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Gémes István:

A lelkipásztor – megértő lény 
Adalékok a Zsidókhoz írt levél szerzőjének képéhez

Szerzőnk tudja, hogy nagy feladatra vállalkozott. A cura pastoralis, a logosz 
tész paraklézeósz soha nem volt könnyű feladat. Hogyan oldható meg ez a 
kérdés? Nagyon jól tudja azt is, hogy csak bizalmi viszonyból szabad kiindul-
nia. Hogyan próbálja meg megteremteni azt?

a) Mindenekelőtt a megalapozásnak kell rendben lennie. Az egész irat fel-
építése ennek komolyan vételéről tanúskodik. Frederico Dattler (A carta aos 
Hebreos, 1980) ilyen szempontból is találóan elemezte az ún. „tanító” és az 
„intő” szakaszokat. Szerinte így fest a kép (T = tanító, I = intő):

1. T – 1   + I – 2,1-4
2. T – 2,5-18   I – 3,1
3. T – 3,2-6   I – 3,7-4,16
4. T – 5,1-10   I – 5,11-6,20
5. T – 7,1-10,18  I – 10,19-39
6. T – 11   I – 12-13

Így lenne például illuzórikus és felszínes, ha csupán valami �gyelmetlenség 
következtében beálló „elevezésről” beszélne a 2,1-ben. Az előtte levő 1. feje-
zetben ugyanis előzőleg megalapozta már a „biztos kikötőt”, amelyet szem-
mel kell tartani. Ha ez nem következik be, fennáll az elsodródás veszélye. 
Az itt szereplő proszechein nautikai szakkifejezés, s ott azt jelenti: az irányt, 
a kurzust tartani. Az előző fejezetben pedig lefektette az isteni Ige teológiá-
ját, amely a Fiúban, mint az „utolsó időben” szólóban világosan mutatja a 
„kurzust”. Felszínes pásztorolás helyett tehát a szilárd alapokon való állását 
kívánja kifejezésre juttatni.

b) Szerzőnk nem tagadja, hogy írása nehézséget okozhat az olvasóknak/hall-
gatóknak. Ezt két helyen is igyekszik beszámítani a tervébe. Egyrészt barátsá-
gosan utal arra, hogy írása (szándékosan?) rövid. Túl a korabeli udvariassági 
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gesztuson (Spicq), a rövidség hangsúlyozása megértő gesztus kifejezése is 
lehet. Ha a korabeli igen terjedelmes prédikációkra gondolunk – „Pál igen 
hosszan prédikált” (bőbeszéd – ApCsel 15,32; 20,2.7-12) –, akkor szerzőnk 
megértő lény. Közben meg is jegyzi, hol rövidíthet még:

    9,5 – (kerubok beárnyékolják a fedelet) „erről nem kell most külön 
szólni”.

11,32 – „kifogynék az időből, ha szólnék Gideonról” (próféták felsorolá-
sa) – vagyis, ha mellőzhet valamit, nem bánja.

Másrészt szinte magyarázkodva mondja, hogy még így is „sok és nehezen 
megmagyarázható” a mondanivalója (5,11). Valószínű, hogy ezzel a magya-
rázattal sokkal inkább hangsúlyozza az általa tárgyalt hitigazságok nem egy-
szerű voltát. Ám ő ezt már belevette a tervébe, hiszen tudja, hogy eltompult 
hallású emberekkel van dolga.

Feltűnő ez az autentikus viselkedése, hiszen nem ad mást, mint aki, és part-
nereitől sem vár el mást, mint akik éppen ők, vagyis „képmutatás és kirakat” 
nélküliek (Carl Rogers). Ebből lesz a transzparencia, nincs semmi rejteget-
ni valónk, nem bújunk el konstrukciók mögé, titeket se azok mögött látlak. 
– De főleg engedelmeskedik az Ef 4,15-16-nak: „Hanem az igazsághoz ra-
gaszkodva ot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk abban, 
aki a Fej, a Krisztusban, akiből az egész test, szép renddel egyberakatván és 
egybeszerkesztetvén az ő segítsége minden kapcsával, minden egyes tagnak 
mértéke szerint való munkával teljesíti a test növekedését a maga felépítésére 
szeretetben.” 

c) Szerzőnk azonban ezen is túlmegy. Még stílusában is igyekszik csökkente-
ni olvasói és maga között a távolságot. Mégpedig háromféle módon:

1. Nem parancsol, nem rendelkezik, legfeljebb kér. Hogy a 13,9-ben és 13,23-
ban ezt éppen a parakalein igével teszi, az csak olyanok között lehetséges, 
akik bizalmi viszonyban élnek és így metochoi, azaz az egy örökség részesei, 
mindenféle rangkülönbség nélkül. Nem felülről diktál a mindent úgyis job-
ban tudó, hanem testvér szól a testvérhez.

