaporodik, a gyülekezetek fogynak. A fiatalabb lelkész valahogy 

utolérheti őket, de ebben a munkában hívő fiatalokra is szükség van. 

Ha valakit, valakiket sikerül „megfogni”, az első alkalomra nehezen 

jön el, ott nem tud mit kezdeni magával. Óvatosan körbenéz, tájéko-

zódik, lassan feloldódik. 

Az ifjúsági órán bűnökről, keresztyén életről, eredményekről be-

szélgetünk. A Bibliából vegyünk egy részt, egy könyvet, esetleg témát,  
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Könyvbemutató Budapesten (2001) 

azzal foglalkozzunk. Fölösleges dolog pl. csak Ady Endre vallásossá-

gába merülni, mert a Szentírásnak érdekesebb üzenetei vannak. Az if-

júság nem állandó, hanem mulandó eset, mert 10-15 évig tart. Azután 

új témák következnek. Számoljunk ezzel is. Az összejövetelt sok 

énekkel, közös imádsággal fejezzük be. Esetleg bibliai színdarabbal 

készülhetnek, egymást segíthetik a feladatban, a nyári programot, ki-

rándulást, táborozást részletesen megbeszélik. A fiatalok mozgásra, 

izgalomra vágynak. 

Az ifjúsági összejövetelt olyan evangéliumi fiatal vezesse, akire 

fölnéznek, akinek tekintélye van. Az ilyen személy öndicsőítés he-

lyett az alázatot keresse, mert így is végezhet határozott vezetői fel-

adatot. Szakadások azért vannak, mert az egyik bölcsebb és szentebb 

a másiknál. A lelkipásztor csak időnként, külső tagként vegyen részt 

az összejövetelükön, és csak akkor szóljon, ha kérik, kérdezik. Így is 

válaszolhat: „többféle megoldást ajánlhatok, de egyikben sem va-

gyok biztos”. Néha fegyelmezni is szükséges. 

Állandó kérdés a fiuk és a lányok viszonya. Titkos vagy nyílt szál 

köti össze őket, ami igazi vagy múló szerelem. A lelkipásztor ilyen 

esetekben végtelenül tapintatos legyen, és csak szükség esetén szóljon 

bele. Drasztikus és megalázó állapot, ha kezében olyan listát tart, ami-

ben fiukat, lányokat párosított össze. A házasságok az égben köttetnek. 
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Előadók és hallgatók a budapesti könyvbemutatón (2001) 

De az biztos, hogy nincs köze hívőnek a hitetlenhez. Keresztyén gyü-

lekezetben nincs élettársi kapcsolat, hanem csak házasság. 

„Örvendezz a te ifjúságodban és vidámítson meg téged a te szí-

ved ifjúságodnak idején és járj a szívednek útjaiban és szemeidnek 

látásában, de megtudd, hogy mindezekért az Isten téged ítéletre von.” 

„Hasonlatos képen ti ifjabbak, engedelmeskedjetek a véneknek, 

mindnyájan pedig egymásnak engedelmeskedjetek, és az alázatossá-

got öltsétek föl.” (Prédikátor 12,1; I Péter 5,5.) 

A konfirmáció megerősítést jelent. Krisztusba vetett hitünket 

valljuk meg, ezt a hitet hagyja jóvá, erősíti meg a presbitérium a gyü-

lekezet közösségében. A konfirmáció négy fázisban történik: 1. Fel-

készülés (tanítás). 2. Vizsga (kikérdezés). 3. Konfirmáció (fogadásté-

tel). 4. Úrvacsoravétel. 

A felkészítés három hónaptól kezdve három évig tarthat. Nyári 

táborozáson, reggeltől estig foglalkozva a fiatalokkal, hamarabb fel-

készülhetünk. A kátéirodalom anyagában válogathatunk. (Enyedi 

Andor doktori értekezése). Van, ahol a Heidelbergi Kátét tanítja szó-

ról szóra, ilyen kérdéseket tesz fel: Mit nevezünk megigazulásnak? 

Melyek a jó cselekedetek? Etc. Darányi Lajos vezérgondolata alap-

ján olyan Káté is készült, aminek az anyagát a négy konfirmációi 

kérdés, felelet alapján rendezték el így: „1. Én kijelentem Isten és a 
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gyülekezet színe előtt, hogy a keresztségében vállalt kötelezettséget, 

hitem megvallása által önként magamra veszem. 2. Apostoli Hitval-

lás. 3. Hiszem és vallom, hogy a Jézus Krisztus evangéliuma Istennek 

hatalma, minden hívőnek üdvösségére, hogy Jézus Krisztus az egyet-

len közbenjáró Isten és emberek között, és egyedül az Ő halálába és 

feltámadásába vetett hit által igazulunk meg ingyen Istennek kegyel-

méből. 4. Ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, 

református keresztyén anyaszentegyházunknak holtig hűséges, enge-

delmes és áldozatra kész híve leszek.” Ez a könyv négy kérdést dol-

goz fel részletesen, és a lelkipásztor a négy kérdés, valamint annak 

magyarázata alapján vizsgáztatja a konfirmándusokat. (Bojtor István: 

Konfirmációi Káté.) 

Ismételjük, hogy a vizsga, illetve kikérdezés ne essen egybe a 

konfirmációval. Vizsga előtt és alatt szoronganak a növendékek, a 

szülők és a lelkész is. A konfirmációi ünnepélynek is meg van a ma-

ga feszültsége, ne tegyünk dupla terhet a növendékekre. Kikérdezés 

(vizsga) nélkül ünnepélyesebb, fölszabadultabb a konfirmáció, és itt 

már egyedül Jézus Krisztusra koncentrálunk. Hamis módszer az, 

amikor az oktató előre kiadja a kérdéseket. A konfirmált évtizedek 

múlva is csak erre emlékszik vissza, hogy előre megkapta a kérdést. 

A lelkész mindenkitől állandóan kérdezze ki a teljes anyagot. Vizsga 

nem a megszégyenítés alkalma, hanem a siker élményre törekedjünk. 

A vizsga nyilvánosan a gyülekezet és a presbitérium előtt törté-

nik. Kikérdezés után a lelkipásztor a jelenlévő testületileg illetékes 

presbiterekhez fordul, hogy a hallott válaszok alapján a növendékek 

konfirmálhatnak-e. Kikérdezéskor „igen-nem” válaszok helyett teljes 

mondatot kívánjunk meg. Például: mit jelent az evangélium? Helyte-

len: örömhír, győzelmi hír. Helyes: Az evangélium örömhírt, győ-

zelmi hírt jelent. Hány könyv van a Bibliában? Helytelen: 66. He-

lyes: A Bibliában 66 könyv van. Vizsga előtt és után tudatosítsuk a 

növendékekkel, hogy nem az ismeret üdvözít bennünket, hanem a 

Jézus Krisztusba vetett hit. Az a lényeg, hogy szív szerint valljad, 

kövessed Jézust. Konfirmációkor ezt a hitet hagyja jóvá és erősíti 

meg a presbitérium a gyülekezet közösségében. A konfirmációra föl-

készítő lelkész alapos Biblia-ismerettel, egyháztörténeti és dogmati-

kai jártassággal rendelkezzen. 
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Az is konfirmálhat, aki szellemi fogyatékossága miatt kevésbé 

tanulhatta meg az anyagot. Viszont nem konfirmálhat az, aki min-

dent tökéletesen megtanult, de Jézus Krisztusban nem hisz. A hitet-

lenséget nem erősítjük meg, ezért már a konfirmációra való fölkészü-

lés kezdetén négyszemközt, vagy nyilvánosan kérdezzük ki a jelent-

kezőket, hogy miért jöttek. Önként vállalták az Úr indítására, vagy 

valaki kényszerítette őket? Csak az önkénteseket fogadhatjuk el, a 

kételkedőket, hitetleneket nem konfirmálhatjuk. 

 A konfirmációi fogadástételkor se fogadjunk el „igen-nem” vá-

laszokat, hanem teljes mondattal feleljenek. Például: „Kijelentitek Is-

ten és a gyülekezet színe előtt…?” A válasz helyesen: jobb kezüket 

szívükre téve egyenként a nevüket bemondva válaszolnak: „Én (név) 

kijelentem Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy a keresztségben vál-

lalt kötelezettséget hitem megvallása által önként magamra veszem.” 

Az Apostoli Hitvallást és a Jézusról szóló fogadalomtétel teljes szö-

vegét is együtt mondják. 

A konfirmáció kézrátétellel való megáldással folytatódik. Min-

den növendéket külön kézrátétellel, hangosan, kívülről mondott igé-

vel áld meg a lelkész, tehát ő is készül a konfirmációra! Megáldás 

után a lelkész és a gondnok kézfogással, testvéri csókkal köszönti a 

konfirmáltakat. Emléklapot (lelkész és gondnok aláírásával), könyv 

ajándékot (Bibliát) nyújtanak át nekik.  

Az úrvacsoravételre dogmatikailag, teológiailag és praktikusan is 

fölkészítjük a növendékeket. „Három ujjaddal vedd át a kenyeret. 

Jobb kezeddel megfogod, balkezeddel alátámasztod a kelyhet, és egy 

kortyot iszol belőle. Imádsággal megyünk a szentasztalhoz, és azzal 

távozunk onnan.” Jézus teste megtöretett, vére kiontatod teéretted. 

Soha senki el nem szakíthat szeretetétől. Eddig a szülők, keresztszü-

lők voltak felelősek éretted az Úr előtt, mostantól kezdve te adsz 

számot magadról az ítélet napján. 

A konfirmáció és úrvacsoravétel után szeretetvendégséget tar-

tunk, amire meghívjuk a konfirmáltakat, szülőket, keresztszülőket, 

családtagokat, amelyen egy kis műsor, ének, szavalat, bizonyságtétel 

is tartható. Ilyenkor a szülők, keresztszülők fiatalok szóljanak ma-

gukról. Az együttlétet igeolvasással, igehirdetéssel fejezzük be. Kon-

firmáció után fényképet szokás készíteni. 
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Felnőtt konfirmálása esetén ugyanezt az anyagot tanítjuk, fizikai-

lag, szellemileg érettebbeknek. Egyetlen személy esetén is akár húsz-

harminc percen át a lelkész kikérdezheti a teljes anyagot. Istentől 

kérjünk erőt ahhoz, hogy „rohanó világunkban” egy személlyel is 

nyugodtan, intenzíven, felelősen foglalkozzon a lelkipásztor. 

A textust Istentől kérjük el. Erősen krisztocentrikusok, bátorító-

ak, személyre és alkalomra nézve konkrétak legyünk. Azt prédikál-

juk, amit az Úrtól vettünk. Megerősítő, aktuális adhortáció legyen, 

hogy Krisztus megváltott téged, benned él, erőt ad, szeret, ezért fi-

gyelj rá. El ne hagyd a Szentírást, a gyülekezetet, mert akkor ítélet 

zuhan rád. Az Úr a te pásztorod, ne szomorítsad meg a Szentlelket. 

A probléma az, hogy sokan konfirmáció után kirostálódnak, el-

szakadnak a gyülekezettől. Igyekezzünk a konfirmáltakat ifjúsági 

közösségbe vonni, hogy hetenként legalább egyszer találkozzanak 

egymással. Szívesen fogadják gyermekek és fiatalok, ha közülük va-

ló idősebb, tekintélyesebb fiatal vezeti az összejövetelüket. Vannak 

gyülekezetek, ahol a volt konfirmáltak egymással találkoznak, és ju-

bileumi alkalmat tartanak, a fogadalomtétel ismétlésével emlékeznek 

„a régiekre”. Közösségépítő, evangéliumi összejövetelek ezek. 

A  h á z a s s á g k ö t é s  m e g á l d á s a  

A házasságkötés megáldása jegyesoktatással kezdődik. A jegyes-

pár legalább kétszer, háromszor ellátogat beszélgetésre a lelkipásztor-

hoz. Ha könnyen megszólalnak, akkor engedjük, hogy elmondják éle-

tüket, egymással való találkozásukat, körülményeiket, terveiket. A lel-

ki beszélgetés, lelki gondozás (cura pastoralis) alfája, alaptörvénye a 

másik meghallgatása. Az Egyesült Államok tudósai kimutatták, hogy a 

hallgatáshoz tizenkétszer annyi energia szükséges, mint a beszédhez! 

(Pédabeszédek 17,27.) Kérdéseink arra irányuljanak, hogy miért kí-

vánnak templomban esküdni? Mit várnak ettől az alkalomtól? Szól-

nunk kell arról, hogy házasság Isten áldásával és Isten akarata ellenére 

is köthető. Izsák és Rebeka, Boáz és Rút például az Úr színe előtt, az 

Úr tetszésével léptek frigyre. Az Újtestamentumban Efézus 5,22-tól 

33-ig olvasható házassági útmutatás a Bibliában, amit versenként ma-

gyarázzunk, értelmezzünk az ifjú párnak. 

„A házasságok az égben köttetnek”, vagyis az Úr szerzi. Csodá-

latos titok, hogy éppen ti most ketten együtt indultok el azzal a hittel, 
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Mátyás Sándor és Kiss Katalin esküvője (1987) 

hogy az emberiség tömegéből kilépve bizonyságot nyertetek arra, 

hogy együtt kell járnotok, harcolnotok mindhalálig. Emberi létünk-

ben legmélyebb testi-lelki közösség a házasságban adatott. Szülein-

ket mindhalálig tiszteljük, de a házasság mélyebb a szülő és gyermek 

kapcsolatánál, mert aki házasságra lép elhagyja apját és anyját és 

lesznek ketten egy testté. Egy + egy = eggyel. (Máté 19,5-6.) 

A Biblia szerint a férfi a családfő és nem az asszony. De itt nem 

„fölé-alárendelés” történik, hanem egymás mellett haladnak a cél fe-

lé. A testi-lelki kapcsolat öregkorban is megmaradhat, mert csak 

Krisztusban lehetünk boldogok ott, ahol együtt olvasnak Bibliát, és 

együtt imádkoznak. Az Úrban való házasság áldást hordoz gyermek-

kel vagy gyermek nélkül. Beteges lelkű az, aki családjában inkább 

ragaszkodik anyjához, apjához vagy gyermekéhez, mint a férjéhez 

vagy feleségéhez. (Efézus 5,22-26.) 

A görög szeretet fogalma három elemből áll, amiről már szól-

tunk. Az első az agapé, Isten szeretete Jézus Krisztusban. Segíteni 

akar. Második szó a filia, ami az egymás megértésének jele. Harma-

dik szó az erosz, az erotika, a testi vonzalom. Az Úrtól rendelt házas-

ságban mind a három jelen van, ezért boldogok! Jegyesoktatáskor 

olvassuk fel az eskü (fogadalom) szövegét, és az értelmét mondaton-

ként magyarázzuk végig. Eskü helyett fogadalom is tehető. 
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Balra: Bianki Izabella és Dévay Ferenc házasságkötése (1984) 
Jobbra: a lelkész és felesége Patrick és Jany Sylvester esküvőjén (1988) 

Tanácsolnunk kell gyakorlati dolgokban is, mint például, hogyan 

lépjenek be a templomba, hogyan álljanak az úrasztalánál, jobb és 

balkéz felől a tanuk álljanak, fogják meg egymás jobb kezét kesztyű 

nélkül. Az első padokban foglaljanak helyet a szülők és rokonság. 

A házasságkötéskor tartott igehirdetés textusszerű és konkrét le-

gyen. Alkalmas igét választhatunk a textuáriumból, konkordanciából 

vagy más módon. Az igehirdetés bevezetőjében megüthetünk szemé-

lyes hangokat is, a gyermekkorról, lelkész és az ünneplő család talál-

kozásáról mostanáig. Az érzelmi húrok pengetésével óvatosan bán-

junk, mert a prédikációnak lényege az Ige, és nem a fiatal párt, hanem 

az Úr Jézust emeljük piedesztálra. A parancsolgatás, utasítás, morali-

zálás mutatós, de üres beszéd. Például: Szeressétek egymást, ragasz-

kodjatok az egyházhoz, épüljetek a társadalomba, ragaszkodjatok a 

valláshoz, békességben éljetek. Házasságkötésnél igehirdetés hangzik, 

konkrétan és aktualizálva. A példákat, hasonlatokat vehetjük a család-

ból is, hogy pl. édesanya virrasztott fölöttetek, nagymama imádkozott 

értetek, és eljöttek a vér- és lélekszerinti testvérek, rokonok, barátok. 

