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H I R D E S D  A Z  I G É T !

Katona László 1950-ben született Kocsordon. Szülei
baptista hívők voltak, akik munkahelyi okok miatt több-
ször vándorolni kényszerültek. Így gyermekeik, Katalin
Gacsályban, László Kocsordon, Judit és Mária, vagyis az
ikrek Sajószentpéteren születtek. 1955 őszén haza-
költöztek Nyírbátorba, és ettől fogva a gyermekek
gyülekezetben növekedtek, és különböző időben az Úr
gyermekei lettek. László a Nyíregyházi Kertészeti
Technikumban középiskolai végzettséget szerzett, és
ezután a Nyírbátori Új Barázda Termelőszövetkezetben
dolgozik. Ez időben, 20 éves korában tért meg, és
bemerítkezett Nyíregyházán 1970. pünkösd másnapján. 

Kétéves katonai szolgálatát Aszódon töltötte, ahol
megismerkedik Kovács Krisztinával, akivel 1973 decem-
berében házasságot kötött, majd ettől fogva az Aszódi
Fiúnevelő Intézetben dolgozik. Az ott töltött évek alatt
kapta lelkipásztori elhívatását. Három évet a
Szabadegyházak Lelkészképző Intézetében tanul, majd
három évet a Baptista Teológiai Szemináriumban. Az
Aszódi Baptista Gyülekezet és Körzet hívta meg első ízben
szolgálatra, lelkipásztorrá avatták 1981 júniusában, és
annak kilenc állomásán szolgált négy évet. Ezt követően
hat esztendőt a nagyvarsányi körzetben, nyolc évet a
kiskőrösi körzetben és 1999-től ismét a nagyvarsányi
körzetben végzi lelkipásztori szolgálatát. Négy gyermeke
született, akik bemerített tagjai a gyülekezetnek. 

Szolgálataiban gyakran megjelenik a keleti, nyírségi
emberek képies gondolkodás- és kifejezésmódja.

*

Kedves Testvéreim, Olvasóim!
Nekünk, igehirdetőknek és lelkipásztoroknak fokozott

felelősségünk van a Biblia sok-sok áldott üzenete között
hangsúlyozottan és vissza-visszatérően tanítani a Krisztusban
lehetséges életet, annak folyamatait és gyümölcseit. Ugyanis a
mi templomos és imaházas hallgatóink a napi testi életben, a
politikában, a művészetben, a tudományban, a technikában
ismereteik és vonzalmaik alapján valamennyire járatosak, de
vannak közöttük olyanok, akik járatlanok a Krisztusban élhető
élet ismeretében. Nekünk, igehirdetőknek adta gyönyörű
igaként az Úr azt a feladatot, hogy őket mind mélyebben
megismertessük a Krisztusban lehetséges élet csodálatos
világával. Ilyen szempontból kiemelten figyelemre méltó a
fenti ószövetségi textusunk.

A Bibliából nem csak az Ó- és Újszövetség, valamint a
mi Istenünk és Üdvözítőnk ismerete sarjadt ki, hanem nagyon
sok hasznos és nélkülözhetetlen tudomány is. A Biblia szerint

papi munkakörbe tartozott a betegségek diagnosztizálása és
gyógyítása, de ez már évszázadok óta önálló szakma és
tudomány. Papi feladat volt az igazságszolgáltatás, ma már ez
is önálló szakma és tudomány. Az oktatásról, a szülői felada-
tok változatlan érvényessége mellett, hasonlóképpen elmond-
hatjuk, hogy papi tudományból lett önálló szaktudománnyá.
Persze ezeknek a történelmében végbement a szekular-
izálódás, ami a puszta tudományos fejlődés mellett sok tekin-
tetben egyoldalúságot hozott létre annak művelésében,
művelőiben. De hát az egész emberiségnek, különösen a mi
öreg Európánknak a spiritualitást illetően az utóbbi időben sok
pótolnivalója van. Vannak viszont speciális bibliai
tudományok, amelyek kutatás és gyakorlás tekintetében meg-
maradtak a bibliai hit és a teológia művelői számára. Az olva-
sott igeszakaszunk nyelvezetével és üzenetével – egy rövid
elmélkedés idejére – a messianisztika tudományának világába
hív bennünket. Ez a teológiai tudományokon belül van, és
hozza a fényt azoknak, akik a Messiás személyével
megjelenése előtt vagy mennybemenetele után foglalkoznak
az Írások alapján.

1. A messianisztika kifejezései, képei
Sok előre hirdetett elnevezést találhatunk a Bibliában a

jövendő Messiásról, például Mag, Sarjadék, Vesszőszál,
Csemete, Törzsök, Szőlőtő, Ültetvény. Foglalkozási képekből
eredő elnevezésekkel is találkozunk: Pásztor, Bíró, Király,
Pap, Férj, Csillag, Kormánypálca. Ezek a nevek és
foglalkozási képek előre hirdetik a Messiás személyét, az
emberek között leendő szolgálatát, küldetését. Isten e prófétai
szakaszban, egy szokatlan, de nagyon beszédes megnevezés-
ben adja elénk a jövendő Megváltót. Ültetvényhez,
palántaföldhöz hasonlítja őt. E fogalom bibliai előfordulásait,
jelentéseit vizsgálva szinte egy aranytelérre bukkanunk.

2. Ültetvények a Bibliában
Maga Isten készítette el az első ültetvényt az édenkert-

ben. Ismerjük az abban történteket. Később Isten Izraelt
nevezi ültetvényének (Zsolt 80,9), amelyben munkások van-
nak, akik vagy jók, vagy rosszak (Mt 21,33). Isten gyönyörű
ültetése Izrael az Ézs 5,7 szerint. Jer 31,27 verse az újjáépülő
Izraelt nevezi olyan ültetvénynek, amelyet az Úr újra bevet
embermaggal. A Prédikátor könyvéből értesülünk Salamon
ültetvényeiről, de amikor azokat elkészítette, akkor ismerte
fel, hogy mindez hiábavaló. Lehetséges, hogy a mai ember is
eltölti egész életét fáradozással, sok eredményt ér el, éjt nap-
pallá téve dolgozik, de a hiábavalóságnak dolgozott!
Olvasunk Babilonban telepített ültetvényekről a Jer 29,5-ben.
Ott a túlélés, beilleszkedés, a világi társadalmi rendbe har-
monikus fizikai beépülés programjaként adja Isten népének
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ezt feladatul, de amikor eljött a hazamenetel lehetősége, a
szentföldre vágyóknak mind ott kellett hagyni a babiloni
ültetvényeiket, házaikat. Ennek tudatával kell minden földi
beruházásunkat végezni, hogy egyszer mindent itt kell hagy-
nunk. Az 5Móz 28,15 és a Hós 10,12 beszél arról, hogy bűnös
élettel is lehet ültetni, de nem jó lesz az aratása. Az Ez 17-ben
az ültetvénykép megjelenése a hatalom alá rendeltség vi-
szonyát jelzi népének. Sokféle és erőteljes igehirdetői gondo-
latokat adó jelzések vannak ezekben a bibliai híradásokban.

Ezek után nézzük meg, miből áll egy ültetvény!

3. Az ültetvénynek négy feltétele van
Mindenekelőtt megfelelő nagyságú jó termőföld kell

hozzá. Másodszor, kell valamilyen növény, amit beleültetünk
mag, palánta, dugvány, gyökeres vessző, facsemete stb. for-
májában. Harmadszor kellenek a felülről való áldások, az
idején érkező napfény, a szél, az eső, az optimális
hőmérséklet. Végül negyedszer, kell egy vagy több személy,
aki műveli, körülkeríti, gyomtalanítja, védelmezi, karózza az
ültetvényt, a gyümölcsözés, a haszon érdekében. Ha e négy
tényezőből bármelyik is hiányzik, nem beszélhetünk
ültetvényről legfeljebb sivatagról, dzsungelről, parlagról. Az
ókorban óriási értéke volt az ültetvényként működő
területeknek. Gyakran ez volt az állandó települések
kialakulásának, az abban lakók megmaradásának életfeltétele.
Erről beszél az ókori birodalmak gazdasági, kulturális és poli-
tikai történelme. Izraelnek parancsba adta az Úr, hogy ha egy
várost ostromolnak, akkor annak ne tegyék tönkre a kertjeit,
kútjait, szántóföldjeit. Az Isten által készített első ültetvény-

ben, az édenben is ott látjuk a jó talajt, a magvakat, a fenti és
lenti vizek áldását és a belehelyezett embert mint annak
művelőjét. Tragédia is volt abból kiűzetni. Ma, ha országunk
lakói és vezetői mintául vennék az Isten által készített
édenkertet, akkor mi a Dunával, Tiszával, Alfölddel olyan
ültetvényt tudnánk kialakítani, amelynek áldásával látványos
gyorsasággal rendezhetnénk adósságainkat, és Európa
mezőgazdasági nagyhatalmává válhatnánk. De inkább sza-
porítjuk hiteleinket, és tudatosan semmibe vesszük „édeni”
tényezőinket, lehetőségeinket. Íme, egy ország, melynek
helyzete világosan üzeni, hogy jelenlegi bajaira nincs jó poli-
tikai, gazdasági megoldás, csak egyedül a vallásos, a bibliai.
Nem véletlenül mondja Dávid a Zsolt 28,5. versében, hogy a
bűnösökkel az a legfőbb probléma, hogy „nem figyelnek az Úr
tetteire”, sem az édenben, sem a Golgotán végrehajtott tet-
teire.

Visszatérve az igénk témájához, az egy olyan
ültetvényről beszél, amely egy személyben valósult meg. Ide-
küldött, telepített közénk egy embert, aki felnőtt közöttünk,
mint egy vesszőszál, nem mi védtük, nem mi műveltük, nem
mi öntöztük, nem mi karóztuk, hogy védve legyen
világunkban. Sőt inkább mi voltunk azok, akik átszegeztük,
akik keresztre feszítettük bűneinkkel. Szenvedése után sok
magot, sok utódot hoz, vagyis új életek jönnek létre az ő
áldozatából kisarjadva. Az Újszövetség több mint nyolcvan-
szor említi a Krisztusban, az őbenne, ővele vagy őáltala létál-
lapotot. Mindez azt üzeni számunkra, hogy Isten a térben,
időben való létezés mellett lehetővé kívánta tenni az ember
számára az Úrban való létformát, vagyis hogy ebbe a Jézus
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Krisztusba, Isten híres ültetvényébe be lehet kerülni.
4. Nézzük meg, hogy milyen Krisztusban az élet!
Krisztusban kegyelmen nyugvó viszonyba jutunk a

korábbi, emberi teljesítményen nyugvó viszony helyett. A
törvény alapján lehetséges istenkapcsolat teljesítményen nyu-
godott. Nem is jöhetett ki belőle más, mint az ember
hiányérzete és az önmaga elégtelensége feletti nyugtalanság
érzete. Ismerjük a gazdag ifjú esetét, aki teljesítményét
illetően kiváló ember volt, de az örök élete felől bizonytalan,
és megtérés híján sem a földi javainak, sem a vallásos teljesít-
ményének megkötözöttségéből nem tudott kiszabadulni. Ezért
a megtérésben át kell alakulnia a korábbi vallásos
teljesítményeink felőli gondolkozásunknak és a földi
javainkkal való kapcsolatunknak is.

Krisztusban szellemi vezetést kap az életünk. Az Ige,
Szentlélek és a közösség által nyújtja Isten a Krisztusban
élőknek a vezetést. Jézus mondta: Az én juhaim hallják az én
szómat, és nem követnek idegen hangot. A leendő nagy apos-
tolnak is azt mondja az Úr a damaszkuszi úton, hogy „menj be
a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned!” Ez a
damaszkuszi gyülekezet volt Pál számára. Az a keresztyén, aki
senkitől nem fogad el véleményt, tanácsot, kritikát,
öntörvényű, és csak idő kérdése tévelygő voltának lelep-
leződése.

Krisztusban a teljes valósággal jön létre a kapcsolatunk.
Képzeljünk el egy tanyán született embert, aki a világot, a
valóságot csak a tanyája határain belül ismeri! Ha ez az ember
hozzájut egy Custeau kapitány által írt könyvhöz, akkor meg
fogja ismerni a tengerek titkait, élőlényeit, vagyis azt mond-
hatjuk, hogy tágult számára a világ, a valóság. Ha csillagásza-
ti könyvet adunk neki, és olvasni kezd az Androméda-ködről
vagy az Alfa Centauriról akkor megint csak tágult számára a
valóság. Ha talál egy Bibliát, és elkezdi olvasni az Ószövet-
séget, akkor ismét a valóság tágulását fogja átélni, időben
egészen a teremtésig visszamenőleg. Ha az Újszövetséget is
elolvassa és elhiszi, akkor már egészen az örökkévalóságig
kitágul számára a világ, a valóság. Jegyezzük meg, a valóság-
nak tágassági fokozatai vannak! Krisztusban, Isten csodálatos
ültetvényében a hívő ember nem a rész szerint valósággal áll
kapcsolatban, hanem a teljes valósággal, az örökkévalósággal.

Ebben az ültetvényben az Abszolútummal állunk kapcso-
latban, a legfőbb Jóval, Istennel. Ezért nem a kortárs világból
vesszük erkölcsi, gondolkodási normáinkat, hanem Istenből,
aki a legfőbb erkölcsi lény. A mai emberiség jelentős része
szándékkal nem veszi tudomásul a világ szakrális
rétegződését. Mindenek felett van Isten, aki teremtette a vilá-
got, és minden, ami létezik, az ő fősége alá tartozik. Az Isten
elleni lázadást fejezi ki az a gondolat, hogy a világ szekuláris
felépítésű, amelynek csúcsán az ember van. Jókai Anna írónő
egy családkonferencián ezzel kezdte hozzászólását, „A
Mindenható tudomásulvételével számomra érthetővé lett a
világ, benne a sors és a szerep.” Hitvalló és szép írói megfo-
galmazás, amely jelzi szakrális gondolkodás-áldás vonzatait,
mert ez harmóniával áldja meg az embert a saját sorsával,
világával és Istennel való viszonylatában.

Ebben az ültetvényben Isten erejére épül életünk. Élet-
ügyeink jelentős részére nincs megoldás emberi erőből.

Félelmeinkre, kísértéseinkre, mulandóságunkra, jellemi prob-
lémáinkra nincs saját, jól működő megoldásunk. Szakítanunk
kell azzal a szemlélettel, amelyik szerszámosládának tekinti
az embert, azt gondolván, hogy minden problémára az ember-
ben van a megoldás, csak elő kell hozni a személyiségéből.
Szakítanunk kell azzal a szemlélettel is, amelyet Haley pszi-
chológus mondása így fejez ki: „Velem sincs minden rendben,
veled sincs minden rendben, így van ez rendben!” Van erő az
életünk megoldhatatlan problémáira, de az az Istennél van.
Ezért hát keressük szüntelenül az ő erejét!

Ebben az ültetvényben az életünk a jutalmazás felé tart.
Ígéreteket kaptunk, amelyek beteljesednek, és jutalom vár
azokra, akik a Krisztust befogadták, így igazat adnak Istennek,
Isten is igazságot ad nekik, mert a Krisztusban élnek.

5. Szükséges tanítanunk, hogyan lehet bekerülni
Isten híres ültetvényébe!

Mindenfajta egyházi összefogás mellett is falra írt lán-
goló szavakként kell hirdetnünk, hogy gyökeresen elhibázott
és nem bibliai az a hit, amely úgy gondolkodik, hogy az egyház
egyfajta ágyúcső, amelybe ha belegyömöszöljük a bűnösöket,
az majd a mennybe lövi őket. Mindnyájunknak meg kell
szívlelnünk Megváltónknak a lelkek megmentése érdekében
mondott tanításait és a reánk szabott feladatokat!
Evangélizálni, hitvalló döntésre és életre hívni kell a lelkeket.
II. János Pál mondta az Ecclesia in Europa című írásában,
hogy az egyházhoz tartozásnak és a hit minden megnyil-
vánulásának a Jézushoz tartozáson kell nyugodnia.

Keszthelyen van a Helikon-kastély, ahol Ponori
Thewrewk Aurél készített egy napórát. Ez akkor mutatja az
időt, ha a látogató maga áll be az óra tengelyébe, és az ő árnyé-
ka mutatja az időt. Tehát oda kell állni. Be kell lépni a
Krisztusba, az ő személyének titokzatos térfogatába megtérő,
bűnbánó, megújuló szívvel. Isten ott várja az embert, és ott
még van hely. 

Kedves Igehirdető Testvérem! Eddigi szolgáló életed-
ben mint igehirdető, jó helyen álltál? Ha nem, akkor ugyan
lehettél egyházi helyzeted révén lelkész, történész, bölcsész,
nyelvész, ítész, de nem voltál építész, és komolyan
megkérdőjelezhető, hogy magadat és hallgatóidat az Isten
híres ültetvényébe beépülésben segítetted-e. Ha nem
vagyunk Isten igéjéből, kegyelmi kínálataiból önmagunkat
és egymást Krisztusba építők, akkor minden más hiábavaló,
és akkor elfuserált helyzetben vagyunk. Akkor annyit ér a
tekintélyünk, a rangunk és a szolgálatunk, mint a szél,
amikor nem fúj.

Hozzánk illő királyi foglalkozás Isten titkait kutatni,
megragadni, azokra ráépülni hittel. Ez esetben beteljesedik
rajtunk Isten akarata, hogy: „éljen ő, és adjanak neki sábai
aranyat!” Akkor mint Isten igéjének hirdetői Sionnak szín-
aranyat érő fiai leszünk, akiket a világ mindent támadó, rom-
boló szelleme nem törhet össze cserépedényként. Akkor szol-
gálatunkkal nem Roboám rézpajzsainak fogunk látszani
gyülekezeteink, családjaink és világi környezetünk előtt,
hanem Salamon aranypajzsainak, akikről az emberek élet-
mintákat, örök normákat, az élet igazi alapjairól, forrásáról és
keretéről tudósítást vehetnek.

Segítsen erre minket elhívó Urunk, és a fenti elmélkedés
hasson igehirdetői szolgálatunk megújulására! 
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És ha valaki nem hallgat igéimre, amelyeket az én
nevemben mond, azt én felelősségre vonom. Ha pedig egy
próféta elbizakodottan olyan igét mond az én nevemben, ame-
lyet nem parancsoltam neki, vagy ha más istenek nevében szól,
az a próféta haljon meg! (5Móz 18,19–20)

Jézus felemelve a hangját ezt mondta: „Aki hisz énben-
nem, az nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött
engem; és aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. Én
világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne
maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet,
és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt; mert nem azért
jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy meg-
mentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én
beszédeimet, annak van ítélő bírája: az az ige, amelyet szól-
tam, az ítéli el őt az utolsó napon.

Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött
engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mond-
jak és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata
örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az
Atya mondta nekem.” (Jn 12,44–50)

Az utóbbi időben minthogyha előtérbe került volna az
aktív igehallgatás fogalma. Talán szószékről is többször fel-
szólítjuk a hallgatóságot: Ha a gondolat fonala nem is talál el,
légy figyelmes, és ha legalább a közeledbe ér, nyúlj ki érte,
úgy tedd magadévá. És valóban, ha munkásabb is az ilyen ige-
hallgatás, a várható nyereség sokszoros. 