2. Választékos stílusú iratában – amelyben nem kevesebb, mint 152 saját, 
speciális kifejezést használ (Spicq I,157) – rejtetten is – tulajdonképpen a 
saját megérzéseit és elvárásait adja vissza.
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  6,1  törekedjünk tökéletességre
  6,3  megtesszük, ha Isten megengedi
  6,9  felőletek jobbról vagyok meggyőződve
6,11  kívánjuk, hogy buzgóságot tanúsítsatok

3. Ha a használt verbumokat vizsgáljuk, akkor is egy sereg fontos meg�gye-
lést tehetünk:

negyvennégy esetben vannak az iratban „mi-szakaszok”, vagyis igék töb-
besszám első személyben. Ezzel szemben áll a „ti-szakaszok” huszonöt esete, 
amelyekből tizenkilenc viszont a 12-13. fejezetekben fordul elő. Az első cso-
portban nem csak ilyen együtt-buzdítás található, mint „tartsuk meg a re-
ménység vallását” (10,23), vagy „igyekezzünk bemenni az ő nyugodalmába” 
(4,11). De megszólal a közös gond is: „hogy mi hogyan menekülünk meg, ha 
nem törődünk ilyen üdvösséggel?” (2,3). Michel is beszél „hitvalló mi”-ről: 

  1,1 – szólott nékünk Fia által
  2,1 – szükséges a hallottakra ügyelnünk
3,14 – részesei Krisztusnak, amennyiben a bizalmat erősen megragadjuk
6,20 – ahová értünk ment be ajtónyitónak Jézus
7,26 – mert ilyen főpap illet meg bennünket

A távolságcsökkentés őszinte vágya mutatkozik meg tehát abban, aho-
gyan szerzőnk szolidaritásáról biztosítja olvasóit még azáltal is, hogy a cse-
lekvő, aktív igékben összeköti magát velük. Kétségkívül helyes meg�gyelés, 
hogy ezáltal jóleső nivellálódást érezhetünk az olvasáskor. Itt testvér szól a 
testvérekhez olyan gondokról, amelyeket a sajátjának is érez. Empátiáját úgy 
éri el, hogy azonosul velük (emphatia per identi�cationem).

d) Ezt a testvérek (adelfoi) megszólítás használata még csak aláhúzza. 
Számszerűleg csak ötször alkalmazza a szerző, de 3,1-ben „szent testvéreket” 
mond, ami egyedülálló az egész Újtestamentumban, de igen fontos helyeken:

amikor Jézus testvériségét hangsúlyozza – 2,12
amikor a mennyei elhívásra mutat rá – 3,1
amikor az élő Istentől elszakadástól óv – 3,12
amikor a szentélybe bemenetel lehetőségére hívja fel a �gyelmet – 10,19
s amikor irata megszívlelését kéri – 13,22.

Sőt: a 6,9-ben agapétoi-nak nevezi olvasóit. Aranyszájú Szt. János �gyelt fel 
arra, hogy a 6,1-8 dörgedelmei után ezzel újra gyógyítani kívánja őket (palin 
autúsz therapeüei). Ha szerzőnk magát is beleérti az intésbe, a vigasztalásba, 
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a korholásba és a teendőkbe, akkor ezzel a lelkigondozáshoz annyira fontos 
valódiságról tanúskodik, mert szolidaritásból teszi azt. „Érzelmeit, megérzé-
seit kinyilvánítja és nem tényeket állapit meg.”

e) Végül a Zsid szerzőjének még egy fontos jellemvonását kell megemlíte-
nünk. Óvakodik a „lelkigondozók” leggyakoribb bűnétől, a projekciótól.

Projekciónak nevezzük a lélekelemzésben azt a törekvést, amellyel a vizs-
gálandó személynek bizonyos „rossz lelkiismeretet csinálunk” (rossz ma-
gyarsággal). Szemrehányásokat teszünk neki, bűntudatot akarunk benne 
ébreszteni, hibái felsorolására és bevallására akarjuk kényszeríteni vagy rej-
tett kívánságai-vágyai megfogalmazását erőltetjük. Ilyenek mögött nagyon 
gyorsan a kérdező, saját, tényleg meglevő bűntudatát vagy egyéb érzéseit fe-
dezhetjük fel. Amennyiben ezek identitása bebizonyosodik, tulajdonképpen 
nem másról van szó, mint a kérdező és nem a kérdezett tudatos vagy tudata-
latti „önvédelmi mechanizmusai” megnyilvánulásáról. Vagyis a lelkigondozó 
projektálja, a másikba vetíti ki a saját megoldatlan problémáit, s ezzel – tu-
datosan, de még inkább tudat alatt – a másikra hárítja át a saját terheit. Ezzel 
önvédelmi falat von maga köré. 