Házasságkötés előtt imádkozzunk magunkért, a fiatalokért, a csa-

ládtagokért. Sok minden függ az igehirdető személyiségétől, hogyan 

sugárzik belőle a Szentlélek ereje. Hogyan illeszkedik be az ifjú pár 
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és jelenlévő gyülekezet gondolatvilágába és helyzetébe? Mennyire 

jártas a teológia, pszichológia, pedagógia területén? 

A gyülekezet tagjai vagy presbiterei közül legyenek olyanok, 

akik segítenek a násznép fogadásában, padhoz kisérésében a szóló 

ének, orgona vagy más hangszer megszólalása alatt. Az istentisztelet 

végeztével a lelkész testvéri csókkal köszöntse az ifjakat. Szimboli-

kus jelentőségű, amikor a lelkipásztor karonfogva kíséri őket ki a 

templomból, ahol áldást kíván a templomból kilépő fiatalokra, szüle-

ikre. A házasságkötés nem búcsúzás a fiataloktól, hanem új kezdet. 

A lelkész mielőbb látogasson a fiatalokhoz. Igyekezzen őket megtar-

tani Krisztus kötelékében, bevonni a gyülekezetbe. 

A lelkipásztor Isten előtti felelősséggel döntse el, hogy elfogadja 

vagy elutasítja az esküvői vacsorára szóló meghívást. Ha igen, akkor a 

házas lelkész feleségével együtt menjen el, esetleg ajándékkal. (Biblia.) 

A násznép között az Úr szolgájaként viselkedjék. Az ünnepi vacsora 

kezdődhet igeolvasással, imával, rövid köszöntéssel. A táncmulatságban 

ne vegyen részt, mert valakit botránkoztatni fog, lehet, hogy még aznap 

este haldoklóhoz hívják úrvacsoráztatni, vagy holnapután temetni fog. 

Keresztyén fiatalok házasságkötésénél nincs táncmulatság! Az 

időpontját sem az esti, éjszakai órákra, hanem délelőtt vagy délutánra 

teszik. Lehetnek szavalatok, igével különféle köszöntések, szóló ének, 

találós kérdés, humor, bizonyságtétel, halk muzsika. Általános a bor 

fogyasztás keresztyén lakodalomban is. Alkoholmentesen is örven-

dezhetünk. Pál arra int, hogy „aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem 

eszik, mert… az Úrért eszik… és az Úrért nem eszik”. (Róma 14,3. 6.) 

Házasságkötésnél ügyeljünk a külsőségekre is. A szolgálattevő 

fekete ruhában, fehér ingben, rendezett külsőben jelenjen meg. Szép 

dolog ilyenkor a templomot virágokkal feldíszíteni. Az igehirdető 

várjon a násznép érkezésére és ne fordítva. 

Hasznos az, amikor időnként összehívják a házasokat beszélge-

tésre, beszámolóra, a házassági eskü (fogadalom) megismétlésére, Is-

ten igéjével való táplálkozásra, együttlétre. 

A  b i b l i a ó r a  

A tanító jellegű prédikációt bibliaórának, írásmagyarázatnak ne-

vezzük. A görög didaszkalosz jelentése ’tanítómester’. A didaszkália 

’útmutatás, magyarázat’. A 3. századtól Szíriában az egyházi rendtar-
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tást didaszkáliának nevezték. Az igehirdetést régebben (Gelei Katona 

István) s helyenként ma is tanításnak mondják. A textust és interpretá-

cióját szentleckének hívták, mert az igehirdetés tanítójellegű szolgálat. 

A tanítói igehirdetés teológiai értelemben nem politizálás, filozo-

fálás, kultúrprogram vagy tudományos szakértekezés, hanem Isten-

nek szent igéjéről speciális magyarázat. Voltak és lesznek politikus 

lelkészek, mint Martinuzzi György, csillagászok, mint Kopernikusz 

Miklós, hadseregparancsnok, mint Bakócz Tamás, pedagógus, mint 

Karácsony Sándor, lelkipásztor, mint Tildy Zoltán, de ebben a minő-

ségükben nem sorolhatók az igemagyarázók közé. Tanító ‒ teológiai 

értelemben ‒ az, akinek Jézus megnyitotta szemét, szívét, megáldotta 

értelmét, hogy „értse az Írásokat”. (Lukács 24,45.) Szentlélek nélkü-

li tudós nem értheti a kijelentést, de a szakteológus sem. A farizeu-

sok és írástudók kívülről tudták a Tórát, de nem értették az Úr akara-

tát, mert az „az Úrnak félelme a bölcsességnek tudománya. Az Úrnak 

Lelke a bölcsességnek lelke.” (Példabeszédek 15,33; Ézsaiás 11,2.) 

Jézus nélkül hiábavaló a farizeusok igyekezete, hogy tudakozzák „az 

Írásokat… és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen” – 

dorgálta őket a Mester. (János 5,38-40.) A tudomány, mint például az 

atommagkutatás, Krisztus kegyelme nélkül romboló erő. 

Az „írásmagyarázás a hitnek szabálya szerint” Isten Szentlelké-

nek adománya. (Róma 12,9.) Elmondtuk már, hogy Belsazár király 

szentségtelen ünnepi lakomáján Isten írása jelent meg a falon, amit 

csak Dániel tudott megmagyarázni. (Dániel 5,8, 14.) A tanító több 

bibliaismerettel rendelkezik, mint a hallgató. Tekintélyét csökkenthe-

ti a készületlensége, tanácstalansága, morális fogyatékossága. Népi 

bölcsesség szerint „a jó pap holtig tanul, mégis tudatlanul hal meg.” 

A jó tanító bibliaolvasó és részt vesz a tanulás, továbbképzés alkal-

main, ismeri a társadalmi körülményeket, valamint közgondolkozást. 

Írásmagyarázatra azért van szükség, mert a Bibliát emberek írták 

le, a dogmákat emberek fogalmazták meg, és ahol az ember szól és 

cselekszik, ott tévedés, értelmetlenség is lehetséges. A Biblia Isten 

kijelentése, Krisztusról szóló autentikus irat, amelyet zsinatok kano-

nizáltak. A Szentlélek inspirációjára készült, és az embereknek adjuk 

tovább Jézus szent tudományát, amiről így szólt az Úr, hogy „nem az 

enyém, hanem azé, Aki küldött engem”. (János 7,6.) Krisztus tudo-

mányát és nem emberi okoskodásokat adunk tovább, ezért a tanítókra 
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felelősség hárul, és súlyosabb ítélet alá esnek másoknál. (Jakab 3,1.) 

Jaj a vak vezetőknek, akik világtalanokat vezetnek a halálba. (Máté 

15,14.) Megértésre szükségünk van. Jézus megmagyarázta a magvető 

példázatát, Filep evangélista pedig az etióp főembernek Ézsaiás 

könyve 53. részének lényegét. (Máté 13,36; Cselekedetek 8,31.) 

A bibliaóra jellegzetes műfajú prédikáció. 

A  k i v á l a s z t á s  

Isten úgy határozott, hogy sokféle módon beszéljen az embervi-

lághoz, aminek egyik eszköze az igehirdetés. Az Ó- és Újtestamen-

tumban, egyháztörténetben embereket választott ki magának, hogy 

azok által nyilvánítsa ki akaratát. Leggyakrabban az írott és hirdetett 

Íge által szól hozzánk. A II. Helvét Hitvallás első fejezetének klasszi-

kus megfogalmazása szerint Isten „megtehette volna, hogy az Ő Szent-

lelke által vagy angyalok szolgálata által és a Péter szolgálata nélkül 

tanítsa az Apostolok Cselekedeteiben szereplő Kornéliust, mégis Pé-

terhez utasítja őt, akiről az angyal kijelenti: ő megmondja, néked mit 

kell cselekedni”. (Cselekedetek 10,6.) 

Az igehirdetőt Isten választja ki és hívja el magának, hogy he-

roldja legyen. Az Úr ad igét szájába, és fölkeni mennyei hatalommal. 

József Egyiptomban, Dániel Babilonban Istenre hivatkozik. (Genezis 

40,8; Dániel 9,21-23.) Jób barátaira azért haragszik, „mert nem szól-

tatok felőlem igazán”. (Jób 42,8.) Az Úr név szerint szólítja meg 

azokat, akiket kiválasztott. Az igehirdetők ismerték és vallották bű-

neiket, gyöngeségüket, de az Úr kényszerítésére és munkája nyomán 

alkalmassá lettek, és vállalták a küldetést. Isten belső elhívását voca-

tio internának nevezzük. Ez a pillanat az, amikor az igehirdető rá-

döbben, hogy neki egy életen át az Urat kell szolgálnia. A vocatio ex-

terna külső elhívatás, amiben a püspök, moderátor, vagy más előjáró 

erősíti meg az elhívottat. 

Reformátoraink fogalmazása szerint az igehirdetés nem magisteri-

um, hanem ministerium. Nem mesteri produkció, hanem Isten és em-

ber előtt való szolgálat. Elhívatás. Az igehirdető olyan mártír, aki bi-

zonyságot tesz Krisztusról, együtt szenved az evangéliummal és az 

embervilággal. Nem csalhatatlan, fogyatkozásnélküli perfekcionista, 

hanem kegyelem és hit által Isten eszköze. 
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Az Istentől elhívott igehirdető annyira magáévá teszi a kijelentést, 

mint Ezékiás próféta, aki megette a tekercset. Belé szívódott, „lényévé 

vált” az Íge. (Ezékiel 3,1, 3.) Az Úr készít fel szolgálatunkra. Azért 

hívta el a tanítványokat. Az igehirdetés az egyén energiáinak összes-

ségét, teljes elméjét, szívét és minden erejét igénybevevő munka. 

Az ige szolgálatára, hirdetésére készülni szükséges. Mózest a fá-

raó palotájába, onnan a midianita Jetró házába vitte az Úr. Józsuét 

Mózes mellett tanította. Jézus harminc évi csöndesség után kezdte 

megváltói munkáját. A tanítványok három éven át voltak a Mester 

mellett. Pál apostol ifjúságától kezdve Gamáliel iskolájában szívta 

magába a szent tudományokat, majd megtérése után három évet Ará-

biában töltött, hogy átrendezze gondolatait, teológiáját és csak ezután 

kezdte az intenzív apostoli működést. 

Fölkészülésünk áldott alkalmai a Biblia mellett eltöltött napi 

csendes órák (meditatio sacra). Szent elhívatásunkhoz tartozik a Bib-

liában való tájékozottság, az igeszerű bibliaértelmezés (Scriptura 

Scripturae interpres), a Biblia rendszeres tanulmányozása. Csak az 

prédikálhat mindig frissen, dinamikusan, aktuálisan, aki állandóan 

merít a kiapadhatatlan Élet Vizéből, és folyamatosan képezi magát. 

Aki élő közösségben van az élő Úrral, az nem mondhatja, hogy „már 

mindent kiprédikáltam”. Csak az „prédikálta kis magát”, aki elhagyta 

az Élet Vizét, és repedezett kutakat ásott magának. (Ézsaiás 41,17.) 

Isten megteheti, hogy egy szempillantás alatt fölkészítsen magá-

nak. A fölkészülés útja azonban rendszerint hosszú. A teológiai tudo-

mányok mezőjén áthaladva keményen tanulni kell. Csak hasznára vá-

lik az Úr elhívottjának tanulmányai és szolgálatai fokozódásának, ahol 

Isten gyermekei a felkészülés ideje alatt gyakorlati missziót is végez-

nek. Az elmélet és gyakorlat, tanulás és szolgálat egymással összefüg-

genek. A lelkipásztori munka olyan széleskörű tevékenység, amibe be-

letartozik a lelkek mindenfajta pasztorációja (cura animarium genera-

lis). A szerteágazó lelki munka középpontjában azonban az igehirdetés 

legyen az első. A teológiai tudomány ápolása, az intézmények műkö-

dése és minden más tevékenység az igehirdetés céljából történik. 

Az igehirdetés felelősségteljes munka. A tanító evilági tudomá-

nyokat ad át, a mérnök technikai dolgokkal foglalkozik, az orvos tes-

tünket gyógyítja, mindegyik az idő és tér földi korlátai között dolgo-

zik. Az igehirdető az emberek lelkéért, valamint örökéletükért felelős. 
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Csak Krisztusban lehet nyugodt, boldog életünk és mennyei ottho-

nunk. Szüntelenül imádkozni kell a kijelentésért, erőért, bátorságért, 

hogy csak azt mondja, „amit az Úr mond nékem”. (I Királyok 22,14.) 

Az igehirdető olyan személy, aki hit által látta és hallotta a kijelen-

tést. Ismételjük, hogy az igehirdető nem „lélekidomár”, aki szuggesz-

tív emberi manipulációkkal magához köti a hallgatóit (Czeglédy Sán-

dor), hanem Jézushoz hívogat, hogy vele legyenek közösségben. Sze-

mélyét, az emberek előtt kedvessé teheti az Úr. Nem a hallgatóság feje 

fölött beszél, mert közéjük tartozik a társadalomban és gyülekezetben, 

aminek ő az egyik tagja, felelős pásztora, amint mondtuk: Primus inter 

pares. Empatikus, beleérző és együtt érző a társaival. Partner és szoli-

dáris, konszenzusban örül az örülőkkel, sír a sírókkal. Megérti a szen-

vedőket, küzdőtársait, azonosul a gyermekekkel, fiatalokkal és felnőt-

tekkel, hogy megnyerje őket az evangéliumnak. 

Kiábrándító a fölényes, úrhatnám, anyagias lelkű pásztor, akit az 

ördög azzal kísért, hogy okosabbnak tartja magát a világi tudósoknál. 

Nyilvánosan vállalja, hogy ő az ige szolgálatára kapott vocatio divi-

nat. A szent tudományokban legyen jártas szaktekintély. Baj az is, ha 

a szellemi, kulturális ismeretekben tájékozatlan. Az ideges, keserű, 

komor nézésű igehirdetőről az a vélemény, hogy készületlen. Meg-

bocsátásról beszél, és haragszik. Vizet prédikál és bort iszik. 

A prédikátor ne plagizáljon, ne utánozza „nagy emberek” stílusát, 

hanghordozását, megjelenését, gesztikulációját, mert nevetségessé te-

szi magát. Saját habitusa, szokása, egyénisége szerint éljen és szolgál-

jon hétköznapokon és ünnepeken. Dolgozószobája, fogadóhelyisége, 

külső megjelenése is mutassa, hogy milyen kvalitású igehirdető. Isten 

prófétái között nem voltak fogyatékosok és rendetlenek. Az Úr Jézus 

tiszta és illendő ruhát viselt, amire a katonák sorsot vetettek a kereszt 

alatt. Az igehirdető öltözékében is alkalmazkodjon a körülményekhez. 

Az ósdi viselet nevetséges, az extra modernkedőt gúnyolhatják. Az 

igehirdető volens nolens, akarva akaratlan Krisztusnak és a keresztyé-

neknek reprezentánsa, akitől vezetést várnak. Keresztelő János „nem 

tett ugyan semmi csodát, de mindaz, amit János e felől (Jézus) mon-

dott, igaz volt. És sokan hittek ott őbenne”. (János 10,41.) Nem ma-

gunkért élünk, hanem Krisztusért, az anyaszentegyházért, magyar né-

pünkért és minden emberért. Ezért „megsanyargatom testemet és szol-
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gává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon 

méltatlanná ne legyek”. (I Korintus 1,27.) 

Minden igehirdetőnek szüksége van testvéri közösségre, ahol bű-

neit megvallja, a korrekciót elfogadja, akikkel együtt készülhet, mert 

bátorítják és imádkoznak egymásért, elmondhatja gondjait, örömeit. 