Ugyanakkor közeli a kísértés, hogy ez felszabadítson
igehirdetőként kevéssé szigorúan célozni egy prédikációban.
Ha nem is pontosan a szívén találja el az ige, úgyis kinyúl
majd érte a hallgató. 

De van itt egy csapda. Igehirdetőként úgy is gondol-
hatom, hogy elég majdnem helyén mondott igét mondani. És
bizony, ha ide engedtem magam, óhatatlanul a relativizmus
világába léptem. Ha elengedtem a kánoni referenciát, a majd-
nemek világában már nem vagyok többé önmagamnak
érvényes ítésze.

Merek-e a hallgatóim kezébe őrállói segédanyagokat
tenni az ilyen esetre? Ha már az aktív igehallgatásról tanítok,
tanítok-e arról is, hogy miről ismerik meg az érte kinyúlni
érdemes beszédet? Teszek-e a hallgatóim kezébe olyan
egységsúlyt, mellyel lemérhetik, és kiderül számukra, ha nem
ihletett egy akár szószéki megszólalásom? Vagy odáig megy
az önbizalmam, hogy a személyemet ajánlom mint mérősúlyt?
Az a biztosíték, hogy én mondom? 

Mitől ihletett egy prédikáció? Milyen jó volna rájönni
erre a kulcsra, és az életnek minél több ilyen beszédét mon-
dani, illetve hallgatni!

Van, hogy megkísért a gondolat, hogy nem is ihletett,
hanem precízen tervezett a beszédem. Végy egy csipet véges
és emberi, de jószándékú hallgatóságismeretet, egy másik

hasonló csipet lélektant, szűrd át precíz logisztikai, kész-
letelemzési, megvalósíthatósági szűrőkön, az egészet öntsd
kánaáni szavakba, és keress hozzá megfelelő alapigét! Kicsit
talán időigényes, de elmondhatod, hogy „alaposan” nélkül
felkészültél. 

Ihletett vajon, vagy pedig mérnökien precíz a beszédem?
Az a helyzet, hogy Isten eddig megengedte, hogy hosz-

szabb ideig készüljek a szolgálataimra. De megvallom nektek,
nagyokat nyelek, ha arra gondolok, hogy jöhet, vagy talán
jönni is fog, talán nem is sokára olyan idő, amikor nem lesz
ennyi időm készülni, amikor komolyan eldől, hogy a
Szentlélek-e az, aki a szót adja abban az órában. Ha most kéte-
lyem van abban, hogy kiszolgáltatott vagyok-e, hát akkor az
leszek, egészen biztos. 

A tapasztalataim igencsak alázatra intenek: Egyik kedd
reggel 9 óra, a központi épület alagsori tárgyalójában 11 teoló-
giai hallgató és Papp János missziói igazgató az asztal körül.
Az első kérdés szinte a jó reggelt helyett: „Kinek van
bizonységtétele?” 

Hosszú csönd... Én is hallgatok. És bizonyságtétel
helyett egy igevers jut eszembe: „Legyetek készen mindenkor
számot adni a bennetek élő reménységről!” De bizonyságtétel,
az nem jut eszembe!

Szóval nem olyan egyszerű ez a dolog. Azt mondja
Jézus, ne aggódjatok, mert megadatik nektek abban az órában,
hogy mit szóljatok! 

Abban az órában. De melyik óra minősül annak? Ott az
a tanóra úgy látszik nem volt ilyen. 

De más eset is van. Homiletika, azaz prédikálástan tan-
tárgyból hetente egy prédikáció írása a házi feladatunk.
Komolyan felmerült bennem a kérdés: Lehet-e a Szentlélek
által ihletett egy házi feladat céljából írt prédikáció? A házi
feladat írása minősülhet-e „annak az órának”? 

A helyén mondott ige nekem azt jelenti, ami speciálisan
az aktuális hallgatónak Isten üzenete. Egy házi feladatnál, ha
Isten arra pazarol ihletést, akkor a címzett csak a tanár lehet
egy személyben, persze a mindenkori saját magam után.

Nemegyszer illett a házifeladat-kiírásra, és korábban
elmondott prédikációmat adtam le házi feladatként. Egyik
ilyen írásnál kaptam a kérdést, milyen forrást használtam.
Lehet, hogy gyanúsan ihletett volt?

De bizony meg kell küzdenem, és talán nem is csak
nekem, ennek a fordítottjával is. Azzal ugyanis, hogy egy más
célból átgondolt és megtervezett írást mondjak el a szószékről
mint Isten aktuális üzenetét a gyülekezetnek. Lehet-e ez a
gyülekezetnek helyén mondott ige? Hogyha amúgyis írnom
kellett egy házi feladatot, egy cikket vagy más írást, bizony
megkísért, hogy ha már ott van készen, minek tusakodjak
Isten előtt speciálisan ennek a gyülekezetnek szóló üzenetért,
jó lesz neki az a másik célból már elkészült is.

Kényelmes megoldás, az biztos. De nagy kérdés, hogy
az a bizonyos házi feladat, cikk vagy más írás írásának ideje
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az az óra-e, amiről a Szentírás mondja: megadatik nektek
abban az órában, hogy mit mondjatok. És bár erre nem válas-
zolnék reflex nemmel, de kijelenteném, hogy a szolgálattevő
által ez esetenként vizsgálandó. Előfordult már, és a jelen szol-
gálatomnak is van olyan gondolata, mely korábbi írásom
része. Ahogy máskor is szoktam mondani, legyetek az
őrállóim, vizsgáljátok meg, és észrevételezzetek, ha
szükséges!

Előfordulhat még valami: Felvehetem a szokást, hogy
mindig úgy beszélek, írok, hogy az mindenkinek fogyasztható
legyen. Ez a legrosszabb álmaim közé tartozik. Hogy egyszer
eljutok oda, hogy mindenütt elsüthető elmésségeket mondok
majd az Életnek beszédére éhes gyülekezetnek. 

Amikor egy apostoli levelet, vagy egy kis-ázsiai
gyülekezetnek szóló üzenetet olvasunk, mindig hangsúlyoz-
zuk, hogy nem függetlenül értelmezendő attól, hogy kik annak
címzettjei. 

Ha ehhez így állunk hozzá, akkor hogyan jöhetnénk
ahhoz, hogy nemcsak hogy házi feladat céljából írt – értsd túl
lenni rajta, kipipálva legyen – prédikációt tekintünk elsüt-
hetőnek istentiszteleten, istentiszteleten, hanem ahhoz is
hogyan jöhetnénk, hogy egy adott gyülekezetnek Istentől
valóban elkért üzenetet elmondjunk egy másikban anélkül,
hogy azt Istentől újra elkérnénk, előtte megtusakodnánk? És
megint csak, ha újra elkértem, ha megtusakodtam, lelkem
rajta.

Tehetünk-e, mit tehetünk azért, hogy adott gyülekezet
előtt állva helyén mondott ige adassék a szánkba? Hogyan
álljunk például a kényes kérdésekhez? Saját gyülekeze-
tünkben jobban ismerjük ezeket a piros gombokat. Kerüljük,
hagyjuk békében ezeket, maradjon csak az állóvíz, abból nem
lehet baj, vagy éppen piszkáljuk meg? Ha mindig az előbbit
teszem, azzal konfliktuskerülő mintát mutatok, ez fog
leszivárogni a gyülekezeti tagok kapcsolatának szintjére is,
lapos, felszínes kapcsolat lesz jellemző a gyülekezeti tagok
kozött. Ha mindig az utóbbit, azzal agresszív, harcias funda-
mentalista mintát mutatok, ez fog leszivárogni, és szenve-
délytől fűtött, nyugtalan, akár szeretetlen légkörhöz vezethet.
Egyik sem tűnik jó alapnak Isten országa építésére. A
gyereknevelésben a húzd meg-ereszd meg elvet alkalmazzuk.
Néha így, néha úgy. Nem zárom ki, hogy az igehirdetés
bolondsága ilyen, első ránézésre következetlenséget is tartal-
mazhat. 

Saját gyülekezetben ezeket a kényes pontokat jobban
ismerjük. De saját gyülekezetben lehet, hogy óvatosabbak is
vagyunk. És ez indokoltnak látszik. Jézus szavai szerint
egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. Vendégszol-
gálatnál azonban könnyebben megbocsátható, ha valaki
érzékeny terület közelébe evez. Végül is nem tudhat
mindenről. Talán a keményebb szívek sem olyan keményre
záródnak ilyenkor. Érdemes tudni ezt.

Sokat jelenthet egy beszélgetés a meghívó lelkipásztor-
ral. De ha időnk engedi, Istenre figyelve egyebeket is
tehetünk. Lehet, hogy sokat szolgált szolgatársaimnak erre
már nincsen szüksége, és talán később nekem is kevesebb
időm lesz rá, de ma még Isten megengedi, hogy hosszabban
készüljek a számomra még ismeretlen meghívó gyüleke-
zetből. Az első dolog, hogy begyűjtöm róluk az előásható
ismereteket. A forrás a magyar baptista történelemkönyvek, az

internet és esetleg azok a szolgatársaim, akikkel személyes
kapcsolatom van. Azután lehetőség szerint elmegyek
közéjük még a felkészülési szakaszban, meghallgatok egy
istentiszteletet, végigélem a helyi liturgiát, kezeket fogok,
szemekbe nézek, beszélgetek. Igyekezek képet alkotni
például életkori összetételről, foglalkoztatottságról, szemé-
lyes történetekről is, ha érdemesít valaki, hogy megossza
velem. És egyáltalán, igyekszem nyitott lenni, és mindennek
jelentőséget tulajdonítani, amit Isten megmutat, megnyit
előttem.

Azután elcsendesedek, hagyom telni a napokat, és
próbálok erőlködés nélkül egyszerűen csak Istenre figyelni.
Eddig még mindig megadta a témát időben.

Korábban említettem a Kis herceget, aki annyit dolgo-
zott a virágjáért, hogy már megszerette. A sok készüléssel
megszeretheted az aktuális igehirdetésedet is, és megszeret-
heted a címzett gyülekezetet is. Nem hátrány.

Isten kegyelméből egyszer aránytalanul sokat készültem
egy igehirdetésre. Egy egyszerű csütörtök esti alacsony
látogatottságú bibliaórához készítettem ugyanis mintegy egy-
hetes munka árán egy 13 perces kisfilmet illusztrációul az
igéhez (a www.tavasz56.hu/tp oldalon a szolgálataim között
ez is letölthető). Egyszerű, egyszer elmondható igehirdetés
volt, egyszer levetíthető kisfilmmel. Isten igen gazdagon
megáldotta. 

Ezek a gondolatok vezettek tehát az ihletettség
témájához.

Mitől ihletett egy szolgálattevő szolgálata? Mitől
lehetek biztos abban, hogy Isten szól, amikor kinyitom a szá-
mat?

Egy ószövetségi és egy újszövetségi szakasz alapján ke-
ressük erre a kérdésre a választ. 

Az első felolvasott részben Mózes Isten korábbi szavait
idézi: 

Azt mondja, ha valaki igehirdető maga nem hallgat
azokra az igékre, amelyeket Isten nevében a gyülekezetnek
mond, azt Isten felelősségre vonja. Ez az az eset, amikor a
prédikátor Isten igaz küldetésében jár a gyülekezet felé, csak
maga nem veszi magára az Istentől valóban elkért üzenetet.
Erre azt mondja Isten: Felelősségre vonom! 

Mózes tovább idézve Isten szavait azt is mondja, hogy
ha ez az igehirdető olyan igét mond Isten nevében, amelyet
Isten nem parancsolt neki, azt a legsúlyosabb büntetés követi,
annak a prófétának meg kell halnia!

Mondja is Jakab: „ne legyetek sokan tanítók, hiszen
tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk!” Ezek szerint
nem kisebb, mint életkérdés a szolgálattevő számára, hogy
ihletett-e egy szolgálata. 

Az ihletettség kérdésére most már pozitív választ az Úr
Jézus ad az Újszövetségből felolvasott alapigénkben. A továb-
biakban három kulcsfogalmat emelnék ki abból.  

„Aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem”
– azaz átlátszóság.
„Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énben-

nem, ne maradjon a sötétségben.”
– azaz világosság.
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„Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg
azokat, én nem ítélem el azt; mert nem azért jöttem, hogy
elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem”

– azaz örömhír.
„Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött

engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mond-
jak és mit beszéljek... Amit tehát én mondok, úgy hirdetem,
ahogyan az Atya mondta nekem”

– azaz ihletettség.
Úgy olvasom tehát innen, és ez lesz szolgálatom vázlata

is: átlátszóság + világosság + örömhír = ihletettség, azaz olyan
prédikáció, melyben biztosan Isten szól!

Ha szolgálattevői ars poeticát kellene választanom, azt
hiszem, ez az ige lenne az. Hogy úgy kövessem, az igehirde-
tésben úgy utánozzam az Úr Jézust, hogy rólam is elmond-
hassa legalább ezt a három dolgot: 

Átlátszó vagyok, azaz ha valaki rám néz, Isten di-
csőségét látja!

Világosságban járok, azaz magam látható vagyok és
mást, másokat is látok. 

Örömhírt mondok, nem pedig ítéletet.

Átlátszóság, világosság, örömhír. Próbáljuk meg ezeket
egyenként kibontani!

Átlátszóság
Aki ránk tekint, találkozik velünk, keresztyénekkel, mit

fogalmaz meg magában Istenről? Ha átlátszók vagyunk, akkor
valami megfoghatatlan, természetfeletti módon Isten keresztül-
sugároz rajtunk, és aki velünk találkozik, aki bennünket hall-
gat, annak pontosodik az istenképe, az Isten szavát hallja. 

Soroljuk fel Isten néhány tulajdonságát, és tegyük mér-
legre, így mutatjuk-e be őt! 

Isten szent. Előtte a bűnös ember nem állhat meg (1Sám
6,20), hanem félnie és rettegnie kell (Ézs 8,13–14), de Isten az
embert is szentségre hívja (1Pt 1,15);

Isten dicsőséges. Csodákat tesz (2Móz 15,11), di-
csőségén nem osztozik mással (Ézs 42,8), de dicsősége körül-
ragyoghatja az embert (Lk 2,9), e dicsőség szemlélése formál
bennünket (2Kor 3,18).

Isten imádatra indít. Minden angyala imádja őt (Zsid
1,6), méltó, hogy mi is levegyük a koronánkat (Jel 4,10–11),
az igazi imádói lélekben és igazságban imádják, ilyen
imádókat ő maga is keres magának (Jn 4,21–24);

Isten mindentudó. Még nyelvemen sincs a szó, már tudja
(Zsolt 139,1–4), már születésem előtt ismerte a napjaimat, a
nekem szánt dolgokat (Zsolt 139,16), ismeri a jövendőt (Ézs
46,10), a gondolataimat (Ez 11,5), a szíveket (ApCsel 15,8),
mindent (Jn 21,17);

Isten bölcs. Bölcsessége az embernek megfoghatatlan,
kikutathatatlan, érthetetlen (Róm 11,33–34), benne az ismeret
minden kincse elrejtve (Kol 2,3), kérhetünk és akkor kapunk
is belőle (Jak 1,5);

Isten nem személyválogató (Róm 2,11);
Istennek akarata és tervei vannak (Ézs 46,10; Ef 1,11);
Istennek érzelmei vannak. Megbán, megszomorodik

(1Móz 6,6), féltőn szeret (2Móz 20,5), gyűlöl (Péld 6,16),
haragszik (Róm 1,18), boldog (1Tim 1,11);

Isten jóságos. Útbaigazítja a vétkezőket (Zsolt 25,8), jó

és kegyelmes a hozzá kiáltókhoz (Zsolt 86,5); 
Isten szerető Isten. Emberi kötelékekkel, a szeretet

kötelékeivel von, a nehéz munkában megpihenést és ételt ad
nyájasan (Hós 11,4), szeretetében dorgál (Zsid 12,6), előbb
szeretett (1Jn 4,19), a bűnösöket is szereti, hisz még bűnösök
voltunk, mikor Krisztus már meghalt értünk (Róm 5,8);

Isten igazságos. Bosszút áll választottaiért, bár
hosszútűrő (Lk 18,7);

Isten türelmes. Azt akarja, hogy minden ember
idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson (1Tim 2,4),
bűnbocsánatnak Istene, könyörülő és irgalmas, hosszútűrő és
nagy kegyelmességű (Neh 9,17), késedelmes a haragra (Zsolt
103,8; 2Pt 3,9); 

Isten hűséges, megbízható (1Kor 1,9; 1Pt 4,19; 1Jn 1,9).

Így mutatjuk-e be Istent? Amikor valakivel beszélünk,
amikor valakit vigasztalunk, feddünk, intünk, biztatunk, nyil-
vánvalókká lesznek-e Istennek e tulajdonságai annak, akihez
szólunk? 

Felírtam ide magamnak, amit értenem legnyilvánvalób-
ban lehetetlen: 

A hallgatóim a szent Istent kellene hogy lássák, hallják,
a bűnös embert szerető, a bűnt ki nem álló szent Istent, akinek
a bensője remeg az emberért!

Ha ez az Isten nem látszik most át rajtam, akkor vigyáz-
zatok, nem ihletett ez a prédikáció!

Megkívánják-e Istent, akik bennünket hallgatnak, szem-
lélnek? Én magam kívánom-e? Vagy ítélőbírót látok, és addig
jó, míg nem kell eléállnom? Pál kívánt Krisztussal lenni. Aki
téged hallgat, aki a te életedet szemléli, kíván-e Krisztussal
lenni? 

Ne gyülekezeti körbe gondolkozz, az túl könnyű. És
munkahelyi körben is csak az gondolkozzon, akinek világi
munkatársai is vannak! Akinek ilyenek nincsenek, az gondol-
jon nem hívő ismerősére, például a szomszédaira! A szomszé-
dok. Érdekes emberek. Nemrég jöttem rá, hogy egy szom-
széddal való konfliktusban a hívő ember csak veszíthet.
Hívőként nem mehet ugyanis el akármeddig. Neki egy ponton
szólni fog a Lélek, hogy állj! És a látható dimenzióban a hívő
ember fogja a rövidebbet húzni. Ha ugyanis csak egy picike
igazsága is van a szomszédnak a te sok igazságoddal szemben,
akkor a Lélek előbb-utóbb eléd fogja hozni azt a gyenge
lábakon álló kicsike részt... És a vitád későbbi pontján, esetleg
már ágaskodó büszkeségeddel is, választanod kell majd,
engedsz a Léleknek, és békülsz a szomszéddal, vagy tartod az
álláspontodat, és Istennek sem tudsz majd a szemébe nézni.
Sokkal jobb az elején nagyvonalúnak lenni, mint később eset-
leg kényszerűen engedni. 

Mondja is Péter apostol: Tisztességesen éljetek a
pogányok között, hogy még hogyha valamivel rágalmaznak is
titeket, ha gonosztevőnek néznek is, a ti jó cselekedeteiteket
látva végül mégis Isten dicsőítésére nyíljon meg az ajkuk!