Ha a Zsidókhoz írt levelet végig olvassuk, megállapíthatjuk, hogy legfel-
jebb egy, talán két helyen érhetné szerzőjét a projekció vádja.

A Zsid 5,12 az egyik ilyen hely. A levél írója azt veti a szemükre, hogy 
bár súlyos mondanivalója lenne Melkisedek főpapságáról – azaz itt az igazi 
Főpap húzódik meg Melkisedek alakja mögött –, de eltompult a hallásuk. 
Nóthrosz tulajdonképpen nagyot-halló, akinek füléről visszahull a mondott 
szó. (Vö. Zsid 6,12, ahol szintén attól óv, nehogy az isteni ígéreteket engedjék 
„leperegni” magukról!) S ezért (epei) olyan sok és nehezen megmagyarázha-
tó a mondanivalója, hiszen az róluk lepereg és szellemi tunyaságba süllyed-
nek el. Páli kifejezéssel élve: nem szólhat hozzájuk, mint pneümatikoi-hoz, 
hanem mint Krisztusban csecsemőkhöz (népioi en Chrisztú – 1Kor 3,1). Ézs 
6,10 (LXX) és Mt 13,15 alapján „megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehe-
zen hallanak, szemükkel ne lássanak, szívükkel ne értsenek” – tudjuk, hogy 
fül és szív „körülmetélt” kell legyen, hogy igazán megértse az Úr szavát és 
akaratát. (Héring, Komm. „denkfaul”-ról beszél). Mivel itt a lélek, a szellem 
lusta, a Zsid 12,12 logikusan sorolja fel ennek következményét: a kezek pare-
imenosz = erőtlenek és a térdek is lebénultak (paralelómenosz). 

Már ez is szemrehányás, de a megokolás még nyomatékosabb. Kötelességük 
lenne már tanítóknak lenniük. Az ofeiló ige a kötelességet, s annak logikus 
elvárását húzza alá s ezzel csak nagyobb nyomatékot ad a szemrehányásnak.



79

A lelkipásztor – megértő lény 

Írásmagyarázók egyetértenek abban, hogy 5,12-14-ben nagyon sok a for-
mális, a hellenisztikus pedagógiából átvett kifejezés. Braun szerint a tanító-
nál itt nem szabad a zsidóságra olyan jellemző bensőséges tanító-tanítvány 
viszonyra gondolni. Bengel szerint egyszerűen a többet tudókról, doctores 
– a Vulgata szerint a magistri-kre kell gondolnunk, ugyancsak a kifejezés is 
sematikus, hogy az olvasóknak újra valakire szükségük van, aki tanítsa őket. 
S amit újra kell tanulniuk, azt a sztoá oktatási nyelvből átvett kifejezéssel írja 
körül: sztoicheia tész archész tón logión tú theú = kezdeti alapjai az Isten igé-
jének. Ugyancsak onnan veszi a tej és a kemény eledel metaforáját is, amely-
lyel ellentétesen cselekszik: sem az eddigiek, sem a most következők nem azt 
mutatják, hogy a tejnek italát nyújtaná nekik. Éppen ellenkezőleg, mondja 
Gräßer a Kommentar-ban (I. 325). 

Egész vonalvezetése azt mutatja tehát, hogy itt nem a lelkipásztor, hanem 
az eltunyult gyülekezetet reaktiválásra ösztönző pedagógus beszél. S az el-
mondottak értelme nem szemrehányás, hanem nyomatékos felszólítás: most 
végre �gyeljetek ide!

A Zsid 10,25-ben a „saját gyülekezet” (episzünagógai) elhagyásától óv a 
szerző, hiszen ez az egymás szemmel tartásának (katanoein) és egymás in-
tésének (parakalein) helye. A két igét ma bizonyára így fordíthatnánk le leg-
jobban: az egymás begerjesztésének és motiválásának a helye, és a távolma-
radás, a sztrájk ez ellen. Az itt beszúrt katósz ethosz esztin = amint az egyesek 
szokása, ugyancsak szemrehányásnak tekinthető. Azonban érdemes azon is 
elgondolkozni, hogy tényleg a gyülekezetet végérvényesen elhagyókról van-e 
itt szó? A szokatlan episzünagógé kifejezés nomen actionis, azaz nem csak a 
gyülekezetet, hanem az összegyülekezés egyedi alkalmát is jelentheti. Talán 
igaza van Hegelmannak, aki szerint itt nem egyházból kilépőkről, hanem 
a gyülekezésekről indokolatlanul hiányzókról van szó. Mivel a közösség 
„Dienstgemeinscha�”, szolgálati közösség, az eszkataleipein-t cserbenhagyás-
sal kellene fordítani, ami a köteles szolgálat megtagadását jelentené, egészen 
konkrétan. Ha így értjük a beszúrt mellékmondatot, akkor a szerző nem 
szemrehányásának ad kifejezést, hanem amiatti félelmének, hogy egyesek 
eljárása átragadhat másokra és ez által egyre több lesz a szolgálatot elhanya-
golók, s így megtagadók száma.