Az egyház Krisztus teste. Ubi Christus ibi ecclesia. Ahol Krisztus, 

ott az egyház. (Efézus 4,12.) Nem az egész gyülekezet indul misszi-

onálni, hanem kiküldik a választottakat, mint Antiokhiában Pál és 

Barnabás apostolokat speciális missziói munkára. (Cselekedetek 

13,2-3.) A Szentlélek vezetése nyomán az antiohiai közösségből in-

dultak el, és oda tértek vissza. A gyülekezet lelki és anyagi bázisként 

állt mögöttük. 

Az igehirdetés nem kollektív, hanem individuális szolgálat. 

VI. A missziói igehirdetés 

A  l e l k i g o n d o z á s  ( C u r a  a n i m a r i u m )  

A lelkészi szolgálatunk legfontosabb része az igehirdetés, de mun-

kánkat nem redukálhatjuk csak erre. Szükséges, hogy személyes kap-

csolatunk legyen a nyáj bárányaival, a gyülekezet minél több tagjával. 

Ezt a munkát látogatáskor, beszélgetéskor valósíthatjuk meg cura 

animarium által, amivel megélénkül a szolgálatunk. A liturgikus ige-

hirdetés mellett pásztori beszélgetésben gondozzuk a gyülekezetet. Az 

ótestamentumi prófétáknak, Megváltónknak és az apostoloknak sze-

mélyes kötődéseik is voltak. Jézus szívesen időzött Bethániában a há-

rom testvérnél. (Lukács 10,38; János 11,5.) Pál apostol missziói útja 

végeztével Antiokhiában csöndesedett el, erősödött meg az Úrban. 

Személyes hangvételű levelet küldött Filemonnak, a szökött rabszolgá-

járól, megtéréséről és jövőjéről. A személyes pásztori beszélgetés ter-

minus technikusa: cura animarium, az egyénre szabott igehirdetés, 

amire egyaránt szükségük van a keresztyéneknek és a nem keresztyé-

neknek. A pasztoral pszichológia vagy pszichoterápia is ugyanezt fe-

jezi ki: lelkigondozás. A pszichoterápiát orvosi körökben használják, 

ami két fél közötti beszélgetést jelent. A személyes lelkigondozás 

(poimenika = pásztorkodás) rendkívül fontos feladat a lelkipásztori 
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Kiss Endre József szabadegyetemi előadása Fonyban 

munkában. Az igehirdető szüntelenül keressen, találjon és ápoljon 

kapcsolatokat a gyülekezet tagjaival, keresztyénekkel és nem keresz-

tyénekkel. A modern embernek is vannak lelki igényei. 

Különbség van a keresztyén lelkigondozás (cura animarium) és az 

orvosi praxis, a pszichoterápia között. A pszichiáter (lelkigondozó) 

adatokat gyűjt a megvizsgált esetekből, azokat rendszerezi, ebből tör-

vényszerűségeket próbál megállapítani, és ezekre a tényekre bízza ma-

gát. A tényeket, megállapításokat tapasztalatokra építi. A pszichoterá-

piában nagy jelentőségű az őszinteség és nyíltság. Minden ember hor-

doz valamilyen személyes világnézetet, ehhez kíván hozzáférni a lel-

kigondozó, a pszichiáter. Minél gyengébb jellem valaki, annál inkább 

vonzódik a lelkivezetőhöz, annál könnyebb az „átvitel”, a lelkigondo-

zó akaratának érvényesítése. 

A keresztyén lelkigondozó is talpra állítani igyekszik a megingott 

embert, mert tudja, hogy képtelen személyes támogatás, pszichikai 

segítség nélkül élni. A keresztyén lelkigondozó végeredményben 

nem a tudományos tapasztalatok „törvényszerűségeire” támaszkodik, 

hanem Jézus Krisztusra, Aki egészen más, mint az emberi tapasztalat 

és törvényszerűség. Onnan fentről sugárzik ránk az ereje arra, aki 

képtelen magán segíteni. Problémái környezetéből és önmagából 

adódnak. Önmagukkal és környezetükkel meghasonlott emberek kö-

zött élünk. 
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Balra: Stuart Fergusonnal Erdélyben (2008) 
Jobbra: David Georg Mályiban (2000) 

Az orvos gyógyszerrel kezel, a lelkigondozó Isten igéjét hirdeti és 

árasztja. Nagyon jó, amikor lelkész és orvos együtt jár az ember testé-

nek, lelkének gyógyítása útján. Az a cél, hogy a beteg lelkű visszata-

láljon Istenhez Krisztus által. A lelkigondozó helyzete valamivel elő-

nyösebb, mert oda is bemehet, ahová az orvost nem hívják, vagy nem 

léphet be a beteghez. 

Lelkésznek és gyülekezetnek szüksége van egyéni, személyes 

kapcsolatra. Igehirdetésünket eleveníti az istentiszteleten kívüli sze-

mélyes kapcsolat. Akivel a hét folyamán találkoztunk ige és imakö-

zösségben vagy más módon, ha vasárnap templomba jön, valószínű-

en nagyon figyelni fog igehirdetésünkre. 

A lelkigondozásban fontos szabály a másik meghallgatása. Az 

egoista, sietős beszélő belevág a másik beszédébe, nem érdekli fele-

barátjának dolga. Aki képes meghallgatni embertársát, megadta ma-

gát a felebarát javára. De az is lehetséges, hogy az üres, semmitmon-

dó beszélgetést befejezzük. A pásztori igehirdetés nemcsak meghall-

gatás, hanem bizonyságtétel is. Saját örömeinket, gondjainkat soha 

se öntsük rá a gondozottra, mert nem is érdekli. Az ige fegyelmező 

erejével beszéljünk hozzá. 
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A Kazinczy Ferenc Társaság elnökségében (2001) 

A családgondozás is a cura animarium tárgykörébe tartozik. Ez a 

személyes lelkigondozás tana, amikor kötetlen beszélgetésben hirdet-

jük Isten igéjét. Személyes beszélgetéskor, különösen, ha először ta-

lálkozunk, akkor mindkét fél részéről feszültség vibrál. Amikor belé-

pünk a családi otthonba, idegenkedve nézhetnek ránk, hogy ki zaklat 

már megint. Esetleg nyíltan kérdezik ezt tőlünk, vagy mi jelezhetjük 

be látogatásunk okát, amit presbiterek is végezhetnek. Egy ismerős 

látogatása könnyebb, mint az ismeretlené. Bemutatkozás után várjuk 

meg, hogy valaki a családból megszólaljon. 

Türelmesen hallgassuk meg, amíg elmondják véleményüket és 

kontaktus létesülhet közöttünk. Lényeges és lényegtelen dolgokról be-

szélnek. Tapogatóznak. Szeretnék magukat elfogadtatni. Ha tehát is-

mét szóhoz juthatunk, akkor újra rákérdezhetünk együttérzéssel, meg-

értéssel, hogy milyen gondjuk van. A lelkigondozott kedvező színben 

tünteti fel magát, amikor szenvedéseiről vagy sikereiről beszél. Olyan 

partnert kíván, aki „megérti őt”, sajnálkozik vagy csodálkozik. Önma-

gát látja és mutatja a világmindenség középpontjában, vagy éppen csa-

lódottan fordít hátat mindennek és mindenkinek. Igyekezzünk Krisztus 

felé mozdítani a beszélgetés fonalát. 

A rákérdezésnek több formája van. A lezáró kérdésekre igennel 

vagy nemmel felelhetnek. Például: vasárnap részt vett az istentiszte-
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leten? Szuggesztív kérdés: Ugye elhiszi, hogy így van? Nyitott kér-

dés: Nem értettem az összefüggést. 

Beszélgetésünk egy óránál ne tartson tovább. Gyakori, hogy bú-

csúzáskor térnek rá a lényegre. Általánosan az a vélemény, hogy ha 

Isten volna, akkor nem történne ennyi szörnyűség. Az egoista önma-

gát vetíti a világra. A földi élet és túlvilág olyan, ahogyan elképzeli. 

A modern gondolkozás félretolta a hitvallásokat, és rezignáltan böl-

cselkedik: szeretnék hinni, de nem tudok. Azután bírálja a világ 

helyzetét, „ha nem ilyen rosszak volnának az emberek… engem mel-

lőztek, a másiknak könnyebb és jobb ebben a rendszerben”. 

Óvakodjunk a képmutató, hivatalos formaságoktól! Hagyatkoz-

zunk a Szentlélekre, Aki megmutatja, hogy mit szóljunk, mit te-

gyünk. 

Mai világunkban a házastársak általában lelkileg-anyagilag egy-

mástól függetlenek. A házasság nem statikus, hanem folyamatos ál-

lapot. A család körülményei változnak, különösen pedig az első 

gyermek megszületése után, mert egy időre az újszülött kerül a fő 

helyre. A férj apává, a feleség anyává lesz. 

Családlátogatáskor sok terhet rakhatnak az igehirdetőre. A gyó-

nási titkot csak Istennek mondhatjuk el, senki másnak. Látogatásun-

kat igeolvasással, imádsággal zárhatjuk. Látogató és meglátogatott 

Isten jelenlétében beszélget. 

A z  e v a n g é l i z á c i ó  

A bel- és külmisszió fogalmát átértékelni szükséges. Körülbelül az 

1950-es, 1960-as évekig egymástól megkülönböztették a bel- és kül-

missziót. Úgy magyarázták, hogy az európai, amerikai országok és 

Ausztrália keresztyén, tehát ezeken a helyeken csak belmisszióról le-

het szó. Külmisszió határokon kívül, pl. Afrikában lehetséges, ahol 

pogányok is vannak. Manapság fordult a helyzet és az afrikai, koreai 

országok némelyike keresztyén lett, az európai országokat pedig a po-

gányság jellemzi. A bel- és külmisszió határát állami szempontok 

alapján definiálták, Isten igéjét mellőzve. Ehelyett a belmissziói ige-

hirdetés: lelkészek, egyháztagok vigasztalása, tanácsolása, bátorítása, 

keresztyén fiatalok öregek lelkigondozása, szeretetotthonok, beteglá-

togatás etc. vagyis gyülekezeten belüli szolgálat. De így sem lehet ha-

tárvonalat húzni, mert a gyülekezet nem statikus, hanem dinamikus 
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közösség, amiben állandóan változik a tagok létszáma. Külmisszió pe-

dig országhatáron belül vagy kívül megfelelő módszerekkel, eszkö-

zökkel Krisztus evangéliumának hirdetése. Röviden: belmisszió gyü-

lekezeten belül, külmisszió gyülekezeten kívül történik. Ezek alapján 

beszélünk missziói igehirdetésről, aminek tartalma, néha liturgiája is 

ugyanaz, mint a gyülekezeti istentiszteletnek: ima és textus. Missziói 

igehirdetésen is az Úrra figyelünk, és alkalmazkodunk a hallgatóság 

körülményeihez. Az evangélizáció személytől személyig is történhet. 

A Szentírásban és egyháztörténetben látjuk, hogy Isten egy valakit 

küldött egyetlen személyhez, például Illés prófétát azzal az üzenettel, 

hogy meghal Akházia, Samária királya. (II Királyok 1,15:16.) Célja 

Krisztushoz és egyházához téríteni. Keresztelő János abba halt bele, 

hogy egyetlen fejedelemnek hirdette, hogy térjen meg. (Máté 3,2; 

Márk 1,15; Lukács 23,43.) 

Az evangélizáció ébresztő és nem altató beszéd: gondolj Istennel 

való kapcsolatodra életedben és halálod után. Előkészítése testvéri kö-

zösségben folyik, ahol egy akarattal imádkoznak Krisztus győzelmé-

ért. Evangélizáción több olyan névtelen, „láthatatlan” keresztyén szol-

gál, akikről talán a szervezők sem tudnak, csak Isten. Közhírré kell 

tenni az alkalmat személyes hívogatással, körlevéllel, médiával. Az 

evangélizáció szervezésének kialakult módszerei vannak, figyelemfel-

keltéssel, kommunikációval kezdődik. Legnagyobb eredménye a sze-

mélyes hívogatásnak van. A jó címadás fölkeltheti az érdeklődést, pl.: 

„Éjféli jelenet egy keleti bálteremben”. (Dániel 5,5.) „A hűtlen meny-

asszony.” „Mire vársz még?” „Van megoldás!” A cím ne takarja el az 

evangéliumot, reklámmal ne csaljuk meg az embereket, ezért közöl-

jük, hogy itt most Krisztusról és „rólad” van szó. Helységünkben újra 

evangélizáció! Jézus hív téged. Jöjj! Helyét és időpontját jelöljük meg. 

Az evangélizációt nyilvános helyen rendezik: templomban, utcán, 

szabadtéren, sátorban. Az evangélium hirdetése egyszerű, érthető mó-

don hangzik azért, hogy a hitetlenek megtérésre jussanak. Világos, lo-

gikus isteni dimenziókban, a hétköznapok talaján mozgó bizonyságté-

tel. Rövid, plasztikus példákkal mutat a bűnre, aminek következménye 

a kárhozat. Se magad, se más erejével nem szabadulhatsz a mély kút-

ból, amibe zuhantál. Most Jézus Krisztus nyúl érted. Megváltott! Más-

sá lehetsz itt és most azonnal. Bátran, nyilvánosan dönts Krisztus mel-

lett, Aki elfogad és bevisz az üdvösségre. Az evangélizáció fölhívás 
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megtérésre, elsősorban hitetlenek, de hívők is szívesen hallgatják. Le-

het benne sok személyes mozzanat, de az evangélizáció is szentírás-

magyarázat. Textusszerűen, módszeresen fölépített igehirdetés. Lehet 

valaminek a sorozata, pl. Péter csodálatos halfogása. 

Az evangélizálás karizmáját a Szentlélek adja. Látványos, muta-

tós szolgálat lehet sok kísértéssel. Az egyház életében, növekedésé-

ben döntő folyamat. „Mert a test sem egy tag, hanem sok.” (I Korin-

tus 12,5-21.) A szolgálatok között különbség van, de ugyanaz a Lé-

lek, ugyanaz az Úr. Ideje van és ideje nincs az evangélizációnak, 

mert bő és szűk esztendők követhetik egymást. A Szentlélek kiárad 

vagy visszahúzódik. Ébredési időkben az igehirdető dadogására is 

megtérnek, szűk esztendőkben az áldott, dinamikus prédikáció is kő-

kemény szíveken koppanhat. Hétfőtől vasárnapig tartson, és jó dolog 

úrvacsorával befejezni. 

Az evangélista olyan szent életű, derűs, közvetlen személy, akit Is-

ten hívott, készített föl a szolgálatra, jól ismeri a Szentírást, a Szentlé-

lek irányítja. Nem dogmákat vagy önmagát prédikálja, „szórakoztató 

műsorban”, hanem Krisztust. Jártas a napi politikában, gazdasági, tár-

sadalmi kérdésekben, amelyeket távol tart igehirdetéséből. Stílusa és 

nyelvezete is minőségi. Mindenkinek mindenné lett, hogy az elveszet-

teket Krisztusnak megnyerje. (I Korintus 9,20-23.) Jaj néki, ha megkí-

sérti a „rivaldafény”, és őt kezdik ünnepelni Krisztus dicsőítése he-

lyett. Jaj néki, ha olyan bűnökbe sodródik, ami gyalázatára válik Isten 

népére. Ekkor a Szentlélek megszomorodva távozhat mellőle. 

Az istentiszteleteken, főleg evangélizáción fontos helye van az 

éneknek, zenének. Szóló vagy kórus acapella vagy kísérettel. Előkészí-

ti az igehirdetést egy-két személyes bizonyságtétel is. Ezek a keresz-

tyének ne legyenek kezdők a hitben, esendők a beszédben. A suttogás, 

dadogás, hadarás itt is nevetséges és bosszantó lehet. Világi evangélis-

ták nagy gondot fordítanak a szervezésre. Külső látványosságra, gör-

dülékenységre elejétől a végéig. A modern technika eszközei elvonják 

vagy elősegíthetik a figyelmet, de a Szentlélek munkáját semmi sem 

pótolhatja! 