Aztán itt a megbocsátás kérdése. Az ő megbocsátását
mutatjuk-e be? 

Hogyan is bocsát meg Isten?  
1. Nem kell kiérdemelni, 2. előre kész van, 3. nem

emlegeti többé. Embereknek egy további parancs: 4. azonnal
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tesszük, ha szólt a Lélek. Annyira azonnal, hogy még a szol-
gálatot is letesszük, és csak akkor vesszük vissza, ha ren-
deztük atyánkfia ellenünk szóló panaszát.

Hogy vagyunk ezzel a megbocsátás dologgal? Isten
megbocsátását mutatjuk-e be?

Aztán hogy mutatjuk be a kegyelmet? 
Nem találjuk-e néha az evangéliumot túl kegyelmesnek,

és nyírunk le kicsit erről az oldalról? Nem gondoljuk-e néha,
hogy azért az mégiscsak túlzás, amennyire Jézus szerette a
bűnösöket? 

Nem mondjuk-e túl gyakran nekünk szóló egyértelmű és
direkt bibliai felszólításokra, hogy az úgyis elérhetetlen –
például legyetek szentek, vagy legyek tökéletesek – és szállítjuk
„természetesen” le a mércét a gyakorlatban inkább, minthogy
kimondjam: elestem benne, Isten kegyelmére szorulok? 

Aztán hogy mutatjuk be az engedelmességet? Mennyire
alkalmazzuk engedelmesen holnap a ma itt hallottakat?

Hogyan engedelmeskedett az Úr Jézus az Atyának?
Azonnal, örömmel, teljesen! Hol tartunk ebben?

Tudjuk, hogy az engedelmességben milyen felelősség
alóli szabadulás van? Ha Istennek engedelmességben vagy,
akkor minden tettedért és annak minden következményéért
Isten vállalja a felelősséget! Nem kell számítgatnod a
következményeket! Nincs többé „Mi lesz, ha...? És mi lesz,
ha...? De mi lesz, ha...” Elég, ha a tanácsoló szemeire figyelsz,
érzékeny és irányítható vagy, és nincs tobbé gyomorgörcs! Így
veted rá a gondodat! Aki ezt az engedelmességet megízleli, azt
mondja: Azonnal! Örömmel! Teljesen! 

Kénytelen vagyok erre is kitérni: hogyan mutatjuk be
Isten szentségét? Mennyit áldozunk belőle a békesség oltárán? 

Nem békességellenes vagyok. Krisztus nyomában
éppenhogy a békéltetés szolgálatát végezzük. De nagy kérdés,
hogy ha engedek a szentségből azért, hogy a konfliktusokat
elkerüljem, meddig cseng még tisztán a hangom? Van úgy,
hogy választani kell az Istennel való megbékélés és az
emberekkel való konfliktusmentesség között. A békéltetés
szolgálatát végző Úr Jézus nem hagyta ami a templomban
volt, mégcsak nem is a szavával ostorozott, hanem kötélből
valódi ostort font, és cselekedett! Ennyire sürgősnek látta a
takarítást akkor, amikor nem tudta tovább nem észrevenni a
szentségtelent Isten házában! 

Feltételezem, hogy a cselekvés idejében nem mertek
ellene mondani. Jézus mindenki által ismert igét idézett, a
papok dolgaira pedig nem volt igei igazolás. Valójában addig
nem is voltak rákényszerítve, hogy igazolják tetteiket, mert
úgy gondolták, nem kell beszámolniuk senkinek se. És talán
mivel túl gyorsan történt, nem is tettek ellene, de amikor
eltávozott, nyilván visszatolták a pénzváltóasztalokat. 

Jézus így sem a templomtisztítás sziszifuszi munkáját
végezte állandóan. De példát igenis adott nekünk arra, hogy ne
tűrjük a szentségtelent, ha nem tudjuk nem észrevenni. Ha
például valaki felhívja rá a figyelmet, akkor csak maradandó
kárt okozva lehet tovább tussolni. És nem arról beszélek, hogy
a konkoly ne nőjön együtt a búzával. Nőjenek együtt! De ha
az Isten népét botránkoztató cselekedeteket, a bűnöket, pon-
tosabban a rendezetlenül hagyott bűnöket elnézzük, amíg
azokat a békesség kedvéért tétlenül nézzük végig, addig...

óvatosan mondom, de nem tudok kevesebbet mondani: követi
megbízatásunkat játsszuk el, az Úr Jézus cselekvő hatalmát
tesszük semmivé! 

Ennyit gondoltam az átlátszóságról.
Aki engem lát, látja az Atyát – mondja az önmagát

megüresített, teljesen emberré lett Úr Jézus. Ő ennyire volt
átlátszó. Hát rajtam hogyan látszik át, megjelenik-e a
beszédemben, a bizonyságtételemben az, hogy kicsoda Isten? 

Most pedig nézzük ezt:
Megjelenik-e a beszédemben, a bizonyságtételemben az,

hogy kicsoda vagyok én? 
Jézus mondja: Én világosságul jöttem a világba, hogy

aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben.
A világosságban járás az ihletettség következő

összetevője.

Világosságban járás
Fizikai értelemben a látás képességét lehetővé tevő fényt

nevezzük világosságnak. Szellemi értelemben az összefüg-
gések meglátásának képességét, és az azt elősegítő körül-
ményt nevezzük világosságnak. Ilyen értelemben mondjuk
„világos”-nak azt a beszédet vagy magyarázatot, amit köny-
nyen át tudunk tekinteni és meg tudunk érteni. Lelki értelem-
ben viszont Isten személye jelenti ezt a világosságot szá-
munkra (Jn 8,12; 1Jn 1,5b). 

Szimbolikus értelemben pedig az élet kifejezője, hiszen
csak ott van élet, ahol világosság is van (Jn 1,4). Ezért
megszületni annyit jelent, hogy meglátni a napvilágot (Jób
3,16/b). 

A világosságot magát nem nézzük, hanem a világosság-
ban látunk. Ha sötét szobámban valamit jól meg akarok nézni,
a mécseshez közelítem. 

Más hasonlat világítótoronyhoz hasonlítja ezt a vilá-
gosságot. Vagyis referenciapont, amihez viszonyíthatom a
saját helyzetmeghatározásomat. 

A zsoltáros mondja: Lábam előtt mécses a te igéd,
ösvényem világossága. (Zsolt 119,104–105)

Az Úr mondja népének: Pogányok világosságává tesz-
lek. (Ézs 49,6)

A KRESZ-ben közlekedési elv: Látni és látszani.
Gondolkozzunk ez utóbbi mentén!

Látszani
Mi lesz nyilvánvalóvá, láthatóvá, amikor megvilágít

bennünket Isten igéje? 
Kezdjük ott, hogy az ige világosságánál bűnösök

vagyunk. Mindenki. Aki azt mondja, nem, az hazuggá teszi őt,
a Krisztust. A Biblia szerint az ember irgalomra szorult (nem
kapja meg, ami járna, az ítéletet). Kegyelemre szorult
(megkap sok ajándékot, ami nem jár). Megváltársa szorult
(sok tartozása kiegyenlítésért kiált, mint Ábel vére). Törékeny
cserépedények vagyunk. Krisztus nélkül semmit sem tudunk
cselekedni.

Csupa olyan, amire emberileg nem vagyok büszke.
Főleg nem a hétköznapokban, abban a környezetben, ahol
mellettem mindenki nagy mellényt mutat, és amiből Isten nem
vett ki, mert éppen hogy a sóvá létel a terve a részemre.
Márpedig Krisztus oldalán nem lehet nagy mellényem. Vagy
mondhatnám, ha ebben a környezetben is vállalom az Ige vilá-
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gosságát, nem lehet nagy mellényem. 
Aztán meg hívő közösségnek is részei vagyunk. És ott

mindenképpen megvilágít minket Isten igéje, ha akarjuk, ha
nem. Jézus azt mondja, hogy az egyéni életek, a közösség előtt
látható példák akár jók, akár rosszak, nem létezhetnek
elszigetelve, mindenképpen hatással vannak a közösségre. A
szentség is terjed, ragadós: „Hasonló a mennyek országa a
kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever három mérce
lisztbe, míg végül az egész megkel”, de a szentségtelen is ter-
jed, az is ragadós: „Őrizkedjetek a farizeusok és szadduceusok
kovászától!” 

Ha elöl állok, még jobban látszik, még inkább másolód-
ni fog az életem. Aki azt hiszi, lelkipásztorként, elöljáróként
élhet nem látható életet például azért, hogy ne az övé másolód-
jon, az téved. Ilyen esetben az válik észrevétlenül normává,
hogy nem látható életet kell élni. Vagy ezt a mondatot, „Lesz
alkalom, menjetek, én nem érek rá!”, ha ezt egy vezető mond-
ja, akkor csak idő kérdése, hogy normává váljon az alkalom-
ról elmaradni, a többieket pedig biztatni részvételre. 

Látni
Azt mondja a fizika, hogy minden érzékelő, szenzor,

mérőműszer a maga jelenlétével valamilyen mértékben
mindig meghamisítja a mérendő mennyiséget. Az árammérő
maga is áramot fogyaszt, a tanórára beülő tanfelügyelő maga
is figyelmet fogyaszt stb. Annál hűbb, a valósághoz annál
közelebbi az érzék-szerveimmel felfogott kép, minél kevésbé
zavarom meg azt a környezetet, amit szemlélek. Jézus arra
tanít, légy szelíd és szívből alázatos! Nagyon tetszik. Minél
szelídebben vagy jelen, minél kevésbé befolyásolod a szemlélt
környezetet, annál kevésbé hamisítod meg azt a képet, amire
éppen kiván-csi vagy. Így leszel érzékeny, így fog megnyílni a
szemed.

Egy korábban levezetett összefüggésből ugyanide
jutunk: Ki az, aki biztosan állíthatja magáról, hogy ő a vilá-
gosságban jár? Attól tartok, mi magunk nem tudjuk ezt
magunkról biztosan állítani, mert ha a múltban valamikor si-
került a sátánnak valami kis szentségtelent becsempészni az
életünkbe, akkor az első dolog, amit ez a kis kovász megron-
tott, az az észlelésünk. Világosságban járok-e? Erre saját
ítéletemként csak azt válaszolhatom, hogy magam úgy látom,
igen. De tudnom kell, lehet, hogy azért látom így, mert így
van, de az is lehet, hogy azért látom így, mert a sátán már sik-
eresen meghamisította az észlelésemet. 

Hogyan kerüld el ezt az állapotot? Ne gondold, hogy
elegendő, ha vigyázol magadra! Neked is vannak vakfoltjaid.
Engedd meg Istennek, hogy eszközöket használjon a tájékoz-
tatásodban! Igényeld a környezeted visszajelzéseit, a közösség
véleményét! Legyél látható, és legyél észrevétellel is
megközelíthető! Járj világosságban, hogy látható légy, és
legyél szelíd és alázatos, hogy észrevételezhető légy! Így
teszed lehetővé, hogy a közösség legbátrabbjai – talán ők is
nagyokat nyelve és kéztördelve – eléd álljanak és
figyelmeztessenek, ha úgy látják, hogy rosszfelé mész. A
látáshoz tehát erről az oldalról is a szelídség vezet.

Foglaljuk ezt úgy össze, hogy a világosságban járás élő
kapcsolat Istennel! Ebben benne van, hogy világosságot
(el)bíró életet éljek, azaz kész legyek a szemébe nézni, lát-
szom, és benne van az is, hogy érzékelem a tanácsoló tekin-

tetét, vagyis általa tanácsolt, vezetett életem van, látok.
Az ihletettség két feltételét érintettük eddig: 
Az egyik, hogy legyek átlátszó, jelenjék meg Isten,

valamint járjak világosságban, azaz legyek magam is látható.
Alig-alig fér egy mondatba. Péter is így kiált fel „Menj el
tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!” Pedig minden
megszólalásunk hátterében ott kellene lennie: érthetetlen szá-
momra, hogy a szent Isten miért egy ilyen gyarló
szolgálattevőt használ, mint én. 

Gyengeségeimmel dicsekszem...
De menjünk tovább az ihletettség harmadik összetevő-

jére, az örömhírre! 

Örömhír 
„Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg

azokat, én nem ítélem el azt; mert nem azért jöttem, hogy
elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem.” Azaz
nincs ítélet az utolsó napig. A megmentés módszere pedig nem
törvény, hanem örömhír!

Ha eddig nem lett volna elég bonyolult, hát itt egy újabb
elem: örömhírt mondunk. Örömhír a szószékről, örömhír a
kert végében a szomszédnak, örömhír egy hétköznapi beszél-
getésben a boltban... Túlzás? Alapigénk azt állítja, hogy ha ezt
mondod, csak ha ezt mondod, akkor mondod azt, amit az
mond, aki küldött téged.

Jézus első templomi felszólalásában kezébe veszi az
Ézsaiás-tekercset, és ezt olvassa: 

„Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent
engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosak-
nak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a
foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek.
Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét...” (Ézs 61,1–2a)

És Jézus nem olvassa tovább. Nincs bosszúállás. Nincs
ítélet. Még nincs. A kegyelem idejét éljük. Az az ember is a
kegyelem idejét éli, aki éppen bánt téged. Mit mondasz hát
neki? 

„Megver téged az Isten!” Ezt? Vagy hogy „Krisztus már
megfizette minden tartozásod, barátom.” Ezt? Mert ez az ige. 

És akkor mindenkivel egyet kell értenem? Nagy hiba
lenne! Sőt ha úgy látom, hogy valaki rosszfelé megy, még
mondanom is kell neki. Hát ez nem fogja éppen örömre han-
golni a szívét, mondhatod. De bizony még őrállói észrevétel is
csak annak alárendelve hangozhatik a számból, hogy nem ítél-
hetek Krisztus nyomában! Ha teszem, célt tévesztettem! Csak
a szabadság törvénye tud megítélni, én nem, és csak a
Szentlélek tud bűnt beláttatni, én nem. És az ilyen észrevé-
teleim is arra a központi tényre, és arra a zárószóra épülhet-
nek, hogy a kegyelem idejét éljük! Az ilyen szavaimon is Isten
féltő szeretete hangozhat csak keresztül! 

Hadd tegyem fel végül a kérdést, hogy mindenki örülni
fog-e az örömhírnek! Lehet-e a hallgatóság öröme akár kritéri-
uma is annak, hogy valóban örömhírt mondtunk-e? A vála-
szom erre az, hogy nem lehet kritériuma, mert a Biblia szerint
nem mindenki örül ennek a hírnek, hanem csak az alázatosok,
a megtört szívűek. Jézus az alapigénkben azt mondja:

Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet,
annak van ítélő bírája: az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt
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az utolsó napon.
Vannak tehát olyanok is, akiknek a hirdetett örömhír

nem élet illata lesz életre, hanem halál illata halálra. Őket
egyáltalán nem öröm fogja betölteni, amikor hallgatnak ben-
nünket.

Ennyit gondoltam az örömhírről mondani. 
Hadd foglaljam össze, miről beszéltünk: Átlátszóság +

világosság + örömhír = ihletettség, azaz olyan prédikáció,
melyben biztosan Isten szól!

Az ihletett igehirdetés bolondságát csak igen durván
tudom modellezni az emberi elmémmel. A gyarló, bűnös
igehirdetőnek ideálisan átlátszónak kell lennie, azaz hallgatói-
nak a szent Istent kell látniuk, hallaniuk, a bűnös embert
szerető, a bűnt ki nem álló szent Istent, akinek a bensője
remeg az emberért! Ehhez az emberileg megvalósíthatatlan
küldetéshez a Biblia vezetése: a szolgálattevő (1) legyen átlát-
szó, azaz küldője dicsősége sugározzon át a szolgálattevő
életén, (2) járjon világosságban, azaz legyen élő kapcsolatban
Istennel! Éljen olyan életet, hogy kész legyen Isten szemébe
nézni, és érzékelje tanácsoló tekintetét! Legyen őszinte, ítélje
meg önmagát, ismerje el gyarlóságát, és (3) hirdessen
örömhírt az alázatosoknak, a megtört szívűeknek, szabadulás
hírét a foglyoknak!

Kérdések:
Megtanulhatók-e ezek? Az örömhír hirdetése talán igen,

az átlátszóság és a világosság nem gondolom.
Imitálhatók-e ezek? Azt gondolom, egyik sem imitál-

ható. A kommunikáló felek által jól detektált nonverbális jelek
halmaza azonnal felfedi a valóságot! Az üzenet mindenképpen
a szív teljességéből hangzik! 

Szabad-e rosszkedvűen adni hírt az örömhírről? Az én
válaszom erre az, hogy ha igazán előállok vele alkalmas és
alkalmatlan időben, akkor biztos lesz olyan, hogy nem vagyok
jókedvű. Úgy gondolom, itt különösen fontos szerepe van az
őszinteségnek. Nagyon sokat árt Isten munkájának, ha azt
hiszem, nem látszik rajtam a teher. A hitelesség ilyenkor jól
artikulált magyarázatot kíván.

Az rontotta meg a kedvemet, hogy... Attól vagyok fe-
szült, hogy... hogy például szédítő magasról beszélek hozzá-
tok! Ki kell mondani ahhoz, hogy Isten használatba tudja
venni a számat!

Nem kerülhetem ki, hogy szóljak még egy dologról:
Van úgy, hogy Isten szolgája huzamosabb ideig sem

hallja Isten szavát. A Biblia is tud ilyenről. A gyermek Sámuel
idejében például ritkaság volt az Úr igéje.

Mit csináljon akkor a gyülekezet? Bosszankodjon,
hogy még hány évig kell hordozni a lelkipásztort? Vagy ne
nézze tovább tétlenül a sorban kidőlő híveket, hanem küldje
el azonnal?

Szeretném kimondani, hogy a Bibliában egyáltalán nem
látok lelkipásztor-választási ciklusokat. Én ott azt látom, hogy
Isten teszi és dönti a királyokat is, a prófétákat is. Persze azt
mondjuk, a gyülekezet döntése Isten döntését jeleníti meg. Ez
lehet érvényes újkori találmány, de én a Bibliában nem látok
példát arra, hogy Isten egyszer is a gyülekezetet használta
volna arra, hogy félreállítson egy szolgát. Olyan esetről tudok,
amikor a mennyből elenged egy hazug lelket, hogy

félrevezessen egy hűtlen királyt, aki így aztán magát teszi
tönkre. De azt, hogy a népnek engedett vona ilyet, sehol sem
látom. Ha a nép tett ilyet, annak lázadás lett a neve. Arra
viszont bőven látok példát, hogy Isten hosszan tűr. Azt látom,
hogy Éli főpap felé is haláláig tart Isten türelme, és Saul kirá-
ly felé is. Azt is látom, hogy Isten az először engedetlen Jónás
előtt be-csuk minden ajtót, olyan hullámokat küld, hogy átc-
sapjanak felette, aztán az utolsó ajtót is rázárja a hal
gyomrában, de aztán újra kinyitja azt Ninive felé! 