A másik hely, amely miatt a Zsidókhoz írt levél szerzőjét a projekció vádja 
érheti a Zsid 6,4-6 lehetne. Azonban ennek a nagyon radikális szakasznak 
az eredetéről keveset tudunk. Michel feltételezése meggondolandó, hogy itt 
egy negatíve megfogalmazott homológiá-ról, hitvallásról lenne szó (241). 
Hegermann mutat rá arra, hogy már a kezdő adünatosz zsidókeresztény 
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szóhasználatra mutat, amely a Szentlélek tagadásával hozható kapcsolatba: 
10,29 – to pneuma ... enübrizász. Másrészt arra is �gyelnünk kell, hogy a 
szakasz csak annyiban szól az olvasókhoz, amennyiben minden keresztény 
veszélyeztetettségét mutatja be, amely a „közeledő ama nap” fényében vagy 
árnyékában bármikor igen konkréttá válhat (10,25). Riggenbach szerint szer-
zőnk itt nem tesz mást, mint hirdeti az őskereszténységnek azt az általában 
elfogadott tanítását, hogy aki az Isten igéjét „tudatosan és tartósan” megveti, 
az a Krisztusban felkínált üdvösséget utasítja el, s akkor ítélet vár rá. Nem 
a zsidókeresztény „adünatosz” titkát feszegeti hát, mint azt olyan sokszor 
értelmezték magyarázók. De akár az egyik, akár a másik értelmezés igaz, a 
6,4-6-ot nem lehet az olvasóknak tett közvetlen szemrehányásnak, a szerző 
projekciójának tekinteni. Ahhoz túl sok benne a terminus technicus és a for-
málisság, semmint, hogy a helyzetbe beleillő konkréciónak tekinthetnénk.

Végül megállapíthatjuk, hogy a Zsidókhoz írt levélben sehol nem látjuk nyo-
mát ellenprojekciónak. Ennek oka bizonyára az is, hogy maguk a címzettek 
tulajdonképpen soha színre nem lépnek. Hiszen képüket, nagy valószínű-
séggel, csak a lelkigondozó elejtett, vagy szándékos kijelentéseiből, mintegy 
mozaikkockákból állíthatjuk össze.

Szerzőnk tehát megértő, tapintatos lelkipásztor, de mégis mindig az igazság 
megtartásán fáradozik. Beleéli magát olvasói, gondozottjai helyzetébe; nem 
kérdőre vonni, hanem segíteni akarja őket elesett állapotukban. A testvéri 
szó bizonyára nem véti el célját – a testvérek között.

***

A Zsidókhoz írt levél valószínűleg az első, egészében fennmaradt keresz-
tény igehirdetés. Különösen az teszi izgalmassá, hogy rendkívüli időkben, 
veszélyeztetett gyülekezet előtt hangozhatott el. Hangvétele pedig lelki-
pásztorinak bizonyult, de szerzője mégsem valami pusztán utilitarisztikus, 
neutrális lelkigondozásban gondolkozik. Szerinte a lelkigondozás is csak a 
Jézus-Főpapra való alapozással lehetséges. Ő maga is Őt nézi, s ő is hozzá 
ragaszkodik (12,2), ő sem veti el bizodalmát, Őrá tekintve. 

Ennek a felismerésnek a tudatosítása nem csupán ennek a sokat vitatott 
iratnak a megértéséhez nyújt fontos szempontokat, hanem újakat adhat lel-
kigondozói gyakorlatunknak is. Jó, ha felismerjük, hogy éppen nehéz idők-
ben, veszélyeztetett hitű emberek megközelítésének talán egyetlen helyes 
módszerét egyedül a Jézus Krisztussal, mint közbenjáró Pásztorral számoló 
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cura pastoralis adhatja. Lelkileg kiszikkadt és elcsüggedt emberek világában 
a krízisben élőket kevésbé érdekli az intellektuális tisztánlátás, azaz a „tiszta 
tan”. Ami ugyan nem menti fel a lelkigondozót irányvonala stabilitásának 
ismeretétől, de tudnia kell, hogy a gondozandók számára égető az a kérdés, 
hogy hogyan kapnak biztos talajt a lábuk alá, hol fogadják őket bizalommal, 
együttérzéssel, hová kötődhetnek szellemileg, lelkileg. 

Érdemes ennek a felismerésnek fényében alaposan átgondolnunk egész 
homiletikánkat, de mindenek előtt a lelkigondozói, lelkipásztori gyakorla-
tunkat. A Zsidókhoz írt levél sok tekintetben lehetne itt is segítségünkre, el-
sősorban a módszerével, de az üzenetével is.