Ahol a megtértek utógondozásával nem foglalkoznak, ott az ered-

mény gyorsan redukálódik. Fiatalokat fiatalok, felnőtteket felnőttek 

közösségébe vonjuk be! Személyes kapcsolatot teremtsünk velük. Akit 

lehet, bízzuk meg keresztyén szolgálattal, feladatok vállalásában. 
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Keresztyének és nem keresztyének, hívők-hitetlenek, megtértek-

nem megtértek között a világ teremtésétől feszültség volt és marad a 

világ végezetéig. A mennyben pedig nagy öröm van egy bűnös em-

ber megtérésén. (Cselekedetek 8,8.) 

Az utcamisszió szorosan az evangélizációhoz tartozik. A körülmé-

nyek, a „légkör”, zaj és ellenálló, érdektelenség miatt nehéz szolgálat. 

Atrocitások érhetik Krisztus követeit, kifütyülhetik, megdobálhatják, 

megcsúfolhatják vagy meghallgathatják őket. Az utcán jönnek-

mennek valahonnan valahová. Céllal és céltalanul, sietve és ráérősen. 

Vannak, akik becsapva érzik magukat és csalódottak. Félnek maguk-

tól, a feladatoktól, a jövőtől, az evangéliumtól. Az egocentrikus saját 

szemszögéből nézi a világot, reményt vesztetten, kiábrándultan, közö-

nyösen. Valamit hallott a Bibliáról, Krisztusról. Elképzeléseiből csak 

Krisztus mozdíthatja ki őket. Lehet rajzokat, képeket bemutatni, röpla-

pokat osztogatni, kórusban erősítővel énekelni. Azután álljon vagy áll-

janak ki valakik rövid bizonyságtétellel Jézusról. Erősítést jelent, ha a 

hallgatóság közé keresztyének vegyülnek, és beszélgetnek utána azok-

kal, akik erre készek. Hívni kell az érdeklődőket alkalmainkra a hit bá-

torságával és a szeretet lelkületével. Az evangélizáció befejezésekor 

név szerint hívogassunk valamelyik gyülekezetbe. 

Alkalmi összejövetelt munkahelyen, diákszálláson, vendéglőben, 

gyülekezeti teremben tarthatunk. A kötetlen, személyes jellegű beszél-

getés kezdetén bemutatkozás legyen. Kérdezzük meg, ki honnan jött, 

hová tart, van-e öröme vagy gondja. Segítség a tematikus igehirdetés 

pl. a bűnről. Kinek mi a véleménye róla? Mit mond az állami törvény? 

És a Biblia? A résztvevők kialakult véleménnyel, vagy magukba zár-

tan jönnek, és vagy ellenállnak, vagy megadják magukat az igének. Az 

Úr ereje megtörheti őket. Mutatósak a „rámenős, agresszív” evangélis-

ták, de nem rokonszenvesek. 

Az utcamisszió hajléktalanok között összehozással kezdődik. Elő-

ször (vagy másodjára) Isten igéjével tápláljuk őket, mert könnyebb 

élelemmel, ruhával, éjszakai szállással segíteni. Próbáljunk közös célt, 

munkát adni nekik. Krisztusban való hitünket bátran valljuk meg! Me-

todikai, pedagógiai ismeretek szükségesek, de a győzelem Krisztustól 

függ, ezért alázattal, imádsággal készülünk az alkalmakra, esetleg éne-

kelünk is. Szólj Uram, erősíts meg engem! Mentsd meg üdvösségre 

azokat, akikhez szólnom kell, akiket kiválasztottál magadnak! 
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A  z s i d ó m i s s z i ó  

Pál apostol írja, hogy Krisztus evangéliuma, „Istennek hatalma, 

minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek”. (Ró-

ma 1,16.) Zsidók, görögök, pogányok bűn alatt vannak, akiknek kö-

teles vagyok az evangéliumot hirdetni, mert csak Jézus Krisztus által 

van kegyelem azoknak, akik hit által elfogadták a megváltást. Nyu-

gati és keleti világban élő keresztyének és nem keresztyének érdek-

lődnek a zsidó vallás iránt. Turisták ezrei látogatnak Palesztinába, a 

Szentföldre, ahol a lakosság valószínűleg alacsonyabb színvonalon él 

az Észak-Amerikában élőknél. 

Isten ígéretet adott Ábrahámnak, hogy „nagy és hatalmas néppé 

lesz, és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei”. (Genezis 

18,18.) A prófétáknak megerősítette, hogy kevés az, hogy „nékem 

szolgám légy, a Jákób nemzetségének megépítésére… sőt a népeknek 

is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen” (Ézsaiás 

49,8.) Izrael volt Isten választott népe, de Krisztus élete, mennybe-

menetele után megváltozott a helyzet. Görögnek, pogánynak is szól 

az evangélium megtérésre. „Legyen azért nektek tudtotokra, hogy 

pogány népekhez küldetett az Istennek üdvözítése, és ők meg is hall-

gatják.” (Cselekedetek 28,28). A zsidómisszió főleg a reformáció 

idején kezdődött a Biblia tanulmányozása során. Hugh Braughton 

(1549-1612) sürgette a zsidómissziót, ami lassú folyamatnak látszott. 

Luther Márton azt remélte, hogy a zsidók megtérnek az evangélium 

hirdetése által. Mivel ez nem történt meg, ezért szemben állt velük. 

A zsidómisszió teológiai alapjait a Római levél 11. részében ol-

vashatjuk. Lényege az, hogy Izrael népe elutasította Isten kegyelmét, 

Aki Jézus Krisztusban adatott. A királyi menyegző példázata szerint a 

kiválasztottak nem fogadták el a meghívást, ezért engedetlenség foly-

tán a király behívta az utca népét, akik örömmel ültek asztalhoz. (Máté 

22,1-14.) Pál apostol ezt úgy magyarázza, hogy a zsidók megkemé-

nyedése folytán könyörült Isten a pogányokon. A zsidók ellenállása 

részben történt, és a maradék megtér az utolsó időben, miután a pogá-

nyok száma betelt. 

A nagy helyreállítást, visszafogadást csak Isten tudja. A teológiai 

vélemények megoszlanak. Némelyek szerint a világtörténelem vég-

pontján, mások szerint előbb a kiválasztott pogányok megtérnek, az-
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után a zsidók. Harmadik vélemény szerint előbb a zsidók térnek meg, 

csak azután a pogányok. A megváltás zsidónak és pogánynak egyedül 

Krisztusban adatott Istentől. A vallásos, törvénytisztelő zsidók az ótes-

tamentumi törvények világában élnek, pedig nem a törvény ment meg, 

hanem Jézus egyedül. Pál ismerte a zsidók életét és gondolkozását. Iz-

rael vezetői és népe a múlt hagyományait és az ország jövőjét féltették 

Krisztustól. 

Vallási szempontból a zsidóság háromféle irányzatot képvisel. 

Az orthodoxok mereven ragaszkodnak a törvényhez és a templom 

megmaradt siratófalához. Három-négy százalékuk jár a zsinagógába. 

Közülük kevesen térnek meg. A második csoport a liberálisoké, akik 

nyitottabbak vallási, politikai és társadalmi kérdések előtt. A harma-

dik rész a közönyösökké, akiknek mindegy. A zsidók között élő ke-

resztyének száma kevés. Kezdetben a zsidók üldözték a keresztyéne-

ket, Nagy Konstantin császár után keresztyének fordultak zsidók el-

len, keresztes háborúkkal is. 

A cionizmus győzött. A zsidó állam 1948-ban történt megvalósu-

lása óta új helyzet állt elő a nemzeti és világi politikában. Zsidók és 

keresztyének között különbségek és azonosságok vannak, amelyek a 

következők: 1. Izrael Isten választott népe, de pünkösdtől kezdve az 

anyaszentegyházhoz pogányokból lett megtértek is csatlakoztak. 2. A 

zsidók közül támadt testileg Jézus. Ma az egyházban van jelen igéje és 

Lelke által. 3. Először zsidóknak szólt az evanagélium, most elsősor-

ban a pogányokhoz. 4. A Szentlélek pünkösdkor főleg a zsidókra tölte-

tett ki először, azután a pogányokra. 5. Az evangéliumot zsidók által 

küldte Isten hozzánk, ma keresztyének által küldi a zsidókhoz. 

A zsidók közötti igehirdetés alkalmán a következőket vegyük fi-

gyelembe. A második világháború befejezése után került előtérbe a 

zsidómisszió, valamint a holokauszt (tűzáldozat). Divatos a zsidó és 

keresztyén párbeszéd. Krisztus nem azzal küldte tanítványait, hogy 

jól megismerjék a zsidók helyzetét, hanem, hogy bizonyságot tegye-

nek Róla. A keresztyén-zsidó találkozók intellektuálisak, történelmi 

témák körül forognak. A keresztyéneket tartózkodva fogadják, mert 

számukra Krisztus egy nagy próféta, de nem Isten. A keresztyének 

sok szenvedést okoztak a zsidóknak. Azt képzelik, hogy minden val-

lásos ember keresztyén. Félnek, hogy elraboljuk tőlük ősi hitüket, 

ezért nem könnyű lelki kapcsolatot teremteni velük. A keleti és nyu-
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gati államokban élő liberális propagandisták azt terjesztik, hogy Ma-

gyarországon zsidóüldözés folyik, ami valótlanság. 

Igehirdetési szolgálatunkban legfontosabb a személyes találko-

zás. Figyelik az életünket, munkában, találkozáskor. Látogatásra 

hívhatjuk őket telefonon előre. Zsinagógában manapság nincs lehető-

ség a vallástételre. A zsidóság nagyobb többsége évente egyszer lá-

togat zsinagógát. 

Magyarországon 1943 és 1948 között sokan keresték Ungár Ala-

dár zsidóból lett keresztyén igehirdető könyvesboltját. Éliás József 

református zsidó lelkész mentette vissza Debrecenben az egyetemi 

templomot. Siklós József zsidó református lelkipásztor indította el az 

iszákosmentő misstziót. 

Mi legyen a keresztyénné lett zsidókkal? Ez komplex kérdés. Be-

épülhetnek a református gyülekezetbe, alapíthatnak saját keresztyén 

gyülekezetet, amelynek tagja lehet pogányból lett keresztyén is. A 

megtért zsidó identitása megmarad, keresztyén létére is a zsidókhoz 

sorolja magát. A kritikusok nem tartják őket zsidónak. Nehézségekbe 

ütközhetnek, mert Izraelben nem fogadják be őket állampolgárnak, 

vagy elveszíthetik állampolgári jogaikat. Európában kevés zsidó ke-

resztyén él, Izraelben kb. négyezer, Afrikában kétezer körüli a zsidó. 

Legtöbben Amerikában, ahol rendkívül gazdagok. 

A zsidómisszió lényege, hogy Istentől elhívott, Szentlélektől megál-

dott igehirdetők prédikálják Krisztus evangéliumát annak a népnek, 

amelyet a történelem kezdetén Isten magának kiválasztott. (Kovács 

György: Gyökerek.) A zsidók evangélizációja olyan, mint a pogányoké, 

mert nincs az ég alatt más név, csak a Krisztusé, Aki által megtartatunk! 

A  c i g á n y m i s s z i ó  

Eredetük bizonytalan, még akkor is, ha közismert tudósok írják 

történetüket. Akadnak közöttük gazdagok, tanult emberek, közszol-

gálatban álló tisztviselők, rendőrök, vasutasok; vasárnaponként a rá-

dióban cigányzenekar ad műsort. Többségük fizikai munkában he-

lyezkedik el, vagy pedig munkanélküli. Az állam különféle anyagi 

juttatásokkal segíti őket, de pazarlóak. Amijük van, beleértve az 

egészségüket is, elpocsékolják. Betörések, lopások, hozzájuk kötőd-

nek. A börtönök többsége cigányokkal van tele. 
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A cigány faj, hasonlóan más sötétbőrű etnikumhoz, szenvedé-

lyes, lobbanékony, szentimentális, misztikus. Együttéreznek Szűz 

Mária szenvedésével, tisztelettel veszik körül. A vallási tevékenysé-

get, rózsafüzér, keresztelés, temetés stb. nagy átéléssel csinálják. Jaj-

veszékelve szenvednek Krisztus keresztje alatt, és tapsolnak a feltá-

madásán. Vonzódnak a látványos, karizmatikus dolgok iránt, ahol a 

taps, ének, zene és műszaki felszerelés elmaradhatatlan az összejöve-

telen. Elfogadják Krisztust, látszatra megtérnek, ami rövid ideig tart 

általában. Külső dolgok, újabb hatások befolyásolják a közösséget. 

Mindig kapni, nyerni szeretnének. Komolyan veszik a pillanatot és 

az adott helyzet hatása irányítja gondolataikat és cselekedeteiket. Ke-

resztyén cigányok között pl. a lopás szokása továbbra is érezhető. 

Akit igazán megragadott Krisztus Lelke, annak életében látható 

változás történik. Tiszták, jól öltözöttek, derűsek, szenvedélyesen 

Krisztust követők lesznek. Komolyan veszik, hogy Isten a mi Atyánk, 

Jézus Krisztus által, Akinek élő, szeretett gyermekei vagyunk. A meg-

tértek között vannak olyanok, akik öntudatosan vallják nemzetiségü-

ket, és vannak olyanok, akik szeretnék megváltoztatni testük bőrszínét, 

hogy könnyebben beilleszkedhessenek a fehér emberek közé. A kor-

mány teljes jogú állampolgároknak tekinti őket. Építkezési támogatás-

sal, lakással igyekeznek ellátni a cigányokat, aminek eredménye, hogy 

a lakás padlóját sokan feltüzelik, a fürdőszoba berendezéseit eladják, a 

lakótelepet cigányteleppé degradálják. Fizetési kötelezettségeiket nem 

nagyon teljesítik. Gyermekeik számával (ha nyomorék is) növekszik a 

családi segély igénybevétele. A beolvasztás sikertelennek látszik.  

Akiket sikerül összeszedni az evangélium mellé, azoknak bátran 

prédikáljuk Krisztus egyszerű szavát, ítéletét és könyörületét. Sikerünk 

attól függ, hogy Isten milyen mértékben könyörül rajtunk Szentlelké-

vel. Az Úrtól választott igehirdető feladata, hogy elhordozza a körül-

ményeket. Fontos az empátia, az együttérzés, a megértés, de úgy, hogy 

megőrizze Istentől kapott méltóságát. Cigányok között különös jelen-

tősége van annak, ha cigányok misszionálják őket. Néhányan beépül-

hetnek a tradicionális gyülekezetbe, ahol pedig többen vannak, ott ci-

gány gyülekezetek alakulhatnak. Kárpátalján a megtértek külön temp-

lomban dicsérik az Urat és igen jóban vannak a fehér gyülekezetekkel. 
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A  b ö r t ö n m i s s z i ó  

Magyarországon szaporodott a börtönlakók száma. Az ellátásuk, 

körülményeik miatt egyes pártok többször szót emeltek. Új börtön-

épületekben helyezik el az új rabokat, és az alkalmasabbakat arra kö-

telezik, hogy dolgozzanak költségeikért, amiből szabadulásuk utánra 

félre tehetnek. Isten elhívása és a Szentlélek felkenetése nélkül ve-

szélyes hozzáfogni ehhez a misszióhoz. Úgy történhet, mint Skéva 

fiaival, akikre rátámadt a gonosz lélek és ezt mondta nekik: „A Jézust 

ismerem, Pálról is tudok, de ti kicsodák vagytok? És rájuk ugorván, 

az az ember, akiben gonosz lélek volt, legyőzte őket… és megsebesül-

ve szaladtak ki abból a házból.” (Cselekedetek 19,11-16.) 

A foglyok szigorú fegyelem alatt élnek. Ők is gondolkodó embe-

rek, amire bőven jut idő, de alig beszélhetnek egymással. Pedig szeret-

nének gondolatokat cserélni. A zárkában lévő nem dönthet magáról, se 

családjáról. Sikerélménye semmi, vagy igen kevés. Kitörésre, elisme-

résre, presztisre törekednek, de mindenkivel szemben bizalmatlanok. 