Én úgy látom a Bibliából, hogy a gyülekezetnek kell
megerősödnie közbenjárásban, hogy adassék ige a prédikátor
szájába! A gyülekezetnek kell megerősödnie bölcs és szeretet-
teljes intésben, ha szükséges, ehhez persze meg kell erősödnie
szentségben! És meg kell újulnia türelemben és hitben!

Ha hazabeszélek, vállalom. Minél többre bízattunk,
annál keskenyebb mezsgyén kell megállnunk. És nagyon is
lehet, hogy mindenkit megtalálnak a nehéz napok. Elbukás
valamiben, annak az elhallgatása, először a csontjaim szárad-
nak ki, aztán a beszédem. De Isten kegyelmezni fog nekem,
tudom előre. És előre sajnálom azt a gyülekezetet, amelyet
majd Isten kiválaszt arra, hogy az ő szószékén álljak Isten felé
süketségem idején. De tudom, hogy irgalmat nyertem Isten
előtt. Tudom, hogy már annak az időszaknak a váltságlevele is
a fára szegeztetett. Tudom, hogy Isten a megrepedt nádszálat
nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el. Tudom, hogy
Isten újat fog cselekedni! A puszta földön készít utat, ha kell.
Ő tudja, hogyan. Ha addigra leradíroztam magam körül
minden őrállót, akkor akár a köveket is megszólaltatja majd,
hogy összetörjek. Tudom, és előre szeretem érte, hogy nem
fogja feladni. 

Könyörüljön hát igehirdetőin az Úr, vezesse őket!
Veletek pedig feledtesse el azokat a gondolatokat, melyeket
magamtól szóltam, és rejtse el bennetek jó mélyen azt, ami
Isten szava volt! Jöjjön elő ez a szívetekből a hétköznapokban
mindannyiunk, mindannyiótok életében, akár Isten népének
szolgálatában telnek ezek a napok, akár sóként világi
környezetben! 

Legyetek átlátszók! Árasszátok a Szent Isten illatát, a
bűnös embert szerető, de a bűnt ki nem álló Szent Istent,
akinek a bensője remeg az emberért!

Járjatok világosságban! Legyetek élő kapcsolatban
Istennel! Éljetek olyan életet, hogy készek legyetek mindig
Isten szemébe nézni! Legyetek a tanácsoló tekintetétől
vezetettek!

Örömhírt mondjatok! Azon kevesek közé tartozunk,
akik tudják, hova mennek, és vágynak is oda! De ha vala-
kiben aktuálisan nincs öröm, ne imitálja, lehet őszinte. Ha
őszinte, akkor abból az is nyilvánvaló lesz, hogy az egyes
számú örömokát mi oltja meg. Legyünk bátrak ezt ki is mon-
dani: „Bocsáss meg, nyomott vagyok, mert felbosszantott
valaki a buszon! Tudd, hogy nem te bántottál! De ha tetted
volna is, Krisztus már megfizette minden tartozásod! Ahogy
nekem is!” Ámen.

Hirdesd az igét! 9
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Gondolkoztunk-e már azon, hogy milyen óriási szellemi
veszteség lenne, ha Lukács nem írta volna meg ezt a két
művét: az evangéliumot és az Apostolok cselekedeteit. Igaz,
hogy evangéliumában nagyon sok a közös anyag Márk és
Máté evangéliumával, de „hozzávetőleg 530–580 vers, a teljes
mű 50%-a sem Márknál, sem Máténál nem található”.1

Bizonyos, hogy Márk korábban írta meg evangéliumiát, mint
Lukács, és így ő volt az első keresztyén történetíró, de mivel
Lukács az Apostolok cselekedeteit is megírta, őt illeti meg a
történész jelző. Az Apostolok cselekedetei nélkül nagyon
keveset tudnánk az első keresztyén gyülekezet történetéről.
Lukácsnak mint történetírónak sok csodálója van. Akadnak
azonban olyanok is, akik elmarasztalják, és a propagandis-
tákhoz sorolják vagy a teológusokhoz, de semmiképpen nem
ismerik el mint történészt. Tudom, egyetértünk abban, hogy
Lukács kritikusai tévednek, de a magunk meggyőződése
érdekében jó megvizsgálni a tényeket.
Lukács evangéliumának bevezetőjében megállapította,
hogy „sokan” írtak már beszámolót a keresztyének hitével
kapcsolatban szemtanúk bizonyságtétele alapján (Lk 1,1–2).
Noha nincs módunkban ezeket az iratokat azonosítani, néhány
tudós ide sorolja Márk evangéliumát, mint amit Lukács maga
is felhasznált alapanyagként saját evangéliumához. Több mint
valószínű, hogy Lukács olvasta azokat az írott beszámolókat,

amikre hivatkozik. Tolbert szerint Lukács forrásként használ-
ta fel Márk evangéliumát, Q (quelle, német eredetű forrás szó
jelzi a közös anyagot Lukácsnál és Máténál, de Márknál nem),
az L jelzésű (csak Lukácsnál található anyag) a születés és
csecsemőkori elbeszélések.2 Meglehet, hogy ezeket az ada-
tokat Lukács magától Máriától kapta. Ami az Apostolok cse-
lekedeteit illeti, valószínű, hogy ehhez az adatokat a
tanítványoktól, Páltól, valamint mások elbeszéléséből
merítette. Az ApCsel-ben a „mi” részletek (ApCsel 16,10–17;
20,5–15; 21,1–18; 27,1–28) azt sugallják, hogy Lukács szem-
tanúja volt ezeknek az eseményeknek, amelyekről a tudósítás
szól. Lehet, hogy pontos naplót vezetett az utazás részleteiről,
beleértve Pál igehirdetéseit és egyéb témákat is.
Mivel a görög szöveg nehézséget okoz a fordítóknak,
nyilvánvaló, hogy a Lk 1,3-at körülírással fejezik ki.
Szerintem az American Standard Version adja vissza
leghűbben: „mindennek pontosan utánanyomoztam eleitől
kezdve”. Mivel Lukács a pontosan (akribos) határozószót
használja, ezzel nyomatékot ad annak, hogy pontos kutatást
végzett. Az előttünk álló kérdés tehát csak az: igazolja-e
Lukács evangéliuma és az ApCsel ezt a jogos igényt.
Mielőtt a bizonyítékokat vizsgálnánk, szeretném
megemlíteni, hogy a legtöbb hiteles történész nem csupán-
csak elismétli a történelmi eseményeket. A történelem

BIBLIAI  TÁJAK – EMBEREK

Fred Howard

L u k á c s ,L u k á c s ,
a  t ö r t é n é s za  t ö r t é n é s z

Színház Izraelben a Földközi-tenger partján levő Cézáreában. Jelenleg a város Cézárea Maritima néven ismert. Ez a
Cézárea volt az a város, ahová a római katonák Pált vitték, miután Jeruzsálemben a tömegből kiemeltették (ApCsel 23,33).

Pál két évig maradt itt fogságban, mielőtt a császárhoz folyamodott
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megelevenítéséhez bizonyos tényeknek és eseményeknek az
értelmezésére is szükség van. Lukács – Márkhoz, Mátéhoz és
Jánoshoz hasonlóan – meghatározott céllal írt. Például János
evangélista világosan kijelentette szándékát (Jn 20,30–31).
Bár Lukácsnál ez nem annyira jellemző, mint Jánosnál, de a
magyarázata egyértelműen igazolja, hogy úgy adja elő Jézus
halálát és feltámadását, mint egyetemes evangéliumot. Lukács
ennek megvilágítására írja le Jézus születésének történetét a
Római Birodalom összefüggésének hátterével (Lk 2,1–2). Azt
is bemutatja, hogyan jutott el az evangélium Jeruzsálemből
Rómába, és eközben hogyan győzte le a vallásos, a politikai,
a szociális és egyéb akadályokat. Noha a kritikusok megvá-
dolták Lukácsot, hogy tévesen utal arra, hogy Jézus születése
idején Quirinius volt Szíria helytartója, de a feljegyzésekből
kitűnik, hogy Quirinius kétszer volt Szíria helytartója, Kr. e.
10–7 és Kr. u. 6-ig.3

Mivel az ApCsel-ben több adat áll ren-
delkezésünkre, aminek alapján Lukácsot mint
pontos történészt lemérjük, ezért figyelmünket
főként az ApCsel-re irányítjuk. Van egy idevágó
történet William Ramsay angol tudóssal kapcsolat-
ban, aki Lukácsot kritizálva kijelentette, hogy
Lukács földrajzi és más témájú leírásaiban is sokat
tévedett. Ennek bebizonyítására egy régészekből
álló kutatócsoportot vezetett végig Pál missziói
útjának vonalán. Itt azonban kiderült, és Ramsay is
belátta, hogy Lukács pontos volt, és ezt később a

következőképpen tanúsította: „Ezen
cikk írója szemügyre vette Lukács
történelmi leírását, ami hitelesség tekin-
tetében páratlannak bizonyult”.4

A bibliakutatók képviselője,
Hanson szerint a tudósok általában meg-
egyeznek abban, hogy Lukács
meglepően pontosan kezelte a hivatalos
címeket.5 A leírások megerősítik, hogy
Lukács helyesen azonosította
Thesszalonika elöljáróit a rendfenn-
tartókkal (politarch) (ApCsel 17,6).
Pontosan utal Sergius Pauluszra
(ApCsel 13,7) és Gallióra (ApCsel
18,2), mikor helytartónak „felhatalma-
zottnak” titulálta őket. Lukács jártassága

a katonai rangok ismeretében nyilvánvaló. Két
embert említ meg századosként (hekatontarches)
Kornéliuszt (ApCsel 10,1) és Juliuszt (ApCsel
27,1). Pontos volt Klaudiusz Lisias ezredes
azonosításában is (ApCsel 23,26), mert a chiliarch
(ezredparancsnokot jelent) más szóval tribune
(helyőrségi ezredes) (ApCsel 21,31). Lukács
ezenkívül utal a római császárokra: Augusztusz,
Tibériusz és Klaudius császárokra, mindegyiknél
megfelelő összefüggésben. Lukács pontosan
azonosítja Júdea helytartóit is: Pilátus, Félix és
Fesztusz személyében, amiből nyilvánvaló, hogy
részletes és pontos ismeretekkel rendelkezett.
A kommentátorok közül némelyek
megkérdőjelezik az ApCsel-ben lejegyzett ige-
hirdetések pontosságát, beleértve azokat is, ahol
maga Lukács is jelen volt. Nyilvánvaló azonban,
hogy Lukács kora legtekintélyesebb történé-

szeinek gyakorlatát követte. Vagyis az elhangzott beszédet
sűrített változatban adta tovább, de az előadó szándékának és
a beszéd tartalmának megfelelő hűséggel. Stagg megfigyelte:
„hogy az evangéliumokban lemérhető Lukács módszere,
ahogyan a beszédeket lejegyezte. Lukács meglepő pontosság-
gal írta le evangéliumában azt, amit Márktól vett át. Nem élt
azzal a szabadsággal, hogy változtasson a szavakon vagy átfo-
galmazza az elbeszélést, amit Márktól vett át. Következés-
képpen az ApCsel-ben leírt beszédekkel is hasonlóan járt el.”6

Az észrevehető különbség, ami a beszéd és az elbeszélés
stílusa között van, csak azt bizonyítja, hogy Lukács hű volt az
eredeti beszédhez.
Némelyek szerint Lukács ellentétben áll a zsidó
történésszel, Josephusszal, de azt nem tudják bizonyítani,
hogy Lukács tévedett volna. Az állítólagos eltérés Lukács és
Josephus között a lázadó Teudás és Judás (ApCsel 5,36–37),

L u k á c s -
p o r t r é ,
mely a
f r a n c i a
f e s t ő ,
J a m e s
J a c q u e s
T i s s o t
m u n k á j a
az 1860-as
évekből
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valamint az egyiptomival kapcsolatos (ApCsel 21,38). A
megoldás abban van, hogy Lukács és Josephus különböző
eseményre és személyekre céloz. Erre vonatkozóan Bruce úgy
nyilatkozott, hogy „Ha az eltérés megoldhatatlan lenne, akkor
is inkább helyt adunk egy olyan precíz bizonyságtevőnek,
mint Lukács, semmint egy olyan szerzőnek, mint Josephus,
aki hajlik a tévedésekre”.7

A Pál és Lukács között feltételezett ellentét főként a
jeruzsálemi gyűléssel kapcsolatos (ApCsel 15,1–29), valamint
a Pál által említett jeruzsálemi látogatással (Gal 2,1–10). De
nyilvánvaló, hogy Pál a Galatáknál nem akart beszámolni
minden egyes látogatásáról, amit megtérése után
Jeruzsálemben tett. Ezért úgy hiszem, hogy Gal 2,10 arra utal,
mikor Pál a közgyűlésre ment fel Jeruzsálembe, nem pedig
arra, mikor Pál és Barnabás segélyt vitt a pogány antiókhiai
gyülekezetből a szükségben levő júdeai keresztyéneknek
(ApCsel 11,27–30).
Tanulmányunkban döntően fontos Lukács bizonyság-
tétele Jézus feltámadásáról (Lk 24,36–39.45–47; ApCsel 1,3).
Pálhoz hasonlóan (1Kor 15,3–58) Lukács is nagy hangsúlyt

helyezett Jézus feltámadásának fontosságára. Eltérően
Márktól és Mátétól Lukács Jézus szavait idézi: „Nézzétek meg
a kezemet és lábamat; tapintsatok meg és lássatok: mert a
szellemnek nincs húsa és csontja, de látjátok, hogy nekem
van.” (Lk 24,39)
Lukács nyomatékot adott Jézus feltámadásának azzal a
kijelentésével is, hogy „sok meggyőző, tévedhetetlen
bizonyítékkal megmutatta, hogy él” (ApCsel 1,3). Nem lehet a
feltámadást mint történelmi tényt elutasítani csak azért, mert
ez természetfölötti esemény. A feltámadás megmaradt
történelmi eseményként.
Mivel Lukács precizitása sok más dologban is bebi-
zonyosodott, semmi ok nincs arra a feltételezésre, hogy a
feltámadásra nézve pontatlan lenne. Akik azt állítják, hogy
Lukácsot teológiai szándék vezette, és ennek vetette alá
történetírását, azok figyelmen kívül hagyják, hogy teológus
sem lehetett volna igazán, ha nem jár utána ezt megelőzően a
történelmi Jézus életének, és nem hisz tanításában, a megváltó
halálában és feltámadásában. Ezt meg is fogalmazta a nagy
misszióparancsról szóló versekben (Lk 24,45–47 ApCsel

1,6–8). Lukács meggyőződéssel vallotta, hogy Jézus
Krisztus az egyetemes Megváltó, de ez soha nem lett
volna számára valóság, ha nem győződött volna meg
bizonyossággal arról, hogy nem fikcióval, feltételezéssel
van dolga, hanem az igazsággal.

Biblical Illustrator, Spring 1993
Ford.: Gerő Sándorné
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Római márványoszlop, amit Izrael földközi-tengeri kikötőjében,
Cézáreában a tengerpart megerősítésére használtak
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Janice Meyer

KenyérKenyér
az ősiaz ősi

IzraelbenIzraelben

„Én vagyok az élet kenyere; aki hoz-
zám jön, nem éhezik meg” (Jn 6,35).

Jézus, a tanítómester olyan nyelven
beszélt az emberekhez, amit

megértettek. Krisztus korá-
ban a kenyér minden

lényeges elemet
magában fog-

l a l t ,

amire az embernek általában szüksége volt. Jézus ezt a fizikai
élethez legszükségesebb alapvető dolgot használta szim-
bólumként, és ezzel hangsúlyozta ki a vele való szellemi kap-
csolat fontosságát.

A kenyér elkészítése egy ősi gyakorlatot mutat be.
Először a Gen 3,19-ben van szó kenyérről a Bibliában. Ádám
és Éva bűnbeesése után Isten ítéletet hirdet, és ennek egy része
úgy szól, hogy arcod verejtékével eszed kenyered. Ebben a
versben a kenyér héber változata „eledel” a New International
Version szerint. Mivel a kenyérben minden lényeges tápérték

megvolt, amire a bibliai korban élő embernek
szüksége volt, nyugodtan lehet „eledel-

nek” fordítani (lásd Lk 15,27) (Lukács
itt a görög arton szót használja, amit a
LXX fordítói alkalmaztak a héber
lechem-re a Gen 3,19-ben).

A bibliai időkben különböző
gabonaféléket használtak kenyér készítéséhez:

búzát, árpát vagy ezek különféle keverékét. A
szegények általában árpakenyeret ettek, mert ez olcsóbb
volt (Jn 6,9). Használtak még kölest és tönkölyt is (ez egy
búzafajta), melyet a kenyérkészítéshez használtak (Ex 9,32;
Ez 4,9).

Különböző gabonafélékből készült a dara (Lev 2,14)
vagy finomliszt (Gen 18,6). Az emberek a magvakat kézi ma-
lomban megőrölték, vagy mozsárban összetörték (Num 11,8).
A zsenge magvakat egy nagy kőlapra helyezték, és nyújtófá-
val törték össze. Kézi malomnak nevezték azt a két lapos
követ, amivel a magvakat őrölték. A közösség számára na-

Három-
szögletű ár-

pakenyér kb. Kr.
e. 2050-ből Deir el-

Bahriból. Az ősi kenyér
nyersanyagába szennyező

anyag is keveredhetett, amint az
itt látható. Az ilyen durva anyagból

készült kenyér hamar tönkretette az
emberek fogazatát
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gyobb tételnél forgatható nagy köveket használtak (JSir 5,13;
Mt 18,6). Állatokat is befogtak a munka végzéséhez.

A kenyérkészítés módja az ősi Közel-Keleten
lényegében évszázadokon át ugyanaz maradt. A kenyér-

készítő hideg vagy meleg vízben elkeverte a lisztet egy fából
készült teknőben (Dn 28,17). Hozzáadták az előző sütésből
félretett kovászt, megdagasztották, és hagyták megkelni (Lk
13,21). A kovásztalan lepényekhez olajat is tettek (Lev
2,4–5; 7,12).

A tésztát rendszerint kovásszal készítették. Minden
erjesztő adalék, amit a tésztához adtak, kovászra utal. A
kovászt az előző dagasztásból félretett kevés tészta képezte.
Tilos volt kovásszal vagy élesztővel készültet áldozni az
Úrnak (Ex 23,18; Lev 2,11). Az áldozati szertartáshoz kovász-
talan kenyeret készítettek.

A megkelt tésztát formázták. A kenyér leggyakoribb for-
mája kerek volt (Bír 7,13). Ez lehetett vastag vagy lapos. A
kenyerek némelyike lyukas volt. Középen átfúrták, és
felakasztva tárolták, vagy rudakon szállították. Némely
kenyér hosszú keskeny cipóformájú volt. Valószínű, hogy a
sátorban a szent helyen elhelyezett kenyér is ilyen hosszú for-
májú cipó volt (Lev 24,5–9).

Általában az alkalmazott sütési forma szabta meg a
kenyér alakját. A bibliai időkben háromféle módszert használ-
tak a sütésnél.