Ha lehetőséget kapnak rá, akkor a törvénykönyvet lapozzák, saját vé-

dekezésük érdekében. Nem, vagy csak nehezen nyílnak meg Isten és 

az emberek előtt. A rabok pszichózisát jellemzi az az elképzelés, hogy 

ártatlanul, más valaki miatt szenved, a bíró rosszindulatúan ítélt, a bör-

tönőrök gonosz emberek, ezért ahol csak lehet, meg kell csalni a rab-

társakat és a vezetőket. 

A börtönlelkésztől anyagi segítséget várnak és nem igét. Isten 

előtt a foglyok egyenlő bűnösök a szabadokkal, akik nem követtek el 

az emberiség elleni gonoszságot. Természetes hangnemben, őszintén 

beszélgessünk velük. Ne feszélyezzen a börtönőr jelenléte. Hallgas-

suk meg, ha beszélni akarnak. Szóljunk Krisztusról, Aki az elveszet-

tekért, bűnösökért jött, megbocsátott nekik, vagy szabadulást hirde-

tett a fogságban szenvedőknek. Az igehirdetés egyszerű, természetes, 

krisztocentrikus legyen. Isten elfogadja, segíti a megtérő bűnöst. El-

sősorban bibliai idézetekkel, történetekkel illusztráljunk, de használ-

hatjuk a hétköznapi élet példáit is. Bizonyságtételünket segíti a szóló 

ének, az evangéliumi zene. A megtért fogolytársak vallomására job-

ban odafigyelnek, mint a „hivatalos” prédikátorra. 

A megtértek határozottan és nyilvánosan tegyenek vallást Krisztus 

mellett. Keresztyén közösség, pásztoráció mellőzésével könnyen vis--
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szaeshetnek előbbi állapotukba. Testvéri támasz nélkül a régi cimbo-

rák igyekeznek visszahúzni, magukhoz visszarántani Krisztus bárány-

káját. Isten a börtönben is végzi térítő munkáját. Az újjászületett rabok 

álma, kívánsága és reménye, hogy azonnal kiszabadulnak fogságukból 

és a keresztyének anyagilag segítik őket. A börtönmissziós kísértése, 

hogy esetleg szolgálatának eredményeivel dicsekedjék Krisztus he-

lyett. Egyedül ne végezzünk börtönmissziót, hanem legalább kettes-

ben. Tanácsoljon, erősítsen a Szentlélek, és a börtönben is tegyünk 

meg annyit, amennyit lehet Krisztusért. 

M i s s z i ó  a  f e g y v e r e s  t e s t ü l e t e k n é l  

Ugyanúgy, mint a börtönmisszióban, Isten elhívása és a Szentlélek 

fölkenetése nélkül veszélyes hozzáfogni ehhez a szolgálathoz. A tábori 

lelkészeknél nagyon fontos a vocatio interna és a vocatio externa. 

A katonák, rendőrök pszichózisa hasonlít a börtönbe zárt rabo-

kéhoz. Az önkéntes, hivatásos sorkatonaságnál némileg más. Néme-

lyek arra hajlamosak, hogy becsapják bajtársaikat és parancsnokai-

kat. A zárt, szigorú fegyelemen könnyíteni akarnak. Megaláztatása-

ikba némelyek annyira megkeserednek, hogy a suicidiumot választ-

ják. Az alkoholnak és vagányságnak is szerepe van. A katonaélethez 

tartozik a káromkodás, a gorombáskodás, a trágár viccek, a fölényes-

kedés, pedig a katonáknak is szól az Úr parancsa, hogy boruljanak le 

Jézus előtt. Az Újtestamentumban több helyen olvasunk arról, hogy 

pogány főtisztek hitre jutottak Jézusban: A római százados Kaperna-

umban, Kornélius százados Czézáreában, a római centurio nagypén-

teken Krisztus keresztjénél vallotta meg, hogy Jézus az Isten Fia 

volt! (Máté 8,10; Lukács 23,44; Cselekedetek 10,31-35.) 

Magyarországon 1994-től ismét szolgálhatnak tábori lelkészek, 

katonai rendfokozattal. Három nagy egységben, három nagy feleke-

zetben, római katolikus, protestáns és zsidó. Jobban tisztelik a lel-

készt, mint a gyülekezetben. A beteg, sebesült keresztyén vagy ér-

deklődő a katonai lelkészhez jön. A honvédség olyan missziói terü-

let, ahová csak uniformisban és katonai szabályzatok szerint lehet be-

lépni. Lelkipásztor az Úr szavát hirdeti, lelkigondozást végez béké-

ben vagy háborúban. A tábori lelkészség által beléphet a cura anima-

rium területére. A rendőrségnél sokkal szabadabban mozoghat az 

evangélium hirdetője. A lelkész ismerje meg az anyagi, szellemi, val-
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lási életet, tekintse felebarátjának a katonát és a rendőrt, igyekezzen 

személyes kapcsolatot építeni velük megértéssel. A tábori lelkészség 

is lehetőség az evangélium hirdetésére. 

I s z á k o s m e n t é s ,  s z e n v e d é l y b e t e g e k  

Ebben a munkában is az Úr elhívása, a Szentlélek ereje és gya-

korlati tapasztalatok adják az alapot. Alfa alkoholistának azt nevezik, 

aki bármikor kész abbahagyni az ivást. Béta alkoholista az, aki meg-

szokásból iszik, pl. a tévé mellett. A Gamma a kezelésre, gyógyításra 

szorult alkoholista, aki „megkönnyebbül”, ha iszik. Emlékezetkiha-

gyás, az önkontroll vesztése jellemzi. Neki az alkohol fontosabb az 

életnél, családnál, munkánál, becsületnél. A delta alkoholisták főleg 

Franciaországban élnek, akik nem isznak az öntudat elvesztéséig. Az 

epszilon alkoholisták közé sorolják azokat, akik két hónapig isznak, 

aztán szünetet tartanak, és újra kezdik. 

A szidás, korholás fokozza a makacsságot. Olyan betegen segíthe-

tünk, aki maga is gyógyulni akar, ezért kérdezte Megváltónk a Bethes-

da tó partján: „akarsz-e gyógyulni, vagy sem?” (János 5,6.) Az iszáko-

sok Isten előtt olyan bűnösök, mint azok az absztinensek, akik nem 

rombolják magukat, családjukat és a társadalmat, de Krisztus nélkül 

élnek. Pszichózisukra jellemző: isznak, mert a feleség, mert a főnök, 

mert a társadalom vagy mások tönkretették őket. Mivel isznak, ezért 

nem örülnek semminek. Mivel a „magukét isszák”, ezért joguk van 

hozzá. Nagy bűnük, hogy igaznak tartják önmagukat. Az alkoholistá-

ban káros biológiai és pszichológiai elváltozások történnek, amiből a 

Szentlélek és ige megszabadíthatja őket. Érdeklődnek az alkohol rab-

ságából megszabadultak bizonyságtétele, életátváltozása után, mert 

szívük legmélyén a megátalkodott alkoholista is vágyik szabadulásra. 

Itt is fontos az utógondozás, mert e nélkül visszaesnek előbbi 

rabságukba. A megtért alkoholistákat igyekezzünk keresztyén közös-

ségbe plántálni, hogy megmaradjanak új életükben. Az alkoholista 

gyorsan rezonál az Istenre, halálra, lelkészre. 

A drog magyarul: ’méreg, gyógyszer’. A kábítószerek kategóriá-

jába tartozik az alkohol, a cigaretta, a túlzott gyógyszerfogyasztás és 

elsősorban a különféle kábítószerek (mérgek) beszippantása, fecs-

kendezése. Az értelmet, szellemi-testi kapacitást serkentő dopping-

szerek az ősidőktől csábították az embereket. Így próbáltak felülke-
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rekedni önmagukon, embereken, akadályokon. A belső szorongást 

próbálták feloldani, megszüntetni vele. Korunkban reneszánszát éli a 

démonikus kábítószer-kereskedés a meggazdagodás céljából. A drog 

az első fázisban serkenti, a második fázisban bénítja a központi ideg-

rendszert. Nagyon ritka kivétellel, aki megpróbálja, hogy absztinens 

marad, a többség azonnal függőségi viszonyba kerül vele. A démo-

nok embereket pusztítanak el kábítószerezés által.  

A drog fizikai harc az Isten által teremtett ember megrontására. A 

„Chemische Traum utazása” úgy történik, hogy a delikvens mérget 

fecskendez magába. Egyre növekvő adagot kíván a végleges testi-

lelki-szellemi elpusztuláshoz. A „szipus” három szakaszos lezüllésben 

fejlődik ki. Az első a kóstolgatás, amikor még nincs függőség a kábí-

tószerrel, bár romlik az érzékelési, reagálási képesség. A második lé-

pésben már függőség van; a kábítószert „élvező” hamis biztonságér-

zetre jut, nem tartja magát betegnek, bár egyre közelebb jut az össze-

omláshoz. A harmadik fázis a vég nélküli krízis. Befecskendezés után 

rövid, kellemes érzés, azután iszonyatos szenvedés. Módszer az is, 

hogy nejlonzacskót húz a fejére, marihuánás cigarettát szív, mákteát 

iszik, heroint szippant, vénásan befecskendez hozzá. A visszerek tönk-

remennek, vírusos gombásodás, baktériumos fertőzés keletkezik. 

A fiatalok belevetik magukat ‒ egymást buzdítva ‒ a fogyasztásba. 

„Méreg tartja össze a genget.”. Promiszkuitásban, határtalan erkölcste-

lenségben élnek, a lopás, a hazugság, a félelem őrjítő feszültségében. 

Élő halottak, agonizálnak. A narkósok életcél nélkül vegetálnak, ide-

oda hányódva. Szó szerint önmagukat pusztítják el. Az orvosi és 

pszichológiai kezelések eredménye igen sovány. Az elvonókúrán, te-

rápián kezeltek többsége visszaesik. Egyedül Krisztus hatalma segít 

rajtuk. Istentől elhívott misszionárius specialisták szolgálhatnak közöt-

tük. Némelyek megtérnek, némelyek kárhozatos állapotukban marad-

nak. Kevés a megszabadultak száma, de van! Mint a tradicionális gyü-

lekezetekben is kevés a megtérők száma. Az evangélium által meg-

gyógyultakat azonnal alkalmas keresztyén közösségbe kell bevonni. 

Isten Szentlelke felébreszt a Chemische Traumból. Segítjük az 

orvosokat, pszichológusokat, akik tudományos módszerekkel, eszkö-

zökkel igyekeznek gyógyítani az önpusztítókat. Krisztus evangéliu-

mát hirdetjük azzal a bizonyossággal, hogy Isten ereje nagy, és a 

narkósokat is képes megszabadítani a démonok hatalmából. 
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K ü l m i s s z i ó  é s  ö k u m e n é  

A misszió homiletikumának fölvázolásakor foglalkoztunk azzal, 

hogy a kül- és belmisszió szavak évszázados jelentése modern ko-

runkban megváltozott. Az anyaországban is lehet külmisszió (társa-

dalmi misszió), és missziói mezőkön pl. Koreában is lehet belmisszió. 

A szabadság és emberi jogok kérdése fontosabb lett minden másnál. A 

volt keresztyén államok Európában elpogányosodtak, a pogány álla-

mok közül többen keresztyénné váltak. 

A külmisszió egyházi kereteken belül és a nemzet, az etnikai kö-

zösség határain kívül is folyik. Célja, hogy Krisztus evangéliumának 

hirdetése nyomán új keresztyén gyülekezetek alakuljanak. A külmisz-

szió teológiájában permanens kérdés, hogy milyen célból dolgozzanak 

a misszionáriusok. Kultúrát terjesszenek? Szociális evangéliumot, 

vagyis anyagi segítséget vigyenek? Valamelyik ország politikai, gaz-

dasági érdekeit képviseljék? Egyházat alapítsanak? Vallásokkal fogja-

nak össze, vagy csupán a „steril” evangéliumot hirdessék? 

Az biztos, hogy konkrét feladatainkat Isten mutatja meg. Misszi-

ói szolgálatra Jézustól kaptunk parancsot. A misszionáriusok Isten 

revelációjától, az egyetlen Krisztustól nem szakadhatnak el. Krisztus, 

az evangélium hirdetésére küldettek, időszerű módszerekkel. Zsidó-

nál zsidóvá, görögnél göröggé, kínainál kínaivá kell lennünk, hogy 

őket a Krisztusnak megnyerjük. (I Korintus 9,20.) Külmissziói vo-

natkozásban ez azt jelenti, hogy be kell illeszkednünk annak a nép-

fajnak a gondolkozásába, szokásaiba, körülményeibe, akiknek az 

evangéliumot prédikáljuk, anélkül, hogy politikai vagy gazdasági, 

vallási machinációkba keverednénk. 

A misszionárius Krisztust prédikálja ‒ „Térjetek meg!”, és az újjá-

születettek közösségéből egyház alakul, akiket hitben erősít, keresz-

tyén ismeretekre oktat. Csak ezek után foglalkozik gazdasági, nevelési, 

társadalmi stb. kérdésekkel. Modern világunkban a missziót segély-

szolgálatnak tekintik, és pénzt, élelmet, ruhaneműt küldenek az ige he-

lyett, ami „könnyebb megoldás”, mint az igehirdetés. Tanítsunk, kór-

házat építsünk, földművelést szervezzünk, vagy evangélizáljunk? 

Előbb kenyeret, aztán igét, ez a szociális evangélium. A kenyér meg-

sokasítása történetében Jézus először prédikált, és csak azután ültette 

le a sokaságot evéshez. Keressétek először Isten országát! Az is elő-
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fordul, hogy a segélyezett csak a meggyógyulása után jut hitre. A 

misszionárius nem közgazdász, nem kultúrfelelős, se nem politikus, 

hanem igehirdető.  

Teológiai szakviták folynak arról, hogy a missziói mezőkön, ‒ 

mint pl. Afrikában vagy Pakisztánban ‒ más országból érkezett „ide-

genek” evangélizáljanak, pásztorolják a helyi gyülekezetet, vagy 

csak bennszülöttek. Nem kérdés, hogy az evangéliumtól érintetlen te-

rületeken a külföldről érkezettek prédikáljanak. De ha már vannak Is-

tentől kiválasztott igehirdetők, akiket otthon vagy más országban ki-

képeztek, akkor feltétlenül ők vegyék át ezt a munkát. Bennszülöttek 

kísértése, hogy pl. az Egyesült Államokban kiképezik őket, és azután 

nem térnek vissza szülőföldjükre, ahol az igeismeret mellett ismerni-

ük kell a politikai, etnikai, vallási helyzetet. A misszionáriusnak, 

missziói lelkésznek, teológiai képzése után még speciális szakisme-

reteket is el kell sajátítania. 

A magyar külmisszió történetét Ane Maria Kool is megírta dok-

tori disszertációjában. Címe: God moves in a mysterious way (1994). 

(Magyarra fordítva: Az Úr csodásan működik) Károlyi Gáspár Teo-

lógiai és Missziói Intézetünkben a missziológia négy éven át fontos 

szaktárgy volt. 

Az ökumenikus mozgalom a reformáció korából eredt, amikor 

kemény szavakkal bírálta egymást a római és a protestáns felekezet. 

Ez a harc Magyarországon az inkvizicióban tetőzött, és a vallási 

küzdelembe politikai tényezők is belejátszottak. Ez a hullám enyhült 

az 1960-as években. Az ökumenikus mozgalomnak az volt a haszna, 

hogy csöndes megbékülés történt a felekezetek között, hiszen az 

Apostoli Hitvallás római és protestáns egyházaknál ugyanaz. Külö-

nösen egyetemes imahéten látszik az egység, amikor egy héten át 

közösen tartják fölváltva az alkalmaikat. 

A szó: ökumené, hé gé, az egész földet jelenti. Manapság az 

egyházak közötti egység kifejezése. A kérdés megoldását missziói 

munka sürgette, ugyanis a bennszülöttek azt kérdezték, hogy me-

lyik az igazi Krisztus. Akit a római egyház vagy akit a protestánsok 

hirdetnek? Nem volt más válasza az egyházaknak, mint az, hogy a 

Biblia Krisztusa az egyetlen és igazi Megváltó. Az ökumenikus 

mozgalom 1948-ban Amsterdamban öltött végleges formát. Alaku-

lásukon hangsúlyozták, hogy a missziói mezőkön tiszta evangéliu-
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mot prédikálnak, és keresztyének között az egységet, segítőszándé-

kot, szeretetet szolgálják. Idők folyamán az ökumené különféle vál-

tozásokon ment át, és a Bibliától idegen vallásokkal, pogánysággal 

keveredett. Ige és imaközösség helyett látványosságra, „szórakozta-

tásra” törekedett. A világvallások egyesülését szeretné, de az a 

probléma, hogy egyedül Jézus kijelentése az igaz, hogy csak Ő az 

egyetlen Pásztor, egyetlen út, egyetlen ajtó a mennybe. 

A mozgalomnak volt egy jó hatása, az, hogy a felekezetek között 

csöndes megbékélés történt, hiszen az Apostoli Hitvallás minden 

Krisztust valló egyháznál azonos. Különösen egyetemes imahéten, ja-

nuár hónapban látszik az egység, amikor a különféle felekezetek egy-

más templomában olyan ünnepélyes alkalmat tartanak, amelyen a má-

sik felekezet lelkésze szolgál. Minden lelkészi igehirdetés után együtt 

mondják el az Apostoli Hitvallást és az Úr imádságát, a Miatyánkot. 

VII. A szenvedés homiletikuma 

O r v o s i  é s  t e o l ó g i a i  a l a p k é r d é s e k  

A gyógyító orvos első feladata az, hogy megkeresse a betegség 

okát. Azt tekinti betegnek, akiben kóros elváltozások történtek. Kó-

rosnak nevezik, amikor a normális abnormálissá torzul, pl. megszű-

nik a vesefunkció. A gyógyítás célja: helyreállítás, ami teljes mér-

tékben, részben vagy egyáltalán nem sikerül. 

Orvosetikai kérdés, hogy kit gyógyítsunk. Öreget is, 85 éven felül? 

Olyanokat, akik aktív építői a társadalmunknak, vagy a reménytelen 

eseteket is? A testi-lelki fogyatékosok létfenntartására óriási összeget 

szükséges fordítani. A spártaiak a Taigetos-hegyről dobálták le az 

életképtelen gyermekeket. A fasizmusban és a kommunizmusban em-

berek tömegeit extirpálták, kiirtották. A nagy emberek és szürke ál-

lampolgárok gyógyítása kötelesség. De mi legyen az apagyilkosokkal? 

A munkába lépő orvosok világszerte hippokráteszi esküt tesznek, hogy 

a sebesülteket, rabszolgákat, bűnösöket is gyógykezelik. 

Teológiai szempontból a szenvedésnek több oka lehet. l. A be-

tegség ördögi megszállottság. Miután Jézus kiűzte a démont, meg-

szólalt a néma. (Márk 7:31-37.) Gadarában lecsillapult az őrült. (Má-
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té 8,28.) De az már antibiblikus vélemény, hogy minden betegség az 

ördögi megszállottság következménye. 2. Lehet próbatétel, mint Jób 

esetében, aki elvesztette vagyonát, családját, barátait, tekintélyét, 

egészségét, mégis hű maradt Istenéhez. Pál apostolt „tövisszúrások-

kal” próbálgatta Isten, de elég volt neki az Úr kegyelme! (II Korintus 

12,9.) A homiletika történetében láttuk, hogy különösen megáldott 

emberek sokat szenvedtek, többnyire haláluk előtt. 3. Isten büntetése. 

Elizeus szolgája poklos lett a kapzsiság és hazudozása miatt. (II Ki-

rályok 5,26-27.) Amikor Heródes király istenként dicsekedett, akkor 

megverte az Úr férgekkel a testében. (Cselekedetek 12,22-23.) Alko-

holista apának idióta gyermeke született. (Exodus 20,5.) 4. A beteg-

ség Isten dicsőségére való. A vakon született ártatlan volt, szülei sem 

vétkeztek, hanem hogy „nyilvánvalóvá legyenek benne az Isten dol-

gai”. (János 9,3.) Teológiailag nem kérdés, hogy fiatalhoz, öreghez, 

fogyatékoshoz, börtöntöltelékhez menjünk-e az evangélimmal. An-

nak kell prédikálnunk, akihez az Úr küld! Királyhoz, mint Ézsaiás 

próféta meglátogatta Ezékiást (II Királyok 20,5.), vagy Elizeus pró-

fétának szegény özvegyhez volt küldetése. (II Királyok 4,32-34.) Jé-

zus a keresztfán, emberektől megérdemelten halálra ítélt rablógyil-

kosnak prédikálta az üdvösséget. 

A pszihoszoma alapelve, amit a modern orvostudomány is felis-

mert, és a teológia már Isten kijelentése által tudott, hogy az emberi 

test-lélek-szellem között szoros összefüggés van (trichotomia). Aki 

lelkileg „helyrejött”, az testileg is meggyógyulhat. A félelem és gon-

dok között lévő embernek gyomorgörcse vagy fejfájása támadhat. A 

pszichoszomatikus gyógyításnak jelentőséget tulajdonítanak. Kórhá-

zi fölvételnél mindenről alaposan kikérdezik a beteget. Megtörténhet, 

hogy kikérdezés után helyrejön a megromlott állapota. 

Manapság divattá lett a pszichológia. Már foglalkoztunk vele, 

hogy a pszichológus emberi törvényszerűségek által, emberi eszkö-

zökkel próbál gyógyítani. Az igehirdető Isten igéjével. Árnyékot vet 

a pszichológusokra, hogy közülük többen lelki krízisbe jutottak, ön-

gyilkosságba „menekültek”. Keresztyén orvosok szívesen vennék, 

hogy a rendelőjük mellett keresztyén lelkigondozó működjön. 

A betegek pszichózisa különféle. Némelyek hallani sem akarnak 

betegségükről, és úgy tesznek, mintha egészségesek volnának. Azt 

képzelik, hogy ha nem dolgoznak tovább, akkor megszűnik a család, az 
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Beteglátogatás 

„egész világ”. Utolsó pillanatig titkolják a betegségüket. Ezzel szem-

ben mások az orvos állandó páciensei. Exhibicionista, önmutogató haj-

lamúak. Szeretik, ha foglalkoznak velük, és sértődötten veszik a „di-

agnózist”, hogy semmi bajuk. Keserűen mennek haza a kórházból, 

mert maradni akartak. Beképzelik saját betegségüket (hipochonderek). 

Fölnagyítják a fájdalmukat, biztosak benne, hogy a szemölcs rákos 

daganat, a szemfájás vaksághoz vezet. A beképzelt beteg valóságos 

beteggé válhat. 

Az emberek többsége gyógyulni szeretne. Ha megtudja, hogy ál-

lapota súlyos, még reménykedik, hogy orvosa rosszul diagnosztizált. 

Lázadni kezd önmaga, az orvos és Isten ellen, hogy miért jutott ide. 

Belegondol, hogy bénán, ágyhoz kötötten, szellemi fogyatékossággal 

teherré válik magának, családjának és emberi közösségnek. A beteg 

állapota, érzésvilága összefügg családi és társadalmi helyzetével, 

foglalkozásával, hitével. A vezetőpozícióban lévők sietnek gyógyul-

ni, ami általában hamarabb is történik náluk. Az állásnélküliek, táp-

pénzesek némelyike húzza-halasztja gyógyulását, ahogy lehet. 

Keresztyéneknél előfordul, hogy a beteglátogatók vigasztalni 

mennek, és a beteg vigasztalja őket a Krisztus által. A beteg gondol-

kodása és lelki állapota változó. Más az utcán járó beteg, a családi 

közösségben szenvedő, és más a kórházban műtét előtt és műtét után. 
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Kórházban (1957) 

A kórházban személytelenné válunk, ott már nem a lelkész, a ta-

nár, a főorvos fekszik, hanem a „hepatisziszes”, májgyulladásos a 

19-es szoba harmadik ágyán. Legfeljebb a „főorvos úr betege”, akkor 

is egzisztenciálisan kiszolgáltatott az élet és halál mezsgyéjén járva. 

A meggyógyult gondolatvilága is változik, mert sejti, hogy az élet 

olyan véges, mint a pislogó gyertyabél. Változik az értékítélete. 

A betegágyon leromlott test-lelki állapotban kell döntenünk éle-

tünk fontos kéréséről, hogy műeret operáljanak-e testünkbe, vagy tő-

ből amputálják-e a lábunkat. Az orvos kérdez, javasol, de a műtétről 

a páciensnek írásban kell dönteni (informed consent). 

A  b e t e g á g y n á l  

A keresztyén lelkigondozó Krisztus követe, az Úr választottja 

(vocatio Dei). Személyében Krisztus van jelen, Ő sugárzik ki belőle. 

Isten ereje nélkül képtelen a szenvedést látni, a beteggel együttérezni 

és vigasztalni. Krisztus nélkül összeroppanunk vagy immunissá le-

szünk mindig ugyanazokat a panaszokat hallgatván. 

A lelkigondozó nem önmagát akarja bemutatni, hanem Krisztust. 

Sovány eredmény, ha úgy gondolnak vissza rá, hogy „az a kis szőke, 

vékony tiszteletes”. A nyomorúságban lévőhöz Krisztust visszük, 

hogy hit által belé kapaszkodjanak, tőle várják a gyógyulást. A bete-

get érdekli látogatójának pozíciója, hogy a püspök úr jött hozzá vagy 
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a segédlelkész. Látogatójától segítséget vár. Megnyugtatja, sőt gyó-

gyítja a látogatójából kisugárzó erő és nyugalom. 

A lelkigondozó ezért ne legyen fölényes, érezzen együtt a szen-

vedővel, amint Jézus könnyezett Lázár sírjánál (empátia). A beteg 

szeretné átadni testi-lelki fájdalmait a látogatójának, ezért mutatja 

meg műtéte helyét, sebeit, kéri, hogy érintsük meg. Teljesítsük a kí-

vánságát. A betegszobában odalépünk az ágyhoz, amin a beteg be-

hunyt szemmel alszik vagy pihen. Várjunk csendesen egy kicsit, 

mert az öntudatánál lévő megérzi a közelségünket. Durva tapintat-

lanság fölrázni: „Na, itt vagyok. Megismer?” 

Látogatásunk előtt vagy alatt kérjünk igét az Úrtól. Szólítsuk ne-

vén a beteget. Tapintatosan érdeklődjünk az állapotáról, hagyjuk be-

szélni. Némelyik gyónni kezd, szíve titkait tárja fel, amit őrizzünk szí-

vünk mélyén. Közben megigazíthatjuk a párnáját, rendbe tesszük a 

szekrényét, letöröljük a homlokát. Némelyeknek jól esik a neki küldött 

üdvözlet vagy emlékjel. A betegágy mellett emlékezzünk arra is, hogy 

Jézus bárkit meggyógyított, aki alázattal és hittel jött hozzá. Megtisztí-

totta a poklost (Máté 4,2-3), a kapernaumi százados betegét (Lukács 

79,10), a vak Bartimeust (Márk 10,51-52), föltámasztotta Lázárt (Já-

nos 11,42-43). Aki a gyógyítás karizmáját kapta, Krisztus dicsőségére 

éljen vele. A kérdés, hogy a gyógyítónak és betegnek van-e hite a las-

sú vagy azonnali gyógyuláshoz, ami lassan vagy hirtelen beteljesülhet. 

A karizmák Isten dicsőségére és a gyülekezet épülésére adattak. 

Hálapénzt (paraszolvencia) lelkigondozónak is felajánlhatnak. 

Bűn a szegényt megnyomorítani, vagy az adakozó szeretetet vissza-

utasítani. Isten tanácsoljon bennünket! Amire megkér, ha lehet, vál-

laljuk és teljesítsük! 

A beteg jót vagy rosszat mond orvosairól, kórházról, családjáról. 

Ne fokozzuk az indulatait! Csöndben hallgassuk végig. Különösen 

panaszkodnak az öregek. Régen nagy tekintélye volt az öregeknek, 

míg aktívan dolgoztak, manapság a család és társadalom peremére 

szorultak. Az időseknek nincs nyereségük, sikerélményük, csak defi-

citjük. Tudják, hogy teherként vannak a közösségben. Képtelenek új 

kapcsolatot teremteni, ezért csak a „régi világot” emlegetik. Akad 

közöttük néha érdeklődő, de a többség kiszolgáltatottnak érzi magát, 

gyűlöli helyzetét, környezetét. 
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Orvosi dilemma, hogy megmondhatjuk-e a betegnek menthetetlen 

állapotát. Érvelnek mellette és ellene. A lelkigondozó ne hazudjon, és 

ne beszéljen arról, ami nincs rábízva. Isten kijelentette Ádámnak, hogy 

a bűneset után meg fog halni. Az Úr Jézus beszélt Jeruzsálem pusztu-

lásáról, mert Isten nem hazudik. Az igehirdetőnek ezért szabad és kell 

arról szólni, hogy az életünk véges. (Genezis 6,3.) „Meghalok, doktor 

úr?” „Igen ‒, felelte az orvos ‒, én is meghalok az Úr rendelte időben, 

azonban magát most meggyógyítjuk és a jövő héten mehet haza.” (Dr. 

Bodnár Ákos) Örökkévaló hazánk a mennyekben van és nekünk „az 

élet Krisztus, a meghalás nyereség”! (Filippi 1,21.) De az igazsághoz 

azt is tegyük hozzá, hogy Istennél minden lehetséges, a gyógyulás is. 

Kórházban lehet betegágytól betegágyig látogatni. Átnyújthatunk 

rövid, könnyű evangéliumi írást. Felolvashatunk a Bibliából, énekel-

hetünk egy-két verset, megfoghatjuk a beteg kezét, megsimogathat-

juk az arcát. Ha teljesen ismeretlenek vagyunk neki, akkor mutatkoz-

zunk be, hozzátéve, hogy reformátusok vagyunk. Helytelen dolog, ha 

csak együttérzésünkről beszélünk, és hallgatunk az evangéliumról. 

Kórházban könnyebb a szolgálat, ha a folyosó végén vagy a kápol-

nában összegyűlhetünk az evangéliumra éhezők számára. 

T h a n a t o l o g i a ,  s u i c i d i u m  

A halállal kapcsolatos ismeretek a thanatologia tudományához 

tartoznak, a suicidium tudománya az öngyilkossággal foglalkozik. 

A halálról illetlen beszélni, de mégis napi témánk. Feltűnni vá-

gyó és haszonleső emberek „a szép halált” oktatják. A halálról más-

ként beszél a hívő lelkész és az orvos, a marxista filozófus, a hitetlen, 

aki édesanyját temette, vagy közel érzi magát az elmúláshoz. A halált 

nevezik megváltásnak is, de irtózik tőle hívő és hitetlen, mert Isten 

büntetése rajtunk. Bűneink következménye életünkön! 

Félünk szembenézni halálunkkal, ezért a kórházban az agonizálót 

elkülönítik. Halálos végű baleset után a vétkes azért is „hagyja cserben 

áldozatát”, mert képtelen végignézni a szenvedést, amit ő okozott. Az 

USÁ-ban a holtakat kozmetikázzák, gyönyörű liturgiával emlékeznek 

reá, de a hantolásnál már csak a sírásók vannak jelen. Divatba jöttek a 

halálról szóló könyvek (Life after life). Állítják, akik onnan „visszajöt-

tek”, hogy valami alagúton mentek át, és belesimultak a fény országá-
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ba.8 Szokásba kezd jönni, hogy a meghalt a túlvilágról néz le ránk, és 

figyeli küzdelmeinket. A keresztyén azonban nem a halálból „vissza-

tértek” elbeszélését veszi alapul, hanem a Bibliát, mint Isten igéjét. Mi 

az élet és mi a halál? Erre a bibliai válasz, hogy Krisztus az élet és az 

ördög a halál. A Sátán lényege: bűn, szenvedés, halál. Emberölő volt 

kezdettől fogva! Halálunk pillanatában, fizikai-biológiai változások 

folytán a test, a lélek és a szellem elválik egymástól a feltámadásig. 