A legegyszerűbb módszer volt tüzet rakni egy kövön.
Miután a kő áthevült, a hamut eltávolították. A kenyértésztát a
kőre helyezték, a parazsat pedig a kenyér fölé rakták. Kis idő
után leszedték a parazsat, a kenyeret megfordították, s a
parazsat visszahelyezték. Valószínű, hogy Sára is ilyen primi-
tív módon sütötte a lepény formájú kenyeret (Gen 8,6). Az
újszövetségi időkben is alkalmazták ezt a módszert (Jn 21,9).

Egy három ember kenyérkészítő munkáját ábrázoló fafaragvány. Ez a példány Egyiptomból származik kb. Kr. e. 2250-ből.
Háttérben egy nő gabonát őröl; balra az ember dagasztja a tésztát, jobbra az asszony felügyeli a kemencét, miközben 

karját arcához emelve védekezik a hőség ellen
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Volt a kenyérsütési módszernek egy fejlettebb
változata, a sütőlap (Lev 2,5; 6,21), vagy egy edény
(Lev 2,7; 7,9). Kezdetben agyagedényt használtak,
később fémből készítették. A lepényszerű, lapos keny-
eret könnyen lehetett törni. Erre utal Mt 14,19, amikor
Jézus a sokaság részére megtöri a kenyereket.
Serpenyőben puhább és vastagabb pogácsaszerű
kenyeret lehetett sütni, s valószínű, hogy a
serpenyőnek fedele is volt.

A harmadik kenyérsütési módszer, amit alkalmaztak: a
kemence volt. A kemence egy óriási, agyagból készült kö-
csögforma vagy henger alakú, földbe vájt vagy föld fölött

épült eszköz volt. Kis agyagkunyhó vagy kőfal vette körül a
hengert. Tüzelőanyagként száraz fű, tarló, száraz ágak vagy
állati hulladék szolgált. Jézus utal arra a Mt 6,30-ban, hogy a
mező füvét kemencefűtésre használják. Mikor már a tűz láng-
ja kialudt, a henger tetején levő nyíláson berakták a
kenyértésztát a forró kemencébe. Az ily módon sült kenyeret
nem kellett megfordítani. Könnyen ki lehetett venni a
kemencéből, s csak meg kellett törni. Elsősorban a nők fela-
data volt a kenyérsütés a család részére. Rendszerint a feleség
és leánygyermekek sütötték a kenyeret (Gen 18,6; 2Sám
13,8). Gazdag családoknál a szolgák feladata volt ez a munka.
Sámuel figyelmezteti a népet, hogy ha királyt választanak, az
majd elviszi asszonyaikat kenyérsütőnek az udvartartásába
(1Sám 8,13). Ezt a munkát Egyiptomban a fáraó udvarában
férfiak végezték (Gen 40,2–5). Jeremiás leírásában
kenyérsütésnél gyermekek gyűjtötték a rőzsét, az apák rakták
meg a tüzet, a nők pedig dagasztották a tésztát és sütötték a
kenyeret (Jer 7,18).

Mivel a bibliai időkben a kenyér fontos része volt a
táplálkozásnak, gyakran úgy utaltak rá, mint megélhetési
feltételre (1Kir 13,8–9.16–19). Az emberi lét alapja a kenyér
volt, tehát erre támaszkodtak (Lev 26,26; Zsolt 105,16; Ézs
3,1; Ez 4,16; 5,16; Ám 4,6). Egy étkezésnél általában három
pogácsaszerű kenyeret evett meg egy személy (Lk 11,5–6). A
kenyeret táplálás mellett evőeszközként is használták (Gen
25,34; Mk 14,20; Jn 13,26).

Bibliai időkben a kenyérnek szimbolikus jelentése is
volt. A vendégszeretetet szimbolizálta. Az idegent csakúgy,
mint a barátot kenyérrel kínálták (Gen 14,18; Neh 13,1–2).

Arab pékmester a régi Jeruzsálemben, amint egy halom
kenyeret szállít a fején egyensúlyozva



Egyetlen személyt sem lehetett útra bocsátani, csak miután
megvendégelték (Mt 14,15–21). Jézus oktatta tanítványait,
hogy missziói útjukon számítsanak mások vendégszeretetére
(Mt 10,10). A kenyér lett a kölcsönös gondoskodás szimbóluma
a közösségben (ApCsel 2,42.46). Az egy kenyérből letört
darab a tanítványi közösség erősítésének szimbóluma volt.

Azok a próféták, akik Jézabel asztaláról éltek,
elkötelezték magukat, hogy kedve szerint szólnak (1Kir
18,19). Izrael papja, Amacjá Béthelben megparancsolta Ámós
prófétának, hogy térjen vissza Júdába, és ott egye a kenyerét,
mivel szavaival megsértette a papot (Ám 7,12). Pál megfeddi
a thesszalonikaiakat, hogy dolgozzanak „és a maguk kenyerét
egyék” (2Thessz 3,12). Ezekben a példákban nyilvánvaló,
hogy a kenyér a megélhetésért végzett munkát szimbolizálja.

A kenyeret Isten ajándékának tekintették az emberek
számára (Ex 16,4; Neh 9,15; Zsolt 105,40). Isten áldása adta a
földbe vetett magnak a növekedést. Mikor Isten mannával
táplálta népét a pusztában, ez a gondviselés különös hangsúlyt
adott a kenyérnek mint Isten ajándékának (Jn 6,31). A bibliai
időkben az emberek a kenyeret szent dolognak tekintették,
ezért szokássá vált áldozni belőle Istennek (Lev 2,4–10). Az
ételáldozat lehetett finomlisztből készült kenyér vagy lepény.
Egyetlen kötelező rendelkezés volt, hogy a kenyér kovászta-
lan legyen és sóval fűszerezett (Lev 2,11–13). A „kenyér jelen-
léte” hozzátartozott az Istennek hozott áldozathoz mint az
Isten életadó jelenlétének szimbóluma. Izrael egyik jelentős
ünnepe a „kovásztalan kenyerek ünnepe”, mikor az

Egyiptomból való szabadulásra emlékeznek, ahogy Isten
kihozta őket és gondjukat viselte.

Átvitt értelemben is használták a kenyér fogalmát az Ó-
és Újszövetségben. Valaminek a megemésztése jelenthette az
ellenséget (lásd Num 14,9, ahol a héber szöveg betű szerinti
értelme „megesszük őket, mint a kenyeret”). A kenyér képlete-
sen egy csoport egységét is jelentette (1Kir 18,19), valamint
bölcsességet (Péld 9,5). Átvitt értelemben használták a
szükségben levőkért végzett jó cselekedetre (Préd 11,1) és
szimbólumként az üdvösség lelki áldására (Lk 14,15). Ha egy
személynek a helyzete és életvitele alapvetően megváltozott,
ezt is a kenyér fogalmával fejezték ki: „gonoszok kenyere”
(Péld 4,17), „restség kenyere” (Péld 31,27) és nyomorúság
kenyere (Ézs 30,20).

Nem csoda, hogy Jézus tanításában is jelentős szerepe
volt a kenyérnek. Tanítványait imádkozni tanította a minden-
napi kenyérért (Mt 6,11). A sokaságot kenyérrel táplálta (Mt
14,13–21; Mk 6,32–44; Lk 9,10; 17; Jn 6,35) és beszélt nekik
„a mennyből való igazi kenyérről” (Jn 6,32). Önmagát aján-
lotta fel mint lelki kenyeret, az örök életre megtartó táplálékot
(Jn 6,48–51).

Jézus, halála előtt a tanítványokkal való együttlét alkal-
mával, megtörte a kenyeret, és szétosztotta nekik, mint teste
odaáldozásának jelképét (Mt 26,26–29; Mk 14,22–25; Lk
22,17–20 egybecseng a Jn 6,51-gyel). Valahányszor a keresz-
tyének részt vesznek az úrvacsorában, és magukhoz veszik a
kenyeret, az Úr halálát hirdetik, amíg visszajön (1Kor 11,26).
A kenyér, mint a legfontosabb tényező, és ami körül forgott az
élet mind az ó- mind az újszövetségi időkben, középpontja lett
az úrvacsorának, jelképezve Krisztus áldozatát, aki élő kenyér
lett népe számára.

Biblical Illustrator, Spring, 1993
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A lelkipásztor testvérek egymás között szívesen cserél-
nek gondolatokat. Egyetértés esetén esetleg át is veszik azokat
egymástól. Az ilyen „tapasztalatcsere” főleg az igehirdetések
feladatához nyújt segítséget. Szintén egymás felé fordulunk a
vélemények formálásánál. Miért ne válna be nálunk is, ha más
célba jutott egy-egy viselkedési sémával? Leszóljuk az ellen-
szenves szokásokat, de bevezetünk újakat. Így alakul a
közösségi arculat, és szélesedik a paletta, mígnem a magunk
választotta utak hosszabb szakaszán eljutunk saját arcu-
latunkhoz. Sajnos sokszor komoly következményekkel járhat
a kialakuló új. Észre sem vesszük, milyen hamar, de a
feltétlenül újat kereső igyekezetünkben magukat és közössé-
günket is károsítjuk. 

„Látod, ezt tanítani kellene!” – mondogatták néhányszor
„közegyházi” véleményeimet hallva tisztességben megőszült
és missziónkért felelős testvéreink. Nem tettem ugyan nekik
ígéretet, de indíttatást éreztem, hogy néhány „apróságot”
megosszak. Talán ez a fenti biztatás késztetett rá. Most ezen a
nekünk szóló szerény sajtófórumon tisztelt olvasóim elé tárok
néhány ajánlást. 

*

Külön karizma az igehirdetés és a pásztorkodás, míg a
gyülekezetek vezetése egészen más. Híres, neves, jó lelkipász-
torok, akiknek a keze alatt gyülekezetek népesedtek, sajnos
nem mindig váltották be a népszerűségükből következő új
tisztségük legjobb elvárásait. A „bársonyszék” megőrzéséért
tett erőfeszítésük sokat elvon abból az energiából, amit a
szellemi menedzseléshez kellett volna felhasználniuk. Az
egykori lelkipásztori közvetlenség, szeretet, a másokkal
törődés és empátia gyülekezeti körökben oly áldott, ered-
ményes tulajdonságait megváltozott helyzetükben, az új tiszt-
ség szférikus magasságában, a vágyott és elért „püspöki
székből” intézkedve (vagy éppen visszadörögve), trónoló
Zeuszként szólván kétségtelenül többet ártottak, mint azelőtt
használtak. Aztán orcapirulással láthatták be, hogy végig az
Úr kicsinyei között lett volna a helyük. Az önbecsülés ala-
csonyabb fokozatán talán hasznosabbak lehettek volna. 

„Feljebb ültetéskor” (Lk 14,10) sem a többi barátunkról,
sem a legfőbb Barátunk alázatosságáról nem jó nyomban
elfelejtkezni. 

*

Feltűnik nekem, hogy tele vagyunk kiábrándult,
elkeseredett idős lelkipásztorokkal. Azért tűnik fel, mert még
gyermekkoromban a gyülekezetünk vasárnapi iskolájából az
osztályunk meglátogatta egyszer a leányához költözött egyik
alföldi prédikátor testvérünket, és a vasárnapi iskolai tanítónk
megkérdezte: 

– Szilágyi bácsi, mikor volt életében a legboldogabb?
– Ó, drága gyermekeim, hát most!
Ezt az örvendező felkiáltást többé soha nem hallottam.

Vajon mondana mai öregeink közül ilyen kérdésre sok
testvérünk hasonló választ?

*

Mi nem tanítunk „missziói stratégiát”, pedig a fogalom-
mal más nyelvű irodalomban már régóta, de a hazai
szóhasználatunkban is egyre gyakrabban találkozhatunk. Pál
apostol is gyakran hasonlította a korabeli katonákat,
fegyvereket, hadviselést a lelki harchoz. Mindenképpen
békeszerető emberek lévén kerestünk jobb hasonlóságokat.
Mit is kezdhetnénk a háborús kifejezésekkel, miközben hall-
gatóinknak a megbékélést hirdetjük Istennel és embertár-
sainkkal? Az ellenségeinket nem akarjuk harcban megsem-
misíteni – mint mondjuk Dávid király –, inkább szeretettel
kívánjuk meggyőzni.

Az olyan hadsereg, amelyik első tisztjeit hátulról
bökdösi le, még nem nyert soha háborút. Egy „tiszt”, akit az
egyik közgyűlésen éppen hátulról „böktek agyon”, ezt a
mondatomat különösen nagy elismeréssel és egyetértéssel
hallgatta. Ezért bármely „közkatonának” ajánlom figyelmébe,
ha napjainkban a tőrét markolássza.

Más egyházhoz hasonlóan rangot, tisztséget,
„nagytiszteletű” címzést nem alkalmazó egyházunk „elragad-
tathatná” magát. Bátorkodjunk elismeréssel szólni a be-
csületesen helytálló, szolgálatát tisztességgel végző régi
lelkipásztorunkról! Juttassuk ezt kifejezésre például a
meghívásával egy évfordulós istentiszteletre! Amennyiben
életben van, legyen jelen, üljön kiemelt helyre! Küldjünk neki
meghívót, még ha azt tudjuk is, hogy már eljönni nem képes.
Ha mégis vállalja a fáradságot, és eljön, viseljük el! Ha felkért
imádkozóként negyed óráig mondja el hálálkodó szavait, azt
is kezeljük megértéssel! A következő 25 évben már biztosan
nem fogja. 

Amikor a szószéken mondjuk meg, hogy bőven megha-
ladta már a neki szánt ötpercnyi időt, most már üljön le, ez
mélységesen durva és tiszteletlen cselekmény. Gondoljunk
meg két dolgot: az első a meghívott vendégek, a mai társadal-
mi „nobilitások” véleménye. A második, hogy a következő 25
évben hasonló „udvariasságban” nekünk még lehet részünk. A
jelenlévő „teológus” (mármint a teológiai hallgató) látva a
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maga előtt kibontakozódó jövőt, vajon nem találja a dolgot
visszataszítónak? Ha a most „regnáló” személyek, nem
ismerve a múltat, nem tudják az elődeik névsorát összeállítani,
forduljanak bizalommal a még élő „történészekhez”! Azokkal
összehozhatják a névsort. De ne múljon el több jubileumi
ünnepség sehol, hogy a még életben lévő egykori lelkipásztor
személyét meg ne tiszteljük meghívással! Illendően emlékez-
zünk meg az elhunytakról! Megérdemel ennyit minden alapító
prédikátor, a vének, a missziós emberek és a nagy áldozatokat
hozó testvérek (akik például az imaház épületéhez telket
adományoztak). 

*

A gyülekezeteinkben olykor tapasztalható, hogy saját
sajtótermékeinket (Békehírnök, Áhítat, naptár) a taglétszám
töredékét képező számban forgalmazzák. A prédikátor kije-
lenti, hogy nem ér rá lapjaink, áhítatos füzetünk olvasgatására,
de más felekezet folyóiratait, nyakatekert magyarsággal írott
napi áhítatos könyveit olvassa, és nagy számban osztogatja a
gyülekezeteinkben. Ha olykor kezébe veszi a saját egyházi
lapot, csak azért teszi, hogy maró kritikát zúdítson rá. 

A jelenséggel kapcsolatban azt mondja a helyi prédiká-
torunk: Ha minden jó, ami nem a mienk, ha felhívjuk egymás
figyelmét mindenre, ami idegen, a dolog egyszer visszaüt, de
az már nem fogja a saját gyülekezetünket építeni.

Hívő népünk közös véleményen lehetne az ókori róma-
iakkal, nemcsak a társadalom romlását látva. Ó, idők, ó,
erkölcsök! (O, tempore, o, mores!) A második világháború
után különösen etikai kérdésekben alapvetően módosult a
gyülekezetek fegyelmező reagálása a renitens gyülekezeti
taggal szemben. A prédikátoraink visszariadtak a
gyülekezeti fegyelem gyakorlásának következményeitől,
amelyért – sajnos legtöbbször – ők fizettek súlyos árat, ha
gyakorolni merészelték. Ezért hovatovább hét határban sem
hallani semmilyen fegyelmi intézkedésről, hacsak nem a
helyi lelkipásztor ellen foganatosítják. (Legtöbbször semmi-
lyen erkölcsi lapszus [félrecsúszás] nincs, mégis eltaná-
csolják.) Meyer Henrik (1842–1919) első anyakönyvében
megörökítette a „kizárásokat” (Ausgeschlossen). Szinte min-
den baptizált személy után ott ékeskedett egy-két bejegyzés,
némelykor a visszavételre utaló bejegyzés, tanúsítva a szigo-
rú erkölcsi fegyelmet. Ám az utóbbi években ilyen bejegy-
zéseket nem is tehetnénk, nincs ilyen rovatunk, bár ha lenne,
akkor sem tennénk. 

Először az alkoholizmust toleráltuk, aztán a családi élet
tisztasága védelmezésén esett csorba. Utóbb érdekeink
védelmében egymás ellen bírósághoz folyamodtunk (1Kor
6,1–8). Ez aztán az igazi „törvényeskedés”. 

Bízzuk az ítélkezést Istenre, legalább olyankor, amikor
magunk sem vagyunk meggyőződve arról, hogy a saját látá-
sunk és ítéletünk szilárd bibliai alapokon nyugszik! 

Bejött a lakásomra egy testvér. Évek óta nem jött már, de
most bejelentkezett, eljött, leült, bevezetőként imádkozott,
aztán a „lélek”, „szellem” szavak helytelen alkalmazása miatt
„leiskolázott”. Említettem neki, hogy a magyar kifejezések
nem fedik egészen az indoeurópai nyelvek (görögtől oroszig
vagy éppen angolig) nyelvi szokásait. Hoztam példát neki az
általam ismert nyelvekből. Próbáltam egy általa ismert idegen
nyelvet is keresgélni, és reméltem, hogy legalább oroszul tud,
hiszen „oly korban” érett, amikor oroszul kötelező volt tanul-
ni. Hoztam példát a Bibliából is. Ó- és újszövetségi példákat
említettem. Egy telitalálat után közölte, hogy a Bibliában
rosszul alkalmazzák a kifejezéseket. Minden hiába! Ő kitartott
és egyre sértőbben védi missziónkban soha senki által nem
támogatott nézetét. Arra kért, írjak alá egy ívet, és járjak a
helyes úton, hiszen már nem kényszerít az egyház (!), mivel
nyugdíjas vagyok. 

Nem írtam alá. Mély bánattal elment. „Micsoda métely,
ez a teológia!” – mormogta félhangosan.

*

Mindenkiben elvesztettük a bizalmat, már csak önma-
gunkban bízunk. Egyik gyülekezet áldozatos életű diakónusa
mondta: Új prédikátorunk senkiben nem bízik, ezért nem is
hív senkit a gyülekezetbe vendégszolgálatra. Ha mégis
előfordul, akkor olyan idegen anyanyelvűt hív, aki nem tud
egy szót sem magyarul, illetve olyan magyart, aki semmi szín
alatt nem baptista. A baptista prédikátoroktól, fiatalabbtól,
idősebbtől őrizkedik, meg sem ismeri őket. Amikor arra
kényszerül, hogy egy-egy temetésen meglássa a szolgatársát,
elkerüli a tekintetét is, semmi szín alatt nem enged neki egy
mondatot sem az elhunyt mellett. Kerüli azt, hogy embert
magasztaljunk Isten helyett.