Orvosok a klinikai halálból még tudhatnak újraéleszteni, végleges ha-

lál az agyműködés megszűnésével áll be. Különbséget tesznek a „ter-

mészetes” és „erőszakos” halál között. Természetes halál pl. a beteg-

ség, öregség, baleset miatt. Az erőszakos halál pl. a gyilkosság.  Ke-

resztyének lelke a halál pillanatában Krisztushoz költözik, mint István 

vértanú esetében. (Cselekedetek 7,59.) Testünk az utolsó ítélet napjáig 

elenyészik, mert porból lett és porrá lesz. Krisztus visszajövetelekor 

testünk föltámad, a hívőké örökéletre, a hitetleneké örök kárhozatra. 

Meg kell látogatnunk a halálra készülőt. Nehéz szolgálat ez, ám 

mindenre van erőm a Krisztusban! Az a haldokló, aki elrendezte dol-

gát Istennel és emberrel, könnyebben távozik a „minden élők útján”. 

(Antall József miniszterelnök.) Az úrvacsorázás megkönnyíti az el-

költözésünket, hiszen azzal a Jézussal leszünk együtt, Akivel már e 

földön találkoztunk. A haldokló mellett olvassunk igét, énekeljünk, 

könyörögjünk. Beszélni már nem tud, szinte öntudatán kívülinek lát-

szik, de mindent ért és felfog, amit mondunk. Hirdessük neki Krisz-

tus szeretetét, bocsánatát és az örökéletet! Isten igéje, Szentlelke és 

ereje által voltak, vannak és lesznek csodálatos gyógyulások. 

A suicidium nem bátorság, hanem az összeomlás következmé-

nye. Az öngyilkos megfutamodik a harc, vagy felelősségre vonás 

elől. Orvosi vélemény szerint: pillanatnyi elmezavar. Az életet Isten 

adta, és csak Isten veheti el. Ő dönt rólunk, születésünkről, halálunk-

ról, nem mi magunkról! 

Magyarországon az utóbbi években 4200 ember végzett magával. 

Időnként és helyenként „divatba jön” az öngyilkosság. Azt mondják, 

hogy a szegénység, betegség, életcsőd, magány az oka. Az alkoholis-

ták arányszáma nagyobb. Szokás „elbúcsúzni” legalább néhány sor-

ban, amit akár cigarettás dobozra, terítőre vagy másra írnak. Hátra-

                                                      
8 J. Cristoph Hampe: Hiszen meghalni egészen más. Bp., 1993. 
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hagyják, hogy „nem volt más választás, és nagyon sajnálják, ami tör-

tént”. A suicidiumot „feltűnni vágyás, bosszúállás” is sugalmazhatja. 

Egész életében mellőzték, most legalább beszélnek róla, fájdalmat 

okozott szándékosan valakinek. Az öngyilkosság számtalan módsze-

rét választhatják, főleg a 25 év alattiak és 60 év felettiek. 

Az Úrnak szolgája néha észreveszi a környezetében vívódót, aki 

élni kíván és a halállal „barátkozik”. Ezt nevezik pre suicidális szind-

rómának. (Cry for help.) Még próbálna a környezetébe kapaszkodni, 

de már csak a halál gondolata lebeg a szemei előtt. Törődjünk velük, 

szólítsuk meg őket! Ne vitatkozzunk, és ne tiltakozzunk, hogy „ne 

gondolj ilyenre”, hanem tegyünk bizonyságot Jézus nevéről. Mert van 

Istentől rendelt kiút a mi Urunk által! Aki Őt hittel elfogadja, az meg-

menekül a földi és az örökéletre. 

Az eütanazia szószerinti jelentése: jó halál. A szónak aktív és 

passzív jelentése van. Aktív értelme, hogy a halálra készülőt „bese-

gítjük”, szándékosan belökjük (megöljük) a halálba. Ez tulajdonkép-

pen gyilkosság! Passzív értelme, hogy „haláláig kísérjük”, meghalni 

engedjük a haldoklót. A legtöbb országban tiltják az eütanazia aktív 

előmozdítását. Ott az orvos kötelessége, hogy gyógyítson, életet véd-

jen, és ne hóhér legyen. Ugyanígy van Magyarországon is. 

Orvosetikai kérdés, hogy rendkívüli és költséges eszközökkel 

megnyújtsák-e az életet, vagy rendkívüli eszközökkel befejezzék 

(méregadagolás). Keresztyén orvosok véleménye, hogy az agonizá-

lást fölösleges meghosszabbítani. Fogadjuk el Isten akaratát, mert 

nem az orvos, a jogász vagy a lelkész dönt rólunk, hanem Isten. 

A hospicemozgalom Angliából indult el 1967-ben azzal a céllal, 

hogy várhatóan már csak néhány napig, hétig létezőket olyan külön 

osztályon helyezik el, ahol megkönnyítik az elköltözésüket. Negatív 

„kezelésnek” nevezzük azt, amikor a betegtől elvonják a szükséges 

gyógyszert. Pozitív „kezelés” az, amikor olyan anyagot adnak be, 

amivel halálba segítenek. A hospice lényege, hogy adjunk lehetősé-

get az életből való méltóságos távozásra. Teljesítsük a halálba készü-

lők kívánságait, esetleg szakvéleménnyel szemben is. Plkdául ked-

venc ételét, italát ne vonjuk el tőle. A halálra készülők lelkigondozá-

sánál a Szentlélek erejét kérjük.  

Az agónia az utolsó földi küzdelmünk. Az exitus, eltávozás, meg-

halás pillanataiban a beteg már eszméletlen. Nehéz a haldoklók lelki- 
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Horváth Miklós temetése Erdélyben (1999) 

gondozása. Vannak ajánlott módszerek, hogy könnyebben végzed a 

pasztorációt, ha beleéled magadat saját halálodba. Akik ezt megpró-

bálták, otthagyták a szaktanfolyamot. Igazuk volt, mert a cura anima-

riumban nem önmagunkból, módszerekből, tudományból merítünk 

erőt, hanem az egyetlen Krisztusból. Temetéskor általában a gyüle-

kezet nagyon figyel, vagy közönyös. 

A temetés általában üzemszerűen folyik: ének, igehirdetés, ima, 

azután minden kötődés nélkül történik a temetés. Neves embereknél 

ünnepélyes temetés. Jehovásoknál szinte csak öröm. Keresztyéneknél 

a szomorúság mellett békesség uralkodik. Kérdés, hogy hívőt vagy hi-

tetlent temetünk. Ha bűnös volt, ne mi ítéljük el, ha becsületes keresz-

tyén volt, ne magasztaljuk fel. Mivel az Istennel való közösséget a föl-

dön kell elrendezni, ezért ne imádkozzunk a megholtért, hogy Isten vi-

gye be az üdvösségbe. Temetéskor két ige között vagyunk, az egyik, 

hogy „ha mindezeket megcselekedtétek, ami parancsoltatott, mondjá-

tok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert csak azt tettük, ami köte-

lességünk volt.” (Lukács 17,10.) A másik ige: „Jól vagyon jó és hű 

szolgám, menj be a te Uradnak örömébe”. (Máté 25,23.) 

Az Úr a mi sziklavárunk. Áldott az a szolga, aki az Úrban erős! 

Aki igével és Szentlélekkel megtöltekezve indul el beteglátogatásra 

és ott a mennyei ajándékokat, erőket adja tovább. Jézus Krisztust, 
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Aki fejére taposott az ördögnek, Aki legyőzte a halált és feltámadott. 

Jézus kijelentette nekünk: „mert én élek, ti is élni fogtok”. 

Feltámadunk! 

A  s p i r i t i z m u s  

A modern ember menekül Isten elől és saját lelkiismeretétől. Ag-

nosztikusnak, ateistának, racionalistának, tudományosnak tartja ma-

gát, de a modern ember miszticizmusra, babonára hajlamos, aki fél a 

„tizenhármas” számtól, lekopogja szerencséjét, mert hisz a babonák-

ban, és elképzeli a túlvilágot a maga módján. 

Mai modern korszakunkban is virágzik a spiritizmus. A szó jelen-

tése, hogy szellemidézés. A spiritiszta néha Isten nevét emlegetve, a 

megholtak lelkével, a túlvilággal keres kapcsolatot. A holtak szellemét 

„idézi meg” egyedül, vagy olyanok közösségében, akik alávetették 

magukat a spiritizmus ördögi machinációjának. A tévében számmisz-

tikával dolgoznak. Krisztusban hívő keresztyén jelenlétében nem sike-

rül a szellemidézés, sem a jóslás, mert Isten Szentlelke nagyobb és 

erősebb bennünk, mint a világban lévő sátáni lélek! (I. János 4.4.) 

A spiritiszta közvetlenül vagy közvetítő (médium) által fürkészi a 

túlvilágot. A holtak birodalmába szándékozik belépni, onnan próbál 

üzenetet, tanácsot kapni a megholt lelkektől. Leggyakrabban az el-

hunyt hozzátartozójáról kíván megtudni valamit. Például: „A fiam be-

leugrott a Dunába. Testét nem találták meg. Vajon mi lett vele?” Az 

ördög is tanácsolhatja követőit. A spiritiszták előbb-utóbb idegbete-

gekké válnak, fejgörcsökről, nyugtalanságról, félelemről panaszkod-

nak. Mindezeknek oka, hogy az ördöggel cimboráltak. Személyiség-

zavarodottak. 

Jézus kijelentette, hogy a halál nem a személyiség megsemmisü-

lése. A kereszten függő gonosztevőnek mondta, hogy „még ma velem 

leszel a paradicsomban”. (Lukács 23,43.) Van túlvilág, de Isten 

megparancsolta Mózes által, hogy „Ne találtassék közötted halottidé-

ző”. (Deuterunomium 18,13.) Saul király Endorban, javasasszonnyal 

idéztette meg Sámuel prófétát, emiatt különösképpen magára vonta 

Isten haragját, mert vétkezett az Úr igéje ellen, hogy az ördöngöst 

megkérdezte. (I Krónika 10,13.) Isten kijelentése nem a Sátán spiri-

tiszta megkötözöttei, a megholtak lelke által adatott nekünk, hanem 

Jézus Krisztusban az ige és a Szentlélek által.  
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A komáromi teológián (2005) 

Krisztuson kívül nincs más kijelentés. Aki az igét mellőzi, akár 

szellemidézéssel is, az Úr ellen vétkezik, az Úr haragját vonja magá-

ra. A Bibliában minden benne van, ami az életünkre és üdvösségünk-

re tartozik. Így szól az Úr a népéhez: „Engem keressetek és éltek”! 

(Ámos 5,4.) 

A  s z e n v e d ő  é s  a  g y ő z e d e l m e s  e g y h á z  

A lelkipásztort dicsőség és megaláztatás kíséri életútján. Szava-

inkkal és cselekedeteinkkel az Úr akaratáról teszünk bizonyságot 

templomban és bárhol akár egy embernek, akár sokaságnak. Az 

evangélium hirdetése szenvedéssel jár. Feszültséget jelent, hogy vé-

ges földi embervoltunkban hogyan vegyük át és adjuk tovább a vég-

telen mennyei üzenetet és erőket. Hogyan közöljem az önmagammal 

vagy az ördög ketrecében zárt emberrel Isten igéjét? Azoknak, akik-

nek fixa ideájuk van önmagukról, világról és az Istenről. Akiket 

minden érdekel, kivéve a Megváltó Jézus Krisztus. Pál bátorítja Ti-

móteust: „De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista 

munkáját cselekedd” (II Timóteus 4,5.) A martüria szónak etimoló-

giai és grammatikai, szószármazási és nyelvtani értelme van, tanúsá-

got, hitbeli és erkölcsi bizonyosságot jelent. Jézus önkijelentése 

azoknak szól, akik őt elfogadják vagy elutasítják. 
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Bojtor Istvánné előadása a doktorok kollégiumában (2008) 

Hitvallásainkat szívesen fogadják, esetleg közönyösen veszik, 

vagy ellene támadnak, hogy megalázzanak bennünket. Mártír az, aki 

hite miatt szenved. Vértanú az, aki nagy szenvedéseket visel a meg-

áldoztatásáig. Az Ó- és Újtestamentumban, egyháztörténelemben 

napjainkig a bizonyságtévők útja tövisek közt vezetett. Római segít-

séggel vallásos zsidók ölték meg Krisztust. Áldott igehirdetők nagy 

sebeket hordoztak, mert a tanítvány nem lehet nagyobb Mesterénél, 

és ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd. 

A prédikátor megüresedik az igehirdetés után. Sportoló mérkőzés 

végén, színész vagy zongoraművész előadás nyomán energiát sugá-

roz ki, és energiát veszít. Ugyanígy az igehirdetőt is megviseli a 

Krisztusért végzett szolgálat. A keresztyének együtt győznek és 

szenvednek Krisztussal, ez a martüria. (Kolossé 1,24.) 

A vocatio Dei, az igehirdetésre való fölkészülés feszültséggel jár. 

Amikor USA-ban először prédikáltam tévében, a riporter megkérdez-

te, hogy van-e szorongásom. „Igen” – válaszoltam. Ő erősíteni igye-

kezett: „Már két éve végzem munkámat, de még mindig előjön egy 

kis félelem.” Azt válaszoltam neki, hogy az Úr elhívott szolgája va-

gyok 16 év óta, és mindig megilletődve megyek fel a szószékre. Az 

Úr elhívott szolgája Istennel viaskodik, hogy kijelentést kapjon. Az 

Úr küldötte harcol önmagával, hogy a kijelentést megértse, és odaáll- 
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A Károlyi Gáspár Missziói Intézet vezetői 
Középen Németh Géza és Robert Rapp 

A Károlyi Intézet másodéves hallgatói (1994) 

jon egyetlen személy vagy gyülekezet elé, akik bezárt vagy nyitott 

szívvel fogadják az evangéliumot. Néha reménytelenül összeomlunk, 

sötétnek látunk mindent, de Jézus világosságot hozott, és ezt mondja: 

„a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban”. (I Korintus 15,58.) 
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‒Összefoglalás 
 

 

 

Megjelenés. ‒ Nem a ruha teszi az embert, de öltözékünk beszá-

míthat igehirdetésünk sikerébe vagy sikertelenségébe. Más ruhát visel 

a miniszter, a kommandósok vagy aki cigányokat (C) látogat. Bárhol 

jelenik meg az igehirdető, bárkivel találkozik, annak első pillantása az 

öltözékére vetődik. Úgy amint a miniszternél, zongoraművésznél vagy 

utcaseprőnél látjuk az öltözetet. A lelkipásztor szolgálata idején fekete 

öltönyt és nyakkendőt, valamint fehér inget visel, istentiszteleten pedig 

palástot ölt magára. Isten már a Sinai-pusztában a sátor felállításánál 

rendelkezett a papok öltözetéről, Illés elragadtatásánál pedig Elizeus 

kérte, hogy a palástját megkaphassa. (II Királyok 2,14.) A szuper ele-

gáns és a hanyag megjelenésű prédikátor nem kívánatos látvány. Más 

a helyzet, táborozásnál, kirándulásnál. A fő kérdés az, hogy kihez, ho-

vá küld az Úr és milyen üzenettel. 

A textus. ‒ Elejétől kezdem, mint Kálvin? Bibliaolvasó kalauz 

szerint? Más valakinek a prédikációját veszem át? Internetről veszem 

le? Ha megvan a textus, kezdő igehirdetőknek ajánlatos leírni, meg-

tanulni, azután szabadon elmondani. Némely igehirdető a Bibliájába 

teszi jegyzetét. 

Jézus életével kapcsolatos nagy ünnepeken (karácsony, húsvét, 

pünkösd) feltétlenül az Úr életéről vegyünk sorozatot. Az igét forga-

tom szívemben, jegyzetet készítek, azután nézem meg a kommentárt, 

és végül rendszerezem prédikációmat. Kauzális alkalmakra textuári-

umból is választhatok. 