*

A baptista prédikátor Istent és az Úr ügyét szolgálja. Ez
semmiképpen nem lehet független a gyülekezetétől és a
szélesebb körű közösségtől. A keskeny úton magányosan nem
maradhat senki. Aki mégis így tévelyeg, a bibliai „ordító orosz-
lán” gyorsan végez vele. Az egyszemélyi, öntörvényű maga-
tartás helyében ajánlanám a szeretetteljes beilleszkedést.
Akkor is legyen a prédikátor jóhiszemű testvér, ha ezerszer
csalódott! A gyanakvás és a bizalmatlanság egyetlen esetben is
veszélyesebb, mint a jóhiszeműség. 

*

A prédikátor a családjában alakítson ki elsőszámú szelle-
mi, lélekmentő műhelyt! Támogassa ebben családjából min-
den egyes személy képességével, lehetőségével! Akinek az
otthonában Isten szolgálata nem közös dolog, ha az egyes
családtagok „másként gondolkodnak” és főleg viselkednek, és
a szolgálatból kivonják magukat, óriási terhet kell vinnie a
prédikátornak. Ha be sem jönnek férjük, apjuk, nagyapjuk ige-
hirdetésére, ott a prédikátori munka teher.  

Kezd elburjánzani a nyegle beszéd: „Nem én vagyok a
lelkész, énnekem nincs munkaviszonyom a gyülekezettel.”
Akiknek így beszél a gyermeke vagy a felesége, akkor ő a
szellemi küzdelemben a kárhozatból küldött ék. Veszíteni fog-
nak. Az ilyen szolgálat kínokkal, feszültségekkel teli, és a
gyülekezet tönkremegy. 
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Ha minden jó, ami nem a mienk, ha felhívjuk
egymás figyelmét mindenre, ami idegen, a
dolog egyszer visszaüt, de az már nem fogja a
saját gyülekezetünket építeni.



A gyülekezetben minden erőfeszítés mögött ott kell
állnia a prédikátor családjának, és ha valaki a szolgálatra
tehetségtelennek érzi magát, akkor legalább a jelenléte
tanúsítsa az egyetértését! Ahol a prédikátor gyermekei a
szolgálatban egyek voltak Krisztusban, és segítettek az édes-
apjuknak bármily csekély dolgot, annak mindig jelentős
áldása volt. 

A prédikátor kudarca semmiképpen sem közömbös
dolog addig legalább, amíg együtt van a család. Akármennyire
hasad szét a család sejtje, bármennyire is választ más életpá-
lyát a gyermek, vagy épít a feleség egyéni karriert, teljesen
függetlenné nem válik a családtól soha. A prédikátor és a
családja kölcsönösen felelős a misszió eredményességéért.
Bearanyozzák egymás életét, az idős emberek fogyatkozó
napjait, de pokollá is változtathatják életük végét.

Különösen sajátos, de előttem mégis szép példát szol-
gáltatott egy protestáns tábori püspök neje. Egyrészt a
második feleség fél annyi idős volt, mint a vörös csíkos
nadrágban (lampasszal), teméntelen kitüntetéssel, ötágú
csillagokkal és hatalmas feszülettel a nyakában, az üres
helyőrségi templomban ékeskedő főpásztor, aki kiszólította „a
keresztyén gyülekezetet” az Úr asztalához a liturgiában
szereplő felszólítással. Mondhatom különös eset volt: sietve
kiment izraelita felesége, és vette „Krisztus testét”.
Visszatetszőbb az a „testvérné”, aki ilyenkor otthon talál
magának más foglalatosságot, amit nem háríthat el. 

*

Közelebbről és hosszabb ideig ismert, megfigyelt téma
az igehirdetéseiket adminisztráló, kezelő lelkésztársak. Az
évenkénti ünnepkörre, havi és heti periódusra rendezett
kötegek, hogy egy életen át újra előforduló szolgálatban köny-
nyítsék a feladatot. Volt egy homiletikatanár-társam, aki he-
tenként egy igehirdetés vázlatát mechanikusan követelte a
diákoktól, akik közül a „legjobbak” zúgolódtak. A tanár vi-
szont azt mondta, hogy az aktív munkában majd hetenként
hármat-négyet kell megírniuk, diákkorukban írjanak legalább
hetenként egyet. Majdan még ez is nagy könnyebbséget
hozhat. 

Láttam gondosan, szinte titkosan kezelt és rendezett
vázlataikat, kötegelve, mutatókkal, hivatkozásokkal.
Igyekeztek a szolgálati készségüket karbantartani. Magam is
őrizgetek néhány száz vázlatot, textuáriumot és az évi ünnep-
körnek, alkalmi beszédeknek külön nyilvántartást. Egyszer-
kétszer ismételgettem is.  

A már névtelenül megidézett homiletikus azt mondta,
hogy ha egy vázlatot kétszer nem lehet felhasználni, egyszer
is kár volt! Mégis kétségtelen tény, hogy nincs mindig elég idő
a felkészülésre, de az apparátushoz sem lehet hozzájutni.
Váratlanul felkérik az igehirdetőt különös kéréssel. Két perc
múlva álljon a szószékre, mert nem jött el a meghívott sze-
mély. De ki mástól kérhetnének a szervezők segítséget, mint
attól, aki gyakorlott igehirdető, és már sok váratlan helyzetet
megoldott. Rögtönözni kell! Azzal is időt nyerhet az igehir-
dető, hogy őszintén feltárja a helyzetet, majd nekilendül. Két
eset lehetséges: 1. Szánalmasan kínlódik, mert nem él belül
semmi sem benne. 2. Hatalmas beszédet kerekít
(emlékezetből, vagy ki tudja hogyan). Mekkorát kerekített
volna, ha még felkészülni is lett volna ideje? – mondják a jám-
bor hallgatói.

Vizsgák előtt drukkoló, ideges, kezüket-lábukat rázogató,
nyugtalan diákjaimnak mindig el kellett mondanom a jól bevált
aranyszabályt. Tanulni kell és kérni kell Isten segítségét imád-
ságban. Minden egyes teológus diák számára ez privilégium az
összes egyéb tudományág diákjaival szemben, hihetnek az
imádság erejében. Persze tanulniuk is jó, de lehet imádkozniuk
is. Mégpedig teljes hittel! Az imádságot kísérő elégséges hitnek
pedig az a csalhatatlan jele, hogy megszűnik a drukkolás. Aki
pedig nem izgul, annak jobban sikerül a vizsgája. A diákok csak
néztek rám, arcukra volt írva sok minden. Aztán kérdezgették
az első vizsgázót, amikor kijött. Mit kérdezett? Milyen osztály-
zatot adott? Igaz, hogy roppant vérengző? 

Volt olyan is, hogy bejött, összefutott a portánál a tanár-
ral. Megmondta, hogy nagyon fél. Amíg mentek felfelé a lép-
csőházban, beszélgettek. Legyalogoltak két vagy három
emeletet, és a helyszínre érve éppen izgulni kezdett volna
szegény diák, de a tanár azt mondta: Már megvan a jó osz-
tályzata, csak be kell írni. Hiszen a lépcsőházban végig a
tananyagról beszélgettek. 

*

A felkészülést kezdjük mindig imádsággal! Nincs erre
nézve óraszám előírva, éjszakákon át fenntartott imádkozásaink
másnapra rendkívül kimerítenek. Beismerem, hogy életemben
egyszer imádkoztam „a nyelveken szólásért”. Különös, de az
országban egyetlen helyen maradtak a gyülekezetben régi
német testvérek. A helyi prédikátor 1989 karácsonya előtt
felkért, hogy tartsak közöttük németül istentiszteletet. Sok min-
dent csináltam, de nem prédikáltam addig Magyarországon
németül. Nagyon készültem rá. Megkerestem a német
Bibliámat, az énekeskönyvet. Aztán napokon át, éjjel-nappal
mondogattam, mígnem rám nem köszöntött a karácsony előtti
vasárnap és a lakótelepi lakásomon egy csőtörés. 
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A falból bőven áradt a víz az ünnep előtti vasárnapon, és
én kétségbeesetten kerestem telefonon a vízszerelőt. Az asz-
talon maradt a vázlatom, de csak a szószéken vettem észre.
Amint gyülekeztünk, fesztelen beszélgetés folyt, egyszercsak
megszólalt egy sztentori hang: „Nun, von diesen Minuten
sollen wir mintenander deutsch reden!” 

Húzom elő a Luther-Bibliámat, a Glaubenstimmét, de a
vázlatot azt nem találom sehol. A lányom és gimnazista
barátnője, akiket németül versre, éneklésre kértem föl, ott
drukkoltak előttem. Meglátszott rajtam, hogy nagy és váratlan
dolog történt. Akkor hittel, de roppant kétségbeesve kértem
Istent: Uram, nagyon kérlek, hogy tudjak németül! –
Belesápadtam. Tanúm is van rá, mert a napokban elmondta ezt
a leányom barátnőjének későbbi férje, hogy ő is nagyon
sajnált. Aztán jött a nagy pillanat, a mindent eldöntő első
kiejtett német szó. Majd sorra a többi, ahogy emlékeztem.
Végül letelt a kiszabott idő. Elénekeltük a záró éneket.
Elrebegtem az apostoli áldást németül. Az idős német nénik
azt mondták, hogy negyven éve nem voltak ilyen boldog órán.
A lányom megjegyezte: „Apa, egyszer nagyot tévedtél. Úgy
hívtál ki a szavaláshoz, mintha fiú lennék”. 

Jártam néhány ifjúsági konferencián, ahol a munkatársak
éjfélig tartó imaközösségekben voltak, és másnap reggel ötkor
már újra munkába álltak. Főztek, gondoztak, csoportot vezettek,
beszéltek. A legjobb pedagógusok voltak. Pedig a kendőjükről
ítélve alig volt hihető, hogy „civilben” pedagógusok. 

Bámulatos eredményeket értek el a konferenciára kikért
ifjú bűnözők között, a drogelvonáson levőkkel, fiatalkorú
prostikkal, az akkor először jelen lévő és a cellából kivétele-
sen kiengedett köztörvényes rabokkal. Többen soha azelőtt
nem beszéltek egyáltalán Istenről, hacsak nem káromkodtak.
Aztán az a nevezetes ifjúsági tábor, amiről az ország
testvérisége egyáltalán nem is tudott, vízválasztó volt az
életükben. Azokat a pedagógusokat soha senki nem tüntette
ki. A bűnmegelőzést és annak módszerét nem a BM
kiállításairól gyűjtögették össze. Eredményeiket nem közölte
szaklap. Bizonyára vannak közülük a hatezer kirúgott magyar
pedagógus között. A végzős diákok diplomamunkájából
kihúzatták velük Istent, a nyelvi dolgozatból a hívő-keresz-
tyénekre (akár Comeniusra) hivatkozásukat is.

Mire ezek a sorok megjelennek, talán újra óvni fogják a
hívő szülőket a „kettős neveléstől”, mivel szerintük „nem
lehet a Biblia szavai szerint nevelni”. Ma már azok megha-
ladottak. 

Kérem, ne felejtsük el, a hit erejét nem lehet a CGS-
rendszerben kifejezni! A hit és az imádság ezeken felül áll,
összehasonlíthatatlanul feljebb. 

*
Általában csak akkor imádkozom éjjelente, amikor kerül

az álom. Nem szívesen használok altatót. Elkezdem az imád-
kozást mindig a legközelebbi szolgálatomért. Előfordul, hogy
végigjárom félálomban a gyülekezeteket, ahol valaha is éltem,
dolgoztam. Azt gondolom, már ezt ők el is felejtették, hogy
köztük csiripelt egy szürke veréb. Talán jobb is. De én nem
felejtem el őket. Éjjel, amikor semmi sem zavar, kihasználom
ilyenkor a fővárosi csendet, és imádkozom. A közbenjáró
imádság listája naponként növekszik. Már alig győzöm fejben
tartani. Aki azonban ezt kéri személyesen, soha nem áltatom.
Amit megígértem, meg is teszem. 

Elmentem egyszer egy kis faluba a Mátra vidékén.
Kiszálltam a vasútállomáson egymagam. Messzebb egy
toprongyos alak küszködött egy zsákkal, hogy a kerékpárjára
tegye. Éppen szenet lopott. Iszonyú zavarba esett, de hát, nem
láttam az állomáson senki mást. Kérdem tőle, hogy merre
találom az utcát. Mogorván felel: Sohasem hallott róla.
Kérdem a prédikátor nevét. Ő azt nem ismeri. Kérdem, nem
tudná, hol van a baptista imaház? Az meg micsoda? – kérdez
vissza tágra nyílt szemekkel. A prédikátor személyleírásával
folytatom. Ekkor hirtelen felcsillan, és jó hangosan mondja:
Ja, az az imádkozó ember! Azt keresi? Aztán útbaigazít. 

Nagyon fontos tanácsom: Váljon belőlünk imádkozó
ember! Nem csak formálisan imádkozó, hanem aki valóban
hittel kér Istentől. Ne azzal dicsekedjünk, hogy micsoda erőnk
volt, hány órán át ömlik belőlünk könyörgés, dicsőítés, ma-
gasztalás, bűnbánat stb.! Csak úgy érezzék, hogy jártunk a
szentek szentjében.

*

Természetesen még számtalan jó tanácsot írhatnék.
Biztosan ennyi is elég lesz egy vitára, ha egyáltalán elolvassák
a soraimat, és veszik a fáradságot egy megjegyzésre. Úgy
érzem, Isten kinyilatkoztatott igéjének komolyan vétele és az
Úr segítségének igénybe vétele elősegíti, hogy gyönyörűséget
találjunk magunk is személyesen a szent szolgálatban, bármit
hozna a jövő. „Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket”
(Zsolt 19,8). 
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Mivel a Biblia az ókori bálványimádó vallási környezet
szomszédságában jött létre, ezért sok leírást tartalmaz a
pogány vallásokban látható erőkről, mozzanatokról, a
részvevők viselkedéséről. Ezzel lehetővé teszi, hogy belőle
kiindulva – és nem lebecsülve a Biblián kívüli forrásanyagot
– megfigyeléseket végezzünk a fenti tárgyban. Érdemes
figyelnünk arra is, hogy a Biblia ezekre a jelenségekre sok kri-
tikai reflexiót fogalmaz meg. Ezzel párhuzamosan tanítja az
igaz Isten ismeretét, felvázolja előttünk helyes imádatát,
tudtul adja a bibliai módon és lelkülettel tartott istentiszteletek
lefolyását, a résztvevőkben lehetséges – Istenből kiinduló,
éppen ezért őt dicsőítő – lelki magatartást és történéseket.

A Szolgatárs korábbi számaiban megjelentek már hamis
tanításokat elemző írások. Így az olvasót részben azokhoz visz-
szautalva, másrészt pedig új szempontokat felmutatva a Biblia
segítségével vegyük nagyító alá a keresztyénségben is itt-ott
fellépő, rossz irányba sodródást okozó pogány erőket, moz-
zanatokat és az azokból eredő magatartások világát!

Vizsgálódásomat részben fenomenológiai jelleggel,
részben pedig a lelkek megvizsgálása esetén aktuális doki-
maszía és a diákriszisz módszerének szempontjaival
végzem.

A pogány „istentiszteletekben” található erők és maga-
tartási mozzanatok:

1. Istentisztelet alatti szórakoz(tat)ás 
2Móz 32,6: vajjáqumú lecachéq és felkeltek játszani,

ráadásul, vesátó, azaz ittasan. A cáchaq nevet, gúnyol,
tréfálkozik, évelődik. A Haftárák megjegyzi, hogy ez a mula-
tozás tánccal és énekléssel összekötve szokásos volt a pogány
népek szertartásaiban. Mózes és Józsué már a hegyről lefelé
jövet hallották ennek hangját (hangerő!), leérkezve pedig lát-
ták a máchol-t, a táncot. A Szeptuaginta szerint: khoroúsz
orgisztheisz. Ha ez a jelenség elhelyezhető lett volna a
nemrégen kezdődött istenkapcsolatukban, akkor Mózes nem
rendelt volna el mészárlást. De a borjúimádás, a körülötte
kialakult „dáridós istentisztelet” nem más volt, mint visz-
szarendeződés az Egyiptomban 400 éven át látott pogány
istentiszteleti gyakorlatba. Arra meg főleg nem látható sem-
milyen igei lehetőség, hogy ez a hirtelen előrántott isten-
tisztelet valamiféle tartalmi, formai rokonságba állítható volna
az egyiptomi korszak előtt élő ősatyák több helyen is leírt
istentiszteletével.

Jer 15,17: beszód meszachaqím mippené, azaz: nem ültem
a nevetéssel vakolt arcúak között.

(A szód gyök jelent fehérített, meszelt arcút, pantomim-
játékost. Figyelem: Szodoma!) Egy karizmatikus gyülekezetből
tizenketted magával kivált fiatalember mondta el egy igehirde-
tés utáni beszélgetésben, hogy „istentiszteleteik mindig azzal
kezdődtek, hogy először a zenészek, énekesek és az alkalom

vezetőjének szavai segítségével a hallgatók arcára csalták a
karizmatikus vigyort”. Jeremiás a nép ilyen irányban elfajult
kegyességén bánkódik, és éppen nem veszteségnek, hanem
erénynek tartja, hogy nem ült azok között.

2Sám 6,16: mefazéz úmekarekér – Dávid udvarló táncot
végzett Isten tiszteletére. A fogalom többirányú jelentése
magában hordozza az Úr hősi tetteit imitáló mozgást. Azzal
Dávid Isten győzelmeit ábrázolta ki. A mai karizmatikus isten-
tiszteletek táncai, mozgásai milyen hősi tetteit jelenítik meg
Istennek? Dávidtól sosem volt idegen az Úr előtti lelki örven-
dezés, és más műfajban, cselekvésben is kifejezte tiszteletét,
de most így örült. Ez részéről nem a testies jókedv volt, hanem
a kiválasztott és sok kegyelemben részesült férfiú alázatos
kísérlete a láthatatlan Istene tetteinek láthatóvá tételére. E
táncból baj lett, mert a kétes hűségű feleség, Mikál előtt ezzel
összetört a „királyi férj-kép”. Dávid Istent akarta ábrázolni,
Mikál viszont a király-ábrát várta Dávidtól, és ez nagy
különbség az Istennel való kapcsolatukban. E házassági konf-
liktus mellett még a láda szállítási módjából is baj lett.

1Kir 18,26: vajefasszechú al hammizebéach, sántikáltak az
oltár körül. A Haftárák ezt táncnak értelmezi. Az ilyen módon is
tudatosan fokozódott fergetegesség sem tudta életjelre kénysze-
ríteni Baalt. Vagyis a Baal-papok bebizonyították a gondolkodó
ember számára, hogy lehet nagyon eleven, mozgalmas „isten-
tiszteletet” tartani az élő Isten jelenléte nélkül is.

Mind a négy bibliai eset magában hordozta a konfliktus
magvait. Ezek ki is keltek. Konfliktus Istennel és emberrel. A
derűs, humoros, nevetgélős, vagy ahogy mondják: a
Szentlélek derűjében végbemenő istentiszteletek egyáltalán
nem biztos, hogy valóban annak derűjét, békéjét hordozzák.
Lehet démoni megcsalattatás következménye is ez a fajta
derű, amelyben csak a derű imitációjáról van szó. Viszont az
igazi Lélektől eredő derűvel megvalósuló istentisztelet példá-
ja az, amit a Zsolt 126,2 verse ír: jimmálé szechóq píjnú, azaz
nevetéssel lett tele a szánk. Ez a valóságos isteni szabadításból
eredő, meglepő, a kegyelemből hozzánk jövő örömről beszél.
Ezt nem kell zsongító vagy felkorbácsoló zenével, hízelgő
beszéddel keltegetni, mert az Úr szabadítása megadja az
alázatosoknak, akik „ismerik azt a stílust, ahogyan Isten előtt
tartózkodniuk kell” (Joseph Joubert). Ez nem a konfliktus
magvait hordozza magában, hanem sokkal inkább azt, hogy a
pogányok a szabadító Istenről fognak hallani, ismeretére és
benne való hitre juthatnak. Nyilvánvaló, hogy az ilyen derűs
istentiszteletekre van szükségünk.

2. A hallgatók elvarázsolásának jelensége
ApCsel 8,9–13. Simon mágus isteni erőknek látszó, de

valójában démoni erőkkel praktizál Samáriában. Hallgatóin
bekövetkezett az exisztáno állapota, vagyis az elámítás, az
értelmileg, érzelmileg önmagukon kívülre vezetés. Ebben a
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helyzetben, élményállapotban úgy látják, hogy a hé dünamisz
tou Theu hé kaloumené megalé esetével van találkozásuk,
vagyis hogy ez Isten ama nagy ereje. Simon eredményeiben
nem lényegtelen elem ennek a vidéknek az I. Jeroboámmal
kezdődő, bálványozáshoz fűződő múltja sem. Simon hallgatói
mindaddig ebben a hitben vannak, amíg Filep evangélista oda
nem érkezik, és akkor derül ki Isten erejének mibenléte, annak
nem elámító, hanem szabadító működése, ami új életbe,
megtérésbe, igazi „nagy örömbe” vezeti az ige befogadóit.

Az extázis jelensége előfordult a Baal-papoknál is a
Kármel hegyen az 1Kir 18-ban. Extatikus állapotukban kinyi-
latkoztatásokat, önkívületi beszédeket mondtak, LXX: kai
eproféteuon, azaz ihletettségben jövendöléseket végeztek,
majd önmagukat sebzik, sokkolni akarják hallgatóikat és
istenüket, de Baal hallgat. A hallgatókat nem tudták
önkívületbe vezetni most, mert Isten vezette az alkalom
szellemi történéseit, és nem démoni erők. Másrészt az alkal-
mon meghirdetve is az volt a főtárgy, hogy van-e alternatív
lehetőség az atyák Istenével szemben, vagyis van-e más Isten
az egyetlen és a népe által elhagyott igazin kívül. Ezért a nép
figyelt, értékelt, úgymond ébren volt, nem volt értelmén
kívülre vezethető. Sokszor halljuk karizmatikus isten-
tiszteleten, hogy „most ne gondolj semmire”, „engedd el
magad”, „legyetek nyitottak” stb. Ez az elvarázsolás
előkészítése, és ha a hallgató enged az ilyen tartalmú fel-
szólításoknak, valóban lehetőséget ad arra, hogy keresztyén
bőrbe bújt varázslók szállítsanak neki varázslatos, akár
önkívületi élményt. Mircea Eliade mondja egyik vallásokat
elemző könyvében, hogy „a varázslók a hivatásos extázis-
gyártók”. Isten nem önkívületbe akar minket vezetni, hanem
vissza önmagunkba, megtérve és őt behíva személyi-
ségközpontunkba. Ez csak józan, helyén működő, meg-
alázkodó, megtérő értelemmel lehetséges, és nem kikapcsolt
értelemmel.

3. A mágikus istennévhasználat jelensége, magológia
Kármel hegyén egész nap csak ilyen jelleggel hangzott

el Baal neve, míg Illés hittel, alázattal, engedelmességgel ejti
ki Isten nevét, hívja cselekvésbe. ApCsel 19,13-ban Skéva
főpap fiai így használják Jézus nevét. Istennek, Jézus Krisztus
nevének mágikus használata gyakori ma a hitgyógyászok, a
betöltődést látványos módon erőltetők gyakorlatában. Sok
karizmatikus író könyveiben, beszámolóiban erre ugyancsak
példákat találunk.

4. Vitetések jelensége
1Kor 12,2 apagó – valamivel vezetni. Úgy érzi az illető,

hogy áldott erők viszik őt Istennel való kapcsolatában, a szol-
gálatban, a döntésekben, a növekedésben, holott teljesen más-
ról van szó. Döbbenetes ugyanezen szó jelentése más igehe-
lyeken. Mt 7,13 elítéltek elvezetése, Mt 27,31 kárhozatba
vinni. Karizmatikus előfordulásában a jelenség sodró dolgok
által kialakuló szellemi, gondolati, hangulati vitetést jelent, de
olyan verbális, zenei, akusztikus vagy vizuális mozzanatokat
is, amelyek az értelem beszűkítését, befogását célozzák és
valósítják meg. Az ázsiai vallások ezzel nyíltan dolgoznak, ők
ezt mantreyának nevezik, aminek használata szerintük a tudat
megnyitását végzi. Varázsszavak sokszori mondogatásával
teszik ezt egyénileg vagy csoportosan. El kell gondolkodnunk
azon, hogy például egyes énekszövegeink nem csúsztak-e el
a mantreyához hasonlóság irányába! Például: „Jó őt dicsérni,

jó őt dicsérni, jó őt dicsérni” – sokszor ismételve kifáradásig,
számtalanszor –, miközben tényleg jó őt dicsérni, de a
Szentlélek gazdag és változatos mondanivalójával, a megsz-
abadított és hitben járó ember sokféle tapasztalatának
megéneklésével. Tárzuszi Sault megtérése előtt a rajongó
farizeizmusa tartotta vitetésben. Károli Gáspár „vitetvén
vitettetek” duplikáltan fordítva jelzi, hogy valami nem lebe-
csülendő hatóerőről van szó. Ilyen erős gondolati, hangulati
vitetés létezik az újkori gnosztikus tanokban és nem egy kariz-
matikus istentiszteleti atmoszférában is.

5. Ihletettségérzet támasztása
1Kor 14,23: a mainomai kifejezést használja. Sokféle

jelentésű, és viselkedést jelző tartalma gazdag. Ihletettségben
nyilatkozni, őrjöngeni, zajongani, őrjöngő módon lelkesülni,
ihletni, háborogni. Megpróbálták ezt az állapotot Jézusra
ráfogni ellenfelei (Jn 10,20), és Fesztusz is ilyennek látja Pált
a ApCsel 26,24–25-ben. De Jézus és Pál lelkiállapotát gyümöl-
cseik hitelesítik, míg a korinthusi istentisztelet alatti őrjöngőket
a korinthusi állapotok. Ez a Korinthusban őrjöngésnek
minősített állapot hasonlóságban van a Baal-papok
őrjöngésével és abban adott kijelentéseikkel. A Mithrasz- és
Dionüszosz-kultuszban gyakori volt a jelenség, alkohol
fogyasztásával fokozva, lévén Dionüszosz a borivás, a mámor,
az őrjöngés és a kicsapongás istene. Pál nem véletlenül óvja
ettől a korinthusiakat, ismerve a pogány vallásos környezet
gyakorlatát, meg a bortermelő görög lakosság életviteli vele-
járóit. Hérodotosz és Homérosz szerint Görögországban olyan
erős borok teremtek, hogy vizezve fogyasztották, akik meg
akarták őrizni a józanságukat. Az ilyenfajta ihletettségek
meghozták a pogány vagy a korinthusi gyülekezetbe az
akatasztaszia állapotát, vagyis a zűrzavart, a kollektív felkor-
bácsoltság állapotát (1Kor 14,33). Érdemes itt elemezni a
hasonló jelenségeket tudtul adó Lk 21,9; Jak 1,8; 3,8.16; 2Kor
12,20 igéket is.

6. Igézetek jelensége
A Gal 3,1 verse jelzi ezt a lelki jelenséget. Rokon a

vitetéssel és annak viselkedési tartalmával. A baszkainó
lelki, értelmi befogás valamilyen emberi, démoni eredetű, rend-
szerbe szedett, logikusnak látszó gondolatkörbe. Igéző erőt bo-
csáthat a hallgatókra, például valamilyen tan, rang, szerep,
tudomány és tudás, tárgy, élmény, társaság, eredmény, siker
vagy annak felfokozott várása, ígéret vagy annak beteljesedése
utáni fokozott vágy. Pál apostol ezekhez viszonyítva saját
tanításában még csak a formai hasonlóságot sem engedte meg.
Ezért az elméletrendszerekből élő „fogyasztók” oldaláról nézve
Pál tanításai csak bolondságoknak, csacsogásnak, ollózott
elméleteknek látszottak. De Pál ezt tudva sem akarta a
pogányok gondolkozásához installálni az igehirdetését, mint
ahogy Jézus sem az elpártoló hallgatóihoz. E pogány mozzanat
vizsgálatában figyelnünk kell a baszkainó szó további jelenté-
seire is: megszólás, irigylés, rágalmazás, elbűvölés. Ez esetben
sem csupán ókori jelenséggel van dolgunk.

7. Engedetlenség jelensége
Az apeitheia mint magatartás sohasem egymagában

mutatkozik meg, hanem mindig egy másik lelkület ellenében.
Az Ef 2,2 szerint az életre keltekkel szemben ott van a világ-
ban, néha az egyházban is az engedetlenség lelke. Istennel
szemben pedig ez már régi történet (Róm 11,30). Karizma-
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tikus behatású közösségekben úgy van jelen, hogy annak
hallgatói más lelki közegben gyakran ezt a szellemiséget
sugározzák megnyilatkozásaikban. Az ilyen erők hatása
alatt lévők általában otthon a saját gyülekezetükben
használhatatlanok a gyülekezet egységes működésében
(Róm 1,30; 2Tim 3,2).

8. Haszontalan tettek jelensége
A periergasz szó vizsgálata kapcsán tárult fel ez a

jelenség előttem. Három esetben fordul elő az Újszövetség-
ben. ApCsel 19,19 varázslásnak fordítja, erő körül való for-
golódásnak, erők keresése szellemi források között ide-oda
járkálással. A 2Thessz 3,11 nyughatatlankodásnak fordítja, az
1Tim 5,13 pedig házról házra járásnak, ami további negatív
magatartást termel ki az illetőben. A periergosz lelkület
„áldottja” azt hiszi, hogy valami csodás erőt fedezett fel,
annak terében időzik szellemi kalandozásai során. Ez a
letelepedni nem tudás lelkülete egy belső szellemi űzöttség
miatt. Gyülekezetről gyülekezetre járnak, és mindig arról
beszélnek, hogy másutt milyen áldások vannak.

9. Tudatmodulálás zenei úton
A Dán 3-ban leírt történet klasszikus példája annak,

hogy zenei eszközökkel mennyire ki lehet vezetni az embert a
belső vallásos meggyőződéséből. Kivéve, ha az a
meggyőződés, a lelkek megvizsgálásának működésével,
magával az Istennel, és nem az esetleges csodáival tartja kapc-
solatban. „Amint meghalljátok a kürt, a citera, a síp, a hárfa,
lant, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljatok le és
hódoljatok az aranyszobor előtt!” Tehát ismerték a zene fel-
lazító, zsongító, lelki éberséget tompító hatását, és alka-
lmazták az emberi személyiség „leuralása” érdekében.
Evangélizációs döntéseknél, előrehívásoknál egyre gyakoribb
a halk és sejtelmes zene alkalmazása, holott a csend inkább
szolgálná a felelős és tudatos döntés végbemenetelét. Vagyis
az evangéliumi közösségekbe is belopózott ez a pogány mód-
szer, ami így inkább a szituációs koreográfia hatását
érvényesíti a szívek fölött, mintsem a kereszt diadalát. Sok
helyen az Istent dicső-ítő éneklés is elcsúszik a tudat befolyá-
solásának területeire.

10. álbetöltődések jelensége
Divatos értelemben vett karizmatikus istentiszteleten ez

általában minimumélmény. Ahol a maximális élmények
elérése a cél, ott a nyelveken szólás, gyógyítás és az ördögűzés
a további irány. Már a 2Kor 11,4 figyelmeztet az
álbetöltődések lehetőségére. Miután a Bibliának a
Szentlélekkel betöltődésre nincs fogalmi terminusa, ami csak
és kizárólag azt jelentené, így egyáltalán nem biztos, hogy
amikor valaki betöltetést átélt, az valóban Szentlélektől kiin-
dult esemény volt. Példának okáért néhány kifejezés: a lam-
banó: fogni, elnyerni, kapni, megszállni  értelemben
használatos a Szentlélek vonatkozásában is, de az ördögi
megszállottságra is (Jn 7,39 vö. 2Thessz 2). A pléroó jelent
Szentlélekkel betöltődést is, de ördöggel telítettséget is
(ApCsel 5,3 vö. 6,3). A pempó szava Jn 14,26-ban a
Szentléleknek az Atya általi elküldését jelenti, a 2Thessz 2,11-
ben pedig a démoni erők emberekre bocsátását, azoknak
kiszolgáltatását jelenti. Stb. Ez azt üzeni számunkra, hogy
amikor hallunk beszámolókat Szentlélekkel betöltődésekről,
akkor vizsgálat tárgyává kell tennünk, hogy mivel töltődött be

az illető. Mindezek tükrében a mai karizmatikus fogalom-
alkotások és -alkalmazások jelentéstani elégségességét
komolyan meg kell kérdőjeleznünk. A betöltődések további
vizsgálatát egy külön tanulmány tartalmazhatja.

11. Isteni munka és a küldött leminősítése vagy
démonikusnak tartása

Hós 9,7. Bolond-e a próféta, eszelős-e a Lélek embere?
Imádták a bálványisteneket, hallgatták a bálványpapok hamis
igéit, és közben leszólták, leminősítették Isten igazi szolgáit.
Ezt a társadalmi méretű vélekedést tükrözi vissza Hóseás.
2Krón 30,6–10-ben leszólják, kigúnyolják és semmibe veszik
Ezékiás király követeit, akik pedig a megmaradás útjára
hívták őket. 2Krón 36,14–16 – Istennek időben küldött szol-
gáit kigúnyolják, lenézik, sőt bántalmazzák. Jn 8,48.52; Mt
12,24 – Jézust démonikusnak minősítik. Ekkor hangzik el
Jézus ajkáról a Szentlélek elleni bűn veszélyére figyelmez-
tetés, ami jelzi, hogy ha pogány módon állnak személyéhez,
annak igen súlyos lesz a következménye. A bolondnak
minősítés veszélyét Jézus bővebb tömörséggel is kifejti a Mt
5,22-ben. Nem a példabeszédek bolondjáról van szó ter-
mészetesen, mert ott az embernek saját bolond gondol-
kodásáról van szó. 

12. Gonosz lélektől való vezetés
Most figyeljünk a Bír 9-re, és a 23. 27., 46. versei alapján

egy vallásos jellegű összejövetelbe pillanthatunk be. Örömün-
nepen vannak a sikemiek, és istenük házába is elmennek, de
közben ócsárolják Abímeleket. Kai katéraszanto tón Abimelek –
mondja a LXX. Katégoreó – ellene beszélni, ócsárolni, Biblia
Hebraica: qálal – szidalmaz, káromol. Ennek a vége öldöklés és
háború. Ez is egy vallásosság volt. Ez is lelki vezetés! Imádat és
ócsárlás együtt. Vallásosság és öldöklés. Bűn és ünneplés!

13. Hízelgések
Az Ez 12,14 hízelgő jóslásokról tesz említést. A Róm

16,18 és az 1Thessz 2,5 szerint a tanítói szolgálat is lehet
ilyen. Lehet ez a környezet nyomására, lehet ez a tanító karak-
tergyengesége is, de lehet lelki eredetű is. Isten tanításai
sohasem jelentek meg hízelgő beszédekben. Isten ellen-
ségeinek szokása a hízelgés.

14. Nyereségmotivációjú szolgálat
A Tit 1,11 rút nyereségért való szolgálatot említ. Mik

lehetnek a nyereségek? Tekintély, hírnév, hallgatói függés
kialakulása, tisztség, sztárelőadó-szerep, rivaldafény, pénz.
Haszonlesésből embereket dicsőítenek némelyek már Júdás
apostol idejében. Bálám az ősfigurája az ilyeneknek. Különös
és tanulságos az esete, mert ő a küldöttség érkezéséig Baal-,
Asera- stb. specialistának számított. A küldöttség kérésére egy
idegen nép idegen istenét kellett megkérdeznie. Bizonyára
nem volt kicsi a meglepődése afelett, hogy ez az új Isten azon-
nal válaszolt. Sőt, elég alaposan bele is szólt életébe.
Tulajdonképpen az életét is emiatt az Isten miatt veszíti el,
mert nem vette komolyan. Feltételezhetően azért nem vette
komolyan, mert az ő korábbi isteneitől komolyabb elvárásnak,
igazi veszélynek soha nem is volt kitéve, mivel azok nem is
léteztek, csak a kliensek fejében. A nyereségmotiváció na-
gyobb hajtóerő maradt számára, mint az új Istennel létrejött
kapcsolata, annak kijelentései, és népe csodás jövőjébe
belelátás. A nyereségmotivációból való szolgálat nem
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ismeretlen ma sem.
15. Szellemi kicsapongások bőven megfigyelhetők a

pogány behatású keresztyén istentiszteleteken.
– A teljes Írás alapján igazolhatótól eltérő biblia-

értelmezés.
– Hökkenetes magatartási formák a szolgálat közben.
– Új kijelentési utak, források használata. Nyelveken

kapott kijelentések, álomban éjjeli hang. A karizmatikus
vezetők és írók szolgálatában feltűnően sok ilyen esetet
találunk.

– Ok-okozati viszonyban értelmezőként fellépés: azért
beteg, mert…

– Szellemi lények, angyalok leszólása. Magam is hallot-
tam ilyet: „Vádolunk, sátán, mert…”

– A hallgatók állandó rovancsolása, lelki leltározása.
– Bűnkijelentések a hallgatókról.
– Isten nevében adományozóként fellépés, ígéretek

adása (2Pt 2,19)!
– Az Isten harcosa szerepének kisajátítása. „A térítő”,

„az evangélista”, „a gyógyító” stb.
– Döntés és hitvallás vonatkozásában kényszerítő vagy

mágikus módszerek alkalmazása. Diszkrét folyamatok indiszk-
rét kezelése vagy mágikus mozzanattá tétele. Például ifjúsági
táborban fadarab vagy papír vitele a tábortűzbe mint döntést
kifejező cselekedet!

– Elbizonytalanítás a hívő élet korábbi tényeiben.
– Pszichés behívókra rájátszás jelensége. „Tőled már

elvárják, hogy dönts!”
– Kicsapongás a zene szerepének, összetevőinek

használatával.
– Hit és tanbeli elöljárók szolgálatának elutasítása.
– A növekedés hamis útjaira csalogatás. Imaéjszakák,

kiemelt közösségek és tanítók, jó lelki gyakorlatok, maga-
tartási formák megváltoztatása.