Templomban. ‒ Istentisztelet előtt van, ahol presbiterekkel imád-

koznak, és azokkal vonul templomba a lelkipásztor. Fejbólintással, 

mosollyal üdvözli a már ott lévőket. Helyenként szokás, hogy a gyüle-

kezet feláll a lelkipásztor érkezésekor. Az istentisztelet pontosan kez-

dődjön. Természetesen mindig rendben tartjuk magunkat. A lelkipász-

tor fogadó helyiségében, lakásán, udvarán is mindig rend legyen. Na-

gyobb gyülekezetben kiírható: fogadó óra 9-12 között. A templom és 
  



255 

Immánuel. Fony, Rákóczi utca 23. (2016. február) 

az imaterem Isten háza. Rendetlenség, pókháló nem hirdeti Isten di-

csőségét. Ünnepi alkalmakon, az úrasztalán és padokon virág lehet. 

Magyarországon is ‒ mint a nyugati államokban ‒ több helyen 

bevezették azt a gyakorolatot, hogy az istentisztelet liturgiáját sok-

szorosítják, írásban közlik, hogyan folyik le az istentisztelet. Színe-

sítjük azzal, ha a segítségül hívást (invocatio) vagy a záró áldást 

mindig más helyről vesszük, pl.: „Keressétek az Urat, míg megtalál-

ható…”, „Az egyedül bölcs Istennek, a Jézus Krisztus által dicsőség 

mindörökké. Ámen.” (Róma 16,27.) Az igéhez nem teszünk hozzá, 

nem veszünk el belőle. Az éneket jelentsük kétszer-háromszor is las-

san. Az orgonista vezeti az éneklést. Szabad liturgiánál a Szentlélek 

és a gyülekezet kívánságára hagyatkozunk, bár idők folyamán bizo-

nyos szokás, rendszeresség alakul ki. Ifjúsági, gyermektáborozásban 

szolgáljunk szabadon. Az istentisztelet légkörét oldhatjuk szóló 

énekkel, kórussal, szavalattal, rövid bizonyságtétellel. Szép gyakorlat 

ahol istentisztelet előtt vagy utána is közösen imádkoznak a presbite-

rek lelkipásztorukkal a gyülekezetért. 

Prédikáció és utána. ‒ Textus nélkül nincs prédikáció, ami idő-

szerű. Mint például 1944. június 2-án Debrecenben, iszonyatos bom-

bázás után reméltük, hogy több ilyen nem lesz. Szabó Mihály tábla-

bíró a következő csütörtöki bibliaórán arról beszélt, hogy: „Mind-
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ezekkel haragja el nem múlt és (az Úr) keze még fölemelve van”. 

(Ézsaiás 9,21.) Kutasi Béla, a Bethánia Egyesület utazótitkára 1953-

ban, mint rab azt hirdette, hogy „megszabadultok”. Amikor 1987-ben 

hurrikán közeledett Floridához, az igehirdetők előre figyelmeztettek. 

Ha az igehirdetőt Isten Lelke megragadja, akkor döntést hirdet. 

Meg van írva, hogy „némelyeknek ugyanis bölcsességnek beszéde ada-

tott a Lélek által… némelyeknek meg prófétálás”. (I Korintus 12,7-11.) 

Voltak és lesznek próféták, és a próféta lelkek megvizsgálják egymást 

és elfogadják a bírálatot. (I Korintus 14,21.) Az igazi prófétálás betel-

jesedik. Krisztus ereje és dicsősége sugárzik belőlük, amikor az egy-

házról, természetről, politikai eseményekről, államhatalmak feltáma-

dásáról és bukásáról szólnak. (Jeremiás 46,50; Ezékiel 28; Dániel 8; 

Máté 24.) 

Az igehirdetés után a pásztor adjon számot az elmúlt hét esemé-

nyeiről. Kérdezze meg jelenlévőket örömeikről, gondjaikról, hirdesse 

a következő hét alkalmait. A hangerő a templom méretéhez és a gyü-

lekezet lélekszámához alkalmazkodó legyen. Istentisztelet után a lel-

kész induljon elsőnek, fogjon kezet a gyülekezet tagjaival a kijárat-

nál. Kárpát-medence reformátusainál megmaradt néhány helyen az a 

szokás, hogy istentisztelet előtt (vagy utána) a presbiterek beszélge-

tésre összevárják egymást. Mindenek szép és jó renddel történjenek. 

A világ teremtésétől napjainkig az igehirdetők sorát alázták meg, 

végezték ki, de az Úr neve magasztaltassék a sikerekért, megtérése-

kért, megújulásokért. Ézsaiás 61,7-ben van megírva: „Ti pedig az Úr 

papjainak hívattatok, Istenünk szolgáinak neveztettek… gyalázatoto-

kért kettős jutalmat nyertek.” 

Az igehirdető szüntelenül Krisztus kegyelmében nyer vigaszta-

lást, és „akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint 

a saskeselyűk, futnak, és nem lankadnak el, járnak, és nem fáradnak 

el”. (Ézsaiás 40,31.) 

Krisztus rajtunk lévő áldásának jele a szenvedés. (Filippi 1,29.) 

Ha pedig Jézussal együtt szenvedünk, akkor vele dicsőülünk meg! 

(Róma 8,17.) 
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Visszavárunk! 
Bojtor Istvánné Toókos Uzonka, Fony, 2015. július 
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Záró sorok 
 

 

Ebben tanulmányban alapvető tétel az, hogy a prédikálni annyi, 

mint az Ígét átvenni és átadni. Az igehirdetés annak joga és köteles-

sége, akit az Úr elhívott, szájába igét adott, és megparancsolta, hogy 

azt mondja el. 

Az igehirdetés története a világ teremtésével kezdődik, hogy az Úr 

szólt: LEGYEN! A homiletikák általában Jézus személyétől indulnak 

el, tárgyalják az egyetemes igehirdetés történetét. Magyarországon pe-

dig a reformációval kezdődik. Homiletikánk áttekintést nyújt a világ 

teremtésétől napjainkig, érintve a legrégebbi és legújabb kérdéseket. 

Abban is eltér a hagyományos homiletikáktól, hogy a történelmi szitu-

ációban, az ember helyzetével, gondolatvilágával is foglalkozik évez-

redes áttekintéssel. A szakkifejezéseket (olykor zárójelben) magyaráz-

tam a teológiai és filozófiai tézisek lényegét összefoglalva. A biblikus 

homiléta ismeri a szakteológusok véleményét, az elvi és gyakorlati 

kérdéseket, de mindezeket az Íge mércéje alá helyezi, krisztocentrikus 

szempontból a reformátorok értelmezése alapján. 

Az igehirdető olyan textust magyaráz, amelyben Isten van jelen. 

Textus nélkül nincs igehirdetés. A jó prédikáció textusszerű, érthető, 

konkrét üzenetet hordoz, ezt kívánja elfogadtatni Krisztus nevében. 

A teológiai enciklopédia után homiletikánk négy alaprészből 

épül fel: 1. Az igehirdetés egyetemes története. 2. A magyar igehir-

detés története. 3. Az igehirdetés teológiája. 4. Az igehirdetés meto-

dikája. 

A lelkipásztor végzi múlandó földi világunkban a legfontosabb 

szolgálatot. A lelkész örökéletre készít fel .Az orvos gyógyít, de 

meghalunk. A regényíró okosít, de elfelejtjük. A mérnök tervez, amit 

lebontanak, a tanár tanít, de anyaga, módszere változik. A jó nyara-

lásnak, művészetnek egyszer vége. Az olimpikonok nevét elfelejtjük. 

Jézus Krisztus beszéde tegnap, ma és holnap ugyanaz. Az ég és a 

föld elmúlik, de az Ő beszéde soha, mert az üdvösségre visz be. 

A lelkész örökélet nyitott kapuját mutatja meg hallgatói előtt. 

A homiletikát mint szaktudományt tanulni kell. Az igehirdető 

rendszeresen foglalkozik vele, és ha mindent megtettünk magunkért, 



259 

a fölkészülésért, a gyülekezetért, akkor bizalommal könyöröghetünk, 

hogy az Úr cselekedjék, amint Néki tetszik. (II Sámuel 10,11.) 

A Károlyi Gáspár Teológiai és Missziói Intézet volt hallgatóira, a 

könyv minden kedves olvasójára Isten áldását kérem szeretettel. 
 

Budapest 1992, Miskolc 1977, Fony, 2017, a reformáció 500. évfordulóján 

 

 

 

„Mutasd meg nékem az utat, Uram! Örökkévaló a Te neved!" 

 

 



260 

 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

 

 

 

Kiss Endre József: Előszó               5 
 

BEVEZETÉS 

Teológiai enciklopédia 
A teológia szó jelentése               7 

Egyház és teológia                 7 

Tudomány és teológia                8 

A teológia tárgya és feladata            10 

A teológus                  12 

Teológiai diszciplinák              14 

A homiletika jelentése, tárgya, célja          17 

A HOMILETIKA TÖRTÉNETE 

I. Egyetemes igehirdetés-történet 

Ószövetség                 23 

Jézus Krisztus                25 

A tanítványok                26 

Pünkösd után                28 

Az egyházatyák kora (100‒500)           30 

A középkor (500‒1100)             34 

Keleti-nyugati egyházszakadás           37 

Magyar honalapítás              37 

Középkori igehirdetők  (1100‒1500)          38 

A reformáció kora (1500‒1600)           41 

Orthodoxia (1600‒1700)             44 

Verbális inspiráció               44 

Puritanizmus – pietizmus – ébredés          46 

A felvilágosodás (1700‒1850)            50 

A modern protestantizmus             52 

A legújabb kor helyzetképe             54 
  



261 

 

II. A magyar nemzet története 

Egyház és nemzet               58 

Praehistoricum                59 

A honalapítástól Mohácsig             60 

Magyar, német, török fennhatóság           62 

Szabadságharcok               64 

Osztrák-Magyar Monarchia            66 

A Magyar Tanácsköztársaság             67 

Trianon                 67 

A Magyar Népköztársaság             68 

A Magyar Köztársaság              69 
 

III. A magyar igehirdetés története 

Térítő és tanító prédikációk            69 

Keresztes parasztok forradalma           75 

Magyar reformátorok              77 

Az ellenreformáció              82 

Református fejedelmek             85 

Orthodoxia, újulás, fölvilágosodás           86 

Szabadságharc, kiegyezés             92 

Az első és a második világháború           93 

Háború és béke               95 

Változások ideje               98 

A HOMILETIKA TEOLÓGIÁJA 

I. Isten beszél az Ótestamentumban 

Mózestől az Énekek Énekéig          103 

A próféták                110 
 

II. Isten beszél az Újtestamentumban 

Evangélium, angyalok, jelek          113 

Próféták, papok, farizeusok          118 

A Szentlélek munkája            119 

Reveláció               121 

Deus absconditus et revelatus est         124 

  



262 

A Megváltó              126 

Isten Fia              126 

Logosz               130 

Az ige hármas alakja           131 

Jézus jelenvaló             132 

Jézus igehirdetése            137 

Isten orszáha Jézus            138 

A döntés              142 

Tanítványság             142 

Krisztus hallgat            143 

Evangélium és levelek            143 

Felosztás és tartalom           143 

Történeti, tanítói és prófétai könyvek       144 

A Szentírás egysége            146 
 

III. A szent Biblia és a hamis iratok 

A kánon               148 

Talmud, apokrifus és pseudo íratok        150 

Szakadások               152 

A HOMILETIKA METODIKÁJA 

I. A gyülekezeti igehirdetés 

Az igehirdető              155 

Az igehallgató              156 

Segítségünk az Úr             161 

II. A templomi gyülekezet 

A metódus               165 

A textus (alapige)             167 

A hermeneutika, a megértés tudománya       171 

A retorika                172 

Ének és zene              175 
 

III. A prédikáció felépítése 

A főtétel                183 

Az elrendezés              175 

Az előadás               189 
 

  



263 

IV. A szimbolikus istentiszteletek 

A sákramentumok             193 

Gyermek vagy felnőtt keresztség?         196 

A keresztelés              198 

Az úrvacsora               200 
 

V. A kauzális istentiszteletek 

Gyermek-istentisztelet            203 

Hittanóra               207 

Konfirmáció              210 

A házasságkötés megáldása          215 

A bibliaóra               218 

A kiválasztás              220 
 

VI. A missziói igehirdetés 

A lelkigondozás (Cura animarium)        223 

Az evangélizáció             227 

A zsidómisszió              231 

A cigánymisszió             233 

A börtönmisszió             236 

Misszió a fegyveres testületeknél         223 

Iszákosmentés, szenvedélybetegek         239 

Külmisszió és ökumené            226 
 

VII. A szenvedés homiletikuma 

Orvosi és teológiai alapkérdések         241 

A betegágynál               244 

Thanatologia, suicidium            246 

Spiritizmus               250 

A szenvedő és a győzedelmes egyház        251 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Megjelenés               254 

A textus               254 

Templomban              254 

Prédikáció és utána            255 
 

Záró sorok             258 

 



264 

A Kazinczy Ferenc Társaság kiadásában megjelent: 

BOJTOR ISTVÁN: 

Misszió a Tiszán innen. 1996. 

Júdás, az Iskáriótes. Történelmi regény. 1998. 

Erdélyi krónika. 2001. 

Az ítélet. (Önéletrajzi mű.) 2003. 

Az Úr a te Istened. Üzenet a Bibliából a Királyok Könyve által. 2004. 

A megigézett püspök. Regény. 2007. 

Jöjj és láss! Bibliai történetek színpadi feldolgozásban. 2011. 

Mózes, a nép vezetője. Történelmi regény. 2014. 

Kassai napok. Történelmi konferenciák Fonyban. 2014. 

Bibliai és teológiai fogalmak szótára. 2015. 

 
BOJTOR ISTVÁNNÉ TOÓKOS UZONKA: 

Fony. A község története és szociográfiája. 2000. 

Göncruszka. A falu története és társadalomrajza. 2005. 
Más kiadónál: 

Göncruszka. Műemlékek. 1992. TKM. 434. 

Fonyi séta. 1998. 

 

Számítógépbe írta: 

Bojtor Istvánné Toókos Uzonka 

Komputer technikus: 

Takács Zoltán mérnök, Budapest 
 



BOJTOR ISTVÁN munkájában a Homiletika cím nem csupán az 
igehirdetés szűkebb értelemben vett tudományát jelenti, mint ál
talában, hanem egyúttal enciklopédikus teológiai bevezetést ad. 
Miközben áttekinti a homiletika kiilországi és hazai történetét, 
teológiáját, módszertanát, ugyanakkor részletesen kitér minden 
egyéb gyakorlati teológiai, vallástörténeti, izagógikai, biblika teo
lógiai, dogmatikai, hermeneutikai, ekkléziológiai, poimenikai, 
szociáletikai, egyháztörténeti, magyar történelmi, egyetemes his
tóriai és bölcseleti összefüggésre. Tehát megismerhetjük belőle a 
teológiai alapfogalmak mellett a Szentírás igehirdetőit; a keresz- 
tyénség kiemelkedő prédikátorait napjainkig; a magyar igehirde
tés történetét, tanulhatunk az igehirdetés teológiai alapjairól; ol
vashatjuk valamennyi bibliai könyv ismertetését; tudatosíthatjuk 
a gyülekezeti igehirdetés összes fontos szempontját; a prédikáció 
helyes felépítését, a szimbolikus, a kauzális, a missziói igehirdetés 
módszertanát, a jézusi igehirdetés tanulságait.

Következésképpen az olvasónak, aki kezébe veszi a kötetet, 
nem csupán az igehirdetésről szóló tanítást közvetíti, hanem 
gazdagítja az átfogó teológiai ismereteit, amelyek feltehetően 
még a szakmabelieknek is tudnak újat mondani. Mivel az isten
tiszteletek szerves része az egyházi ének és zene, kitér ezeknek a 
tárgyalására. Kijelenthető, hogy minden gyülekezeti lelkipász
tor, teológiai hallgató, valamennyi lelkipásztori munkatárs, hit
oktató, szolgáló presbiter vagy gyülekezeti tag számára a hasznos 
tanulmány lehetőségét kínálja, a képzettségtől függetlenül, még 
akkor is, ha esetleg nem minden olvasó osztja mindenben, min
dig a szerző véleményét.

Kiss Endre Józ se f
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