Folytathatnánk a listát további jelenségek sorolásával,
amelyekben idegen erők és pogány vallási elemek mutatkoz-
nak meg. Sok magát karizmatikusnak tudó személy és
gyülekezet életében előfordulnak ezek, tisztelet a kivételnek.
Ám a további felsorolást mellőzve, fontosabb, hogy a fenti
jelenségek szellemi természetrajzát, működését, illetve
következményét foglaljuk össze néhány pontban.

Pogány erőknek a biblikus gondolkodásba való integ-
rálódása, keveredése magával hoz egyfajta értelmi változást. 

Mi történik ilyenkor a keresztyén emberrel?
1. Metafizikája, vagyis a lét és a valóság viszonyában

tanúsított „tudományos gondolkodásmódja” elindul egy más
irányba, szemben azzal, ami a teljes Írás helyes értelmezésén
nyugvó gondolkodásból következne.

2. Kialakul egyfajta titokcentrikusság, erő hiedelme a
maga munkájáról és látásáról. Belép a hit és értelem
működésébe, egyfajta spirituális titokzatosság, ami bizonyos
jelenségek szolgálati magatartások megfoghatatlanságát
hozza létre. Ez pedig veszélyes, mert amit nem tudunk
magunkban, szolgálatunkban, jellemünkben kontrollálni, az
már nincs a hatalmunkban. Ezért tévelygésbe, személyes
tragédiába, megszégyenülésbe vihet. Ilyen nincs az Úrtól.

3. A személyes felelősség leépülése. Nincsenek bátor

állásfoglalásai, hanem pótlékként lép be az, hogy „megálmod-
tam”, „jelt kaptam” „X. Y. ezt tanította, vagy „ezt olvastam X
könyvéből” stb. Ez a gondolkozás gyengíti a teljes Írás
kutatása nyomán felvállalható és ezért bibliai meggyőződésen
nyugvó értelmi működést, döntéseket és kiállásokat.

4. Egyesítő és mindent elfogadó szemléletet hoz. Ez egy
bizonyos biblikus tolerancián túl nemcsak lélekmentés-
ellenes, de egyenesen életellenes is. Lásd annak a televízió-
ban bemutatott anyának az esetét, aki a Biblia mágikus
értelmezése alapján elfogadhatónak látta beteg leánya
megölését, és hogy ne szenvedjen tovább, anyai kezével
végzett vele. Majd ezek után magára borította a
virágcserépben lévő földet, megszaggatta ruháját, és ezzel
elrendezettnek tekintette a történetet, mert ezt is kiolvasta a
Bibliából emberölés bűnét rendező receptként.

Ez a szemlélet bármilyen magatartást Szentlélektől
eredőnek lát, ami nem hagyományos, hanem újfajta spirituali-
tású, ami izgalmas vagy hökkenetes. 

Ez az egyesítő szemlélet gyakran mindenféle könyvek
megvizsgálás nélküli olvasgatásával, teóriájuk elfogadásával
kezdődik. Ide vezet, ha a tanítók irányában nincs biblikus
vizsgálódás, és ide vezet az is, ha nem az Isten igazságainak
kölcsönös tiszteletén nyugvó, hanem hamis  ökumenizmust
valósítunk meg.

5. Az ige, az értelem és még valami – szemlélete. Bálám
igét kapott. Értelme is volt annak felfogásához, hogy a hatal-
mas Isten állt vele szóba és határozta meg, mit tehet, mit nem.
De neki még mindig kellett valami, amit ráadásul ugyancsak
Istentől várt. Változást várt az Istentől? Vagy egy még na-
gyobb isten engedélyét, hogy az emberi kérésnek mégis eleget
tehessen? Nem vette komolyan az igazi Isten igéjét. Tanítók
sokan vannak az Ige ismeretében, értelmesek is, de mégis vágy-
nak jelekre, betöltődésekre, istenes, szentlelkes élményekre,
égi vagy belső hangra stb. Ahogyan ilyenre vágyó lelkülettel
Bálám szembekerült Istennel, ugyanúgy szembekerülnek ma
is az ilyenek, és semmilyen egyházi vagy szolgálati helyzet
nem teszi legálissá ezt az irányultságot. 

6. Alulról jövő bölcsességbe taszít. Érdemes megfigyel-
ni az ilyenek világ- és boldogulásképét, önértékelésüket.
Rejtetten torz, sokszor túlzó énképpel terheltség alakul ki,
aminek nagy dinamizmussal pörgő, „szuperul működő” szol-
gálati stílus a takarója. Bibliailag ez problematikus.

– Intoleráns lesz az egyénre szabott isteni vezetés iránt.
Hitéleti formálódást, növekedést, vezetést csak a maga
típusában tud elfogadni, és annak alapján látja jónak.

– Jellemzi az újszövetségi emberkép erőszakos átírása a
sikeres emberkép irányába.

– Jellemzi a valóságos szentség Ef 4,24 összemosása a
szentségi utánzatokkal. Az újjászületettség szentségi
mutatójává teszi a nyelveken szólást, a gyógyítást, ördögűzést,
holott ezeket az indián sámánok, a parafenomének, az üvöltő
dervisek, a szamojéd varázslók is teszik. Krisztus olyan
szentségi képességeket, karizmákat tud adni, amiket
pogányok utánozni tudnak? Ha nem, akkor világos, hogy a
nyelveken szólás, gyógyítás nem a valóságos szentség
kizárólagos jele és következménye.

– Szellemi gigantománia, amit a hallgatóság
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vezetésének erőszakolt kisajátítása jelez különböző pszichés,
vizuális, akusztikus, élményígérő, lélekfelnyitó verbális
eszközökkel.

7. Létrejön a „rejtett szolgálati bálvány” az illető
személyiségében. A következőképpen:                                                         

Az ember három legfőbb tulajdonsága szolgálati szem-
pontból: 1. Szellemi kapcsolatra alkalmasság. 2. Igazság és
világkutató értelem. 3. A személyiségének kifejeződési
gazdagsága. A szolgálati énképet a Szentlélek ki akarja alakí-
tani az igehirdetőben, lelkipásztorban, de amikor annak
kialakulásába a kísértő is besegíthet, nagyon hasonló, de más
eredmény születik. A hamis és igaz prófétaság, papság ókori
és mai léte, kötelezővé teszi ennek vizsgálatát számunkra.

A Szentlélek erejének látszó, de valójában a pogány erők
felé nyitottság és engedékenység esetén mindhárom területbe
belép a sátán, ezért az ember lelkében, ahol Isten munkájának
helye volna, beindít egy bálványteremtődési folyamatot, ami
jelen esetben nem a külvilágban létező valami, hanem a
belvilágában kiformálódó szellemi-értelmi-magatartási erő
konglomerátum. Szellemi, mert szellemi erőnek látszatát,
kisugárzását adja az illető működésébe. Értelmi, mert teo-
retikusan, és ha kell, apologetikusan, meggyőzőnek tűnően
meg tudja jeleníteni önmagát. Személyiség-kifejeződésben
gazdag, hiszen sokféle hatásos szolgálati megnyilatkozással
ruházza fel az illetőt.

Az e három területbe „magot vető” kísértő az ember
személyiségében egy belső ontogenezist, öntermékenyülést
indít be, vagyis létrejön az önmagáról Isten embereként,
evangélistaként, gyógyítóként stb. gondolkodó, önmagát a
Szentlélek vezetésében állónak értelmező, Isten akaratának
ismeretében működő szolgálati önértelmezés, énkép, de az
ördög irányításával. Magyarul létrejött egy belső dinamikus
bálvány az igehirdető szívében. Illusztrációt hozok egy mai
filmből. A Jumanji története szerint egy földbe ásott dobozos
játékot találnak a gyerekek. A játékdoboz különös figurája a
táblára állítás után egyszer csak elindul a rajzolt pályán,
anélkül, hogy a gyermekeknek hatalma volna a bábun és
mozgása következményein. Éppen így a szív belső szolgálati
bálványa is egyszer csak beindul, belső mozgásokat,
történéseket indít, szolgálati stílust, tartalmat ad, anélkül,
hogy az illető egyén lelki, értelmi kontrollja alatt lenne.
Ráadásul még ezt a beindulást legtöbb esetben áldásként,
betöltetésként, új megtérésként értelmezi az illető saját lelki
életében, holott a bálvány programja indult be. Ennek
következményei vannak az emberben.

Szellemi kapcsolatra való alkalmassága révén az ember
elkezd hatalmat tulajdonítani annak az erőnek, szolgálati mód-
szernek, amit végez, hinni kezd benne, szolgálati világképe
kezd hozzárendeződni, és vallásos, verbális és morális
tiszteleti rendje már nem az igazi Istenre irányul, hanem a nála
odabent, a szív belső terében revelálódott „istenségre”.

Kutató értelme révén az igazságok és a világ jelenségei
beállnak az ő gondolkodási rendszerébe igazoló elemként és
jelenségként. Azoknak okozójaként, birtokosaként, egyedül
helyes értelmezőjeként kezd viselkedni, szolgálata elindul
azok ismétlődő kiábrázolása irányába, mert a szellemi törvény
a lelki folyamatok kiábrázolódása a külsőnk működésén.

A sokoldalú személyiség működése pedig ennek a rejtett
szolgálati bálványnak kifejeződési eszköztárává válik. Vagyis

szolgálatai, érzelmei, hangulatai, vágyai, boldogság- és
reménykeresései, énmegmutatkozási szituációi, stílusa,
áldozatai, vehemenciája stb. mind ezt fogják mutatni. Amikor
ez a „sátáni alkotás” létrejön az emberben, akkor ennek továb-
bi következményei is kiszámíthatóak:

Létrejön az elvarázsoltság, az ön- vagy más vagy valami
általi vezetettség.

Létrejön az illetőben egy kegyességi virtuális látás a bib-
liai valóságlátás helyett.

Létrejön a bezártság, az igéből eredő másfajta értelem,
szolgálat, érvelés megértése felé.

Türelmetlen lesz a reá irányuló bibliai vizsgálat iránt, és
azt a Lélek elleni bűnnek érti.

Létrejön a szolgálati-egoisztikus magatartás szolgatársai
viszonylatában. Függésben elfogadja szolgatársait, de partner-
ségen, pláne kontrollszerepben nem.    

Létrejön az ítélete oka és programja is. Hiszen Isten
ilyen lényt nem teremtett, sem az első teremtés idején, sem a
Krisztus által újjáteremtettek között. Ez a lény a konkolyt vető
által, a sátáni személyiségtermékenyítés által jött létre, így
nem maradhat meg az élők földjén. Lásd a titánok sorsa!
(1Móz 6,4; 2Móz 20,4; 3Móz 26,1; Ez 14,6–8 stb.) Isten
ellene fordul azoknak, akik szívükben bálványokat hordanak.

Isten a pogány erők befogadása, pogány istentiszteleti
mozzanatok beengedése helyett mást ajánl. Például ApCsel
15,28: „Tetszett a Szentléleknek és nekünk”. A tanácskozás a
gondolatok ütközése ellenére is jó irányba haladt, a résztvevők
összehangolódtak, és megújult értelmük Istenre figyelésével
döntést hoztak. Ez a döntésük mentes minden titokzatosságtól,
mágikusságtól, vallásos rendszertől, ellenben értelemmel
végigkövethető a megszületése és a logikája, ezt az értelmet
igényli és megvalósításában is folyton annak működését kéri.
Erre ígéri meg Isten áldását.

Kol 2,2 az értelem meggyőződésének gazdagságára
törekvést ajánlja. Krisztus ennek a forrása a hívő számára,
mert nála van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve.

Jak 3,1–17 szerint az Úrtól való bölcsességnek jelei van-
nak a szolgálatunkban, viselkedésben. A 2Tim 3,16–17
egészséges beszédekkel végzett szolgálatot ajánlja, a 2Tim
1,13 a ragaszkodást a biblikus tanításhoz, nyilván
értelmezéshez, a 2Thessz 2,15 a józan gondolkozást, a Róm
12,3; 1Kor 4,6; Kol 2,8.18–19 hasonlóképpen. 

Kétségtelen, hogy egy ilyen irányú vizsgálódás mellett
azt is ki kellene fejteni, hogy a Krisztusra központosuló össze-
jövetelben, szolgálattevőiben, hallgatóiban milyen isteni erők,
mozzanatok léteznek és működnek. Ugyanis rendkívüli erő-
vel és gazdagon munkálkodik az Isten a Krisztusban, aki ott
van gyermekei társaságában, ha az ő nevében egy akarattal
együtt vannak. De ez egy másik tanulmány tárgya lehet.

A pogány erők, elemek mai kísértésével szembe kell
nézni, fel kell ismerni azt, ami be akar lopódzni személy-
iségünkbe, át akarja venni lelkünk, gondolkodásunk, szol-
gálatunk irányítását. Fel kell ismerni a belső talajunkba,
szívünkbe hulló „magvak” eredetét, és megőrizni magunkat
Isten alázatos, de bátor szolgálatában! Nem árt időnként
megkérni Istent arra, amit az énekíró így fogalmazott meg:
„Törjed össze balga szívem bálványait!” Az emberek felénk
áramlása, a hírnevünk kérdése, személyünk, munkánk, misszi-
ónk, az eredményeink előállásának ügyét stb. pedig át kell
adni elhívó Urunknak, ha igazán az ő szolgái vagyunk.
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„Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely
megvilágosít minden embert. A világban volt és a világ általa
lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az
övéi nem fogadák be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat
ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő
nevében hisznek.” (Jn 1,9–12)

„És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változza-
tok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok,
mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata!” (Róm 12,2 )

Életszabály
„Csak az él, aki szeret, tudod-e? S csak az szeret, aki

mindent odaad.
A minden Istené, légy egy vele! Add őt, a Forrást,

melynek cseppje vagy!
Áradj, légy óceánná, kis patak! Élj így, s a szeretet zseni-

je vagy!
Tudod; csak az él, aki szeret, s csak ad, csak ad...”

(ismeretlen szerző)

„Jó lenne, ha a jámbor nem a reménység és a kétség-
beesés között vergődne, hanem a dolgok természetének a
felismerésére törekedne” (Hamvas Béla)

„Ha az embert olyannak fogadjuk el, amilyen, elront-
juk, de ha olyannak fogadjuk el, amilyennek lenni kellene,
azzá tehetjük, amivé lehet” (J. W. Goethe)

„A kétségbeesett embernek rossz napjai vannak, a vidám
embernek minden napja ünnep.” (Salamon)

„Hogy ne üljön lelkünkön a szenvedés...” (Ismeretlen
szerző)

I. Pszichológia a mérlegen

Megállapítható, hogy napjainkra egyfelől jellemző az
ún. lélektudományok – pszichológia, szociológia stb. – oly
mértékű általánossá válása, „divatba” jövetele, hogy már
lényegében pánpszichologizmusról beszélhetünk (Teilhard de
Chardin), amikor is már-már mindenki azt gondolhatja, hogy
lényegében profi módon ért ezekhez a szakterületekhez.
Másfelől viszont soha nem látott mértékben váltak napjainkra
népbetegséggé bizonyos mentális zavarok, pszichiátriai
kórképek (depresszió, szorongásos zavarok, személyi-
ségzavarok stb.), ami viszont megkérdőjelezi a tudomány, a
szaktudományok mindenhatóságába vetett korábbi hitet.
Egyik neves szaktudós szavaival: napjainkra megállapíthatóan
jellemző a „pszichiátria társadalmasodása és a társadalom
pszichiátrializálódása”.

Els Nannen Pszichológia a mérlegen című művében –
azon az alapelvi, szemléleti háttéren, hogy számára csak egy
abszolút tekintély létezik, a Biblia – egy rendszerezett kritikai

analízist fogalmaz meg korunk lélektudományairól, anélkül,
hogy ezzel egyfajta „antipszichológia, -pszichiátria, -medicína
csapdájába esne. Ugyanis „nem önti ki a fürdővízzel a cse-
csemőt”, azaz a maguk illetékességi határain belül nagyon is
elfogadja, méltatja és jelentőségét hangsúlyozza ezen szaktu-
dományoknak. Csupán az a megkülönböztető ismérv, hogy
nem abszolutizálja ezeket, világosan látja illetékességük
határait, nem lesz tudományhívő, illetve egy végtelenül ma-
gasabb lélektudomány kontrasztfényébe állítja ezeket. Teszi
ezt úgy, hogy a Szentírásra úgy tekint, mint aminek minden
egyes szava, mondata, gondolata lényegében a végtelen isteni
teremtő hatalom és végére mehetetlen isteni bölcsesség szava,
mondata, gondolata. Teheti ezt úgy, hogy alighanem úgy gon-
dolkodik, hogy – egy híres bibliakutató szavaival – „attól
tanul elsősorban szívesen, aki az eget, a földet, a csillagokat és
az embert teremtette”. Az alábbi idézetek is jól példázzák,
hogy az ősi tagadás, lázadás szelleme korunkban két „ómnipo-
tenciában”, mindenhatósági modellben jelenítő-dik meg.
Nevezetesen a technikai-műszaki fejlődésben, illetve a pszi-
chológiai fejlődésben. 

Ez érhető tetten a technizált, technokrata, illetve a pszi-
chologizált társadalom és a civilizáció kultuszában, egyfajta
„imádatában”.  

A pszichologizálódott társadalom
A mai, kereszténység utáni társadalmat „pszichológiai tár-

sadalomnak” nevezik. „Általában sok szó esik a modern vilá-
gunkban köztudottan jelen lévő külső, technológiai változásról.
A belső, pszichikus átalakulás azonban, mely csendben ment
végbe, kultúránk lényegét erősebben formálta, mint ahogy ez
előttünk ismert. Ezt lényegében a modern pszichológia okozta.
... Talán nem szolgálja javunkat ez a változás, hiszen a jelenle-
gi társadalmi megmerevedés az esetek többségében feltehetően
az emberi kapcsolatok pszichológiai jellegű megzavarásának a
mellékterméke. Isten igéje helyett „tudományos” pszichológia:
Freud óta megvetette a lábát az a pszichológiai elképzelés,
miszerint az ember alapvetően környezete által befolyásolt és
meghatározott „állat”, a tudattalanjából irányított ösztönlény,
akinek magatartását kora gyerekkori élményei döntő irányban
befolyásolták. Ez a pszichológiai elképzelés lépett hivalkodóan
a vallásos álláspont helyére, amely szerint Isten az ember
teremtője, törvényadója és bírája... A pszichológia váltotta fel a
keresztyén etikát, és a magatartás mércéje lett. A hit hanyat-
lásakor és az abszolút erkölcsi törvények megszűnése idején
szinte észrevétlenül általánosan elfogadott pótlékká vált.
Mihelyt a protestáns etika meggyengült a nyugati társadalmak-
ban, annak megzavart polgára a számára egyetlen ismert alter-
natívához, a szakképzett pszichológushoz fordult, aki azt állí-
totta, hogy van új magatartásstandard, amely pótolja a letűnő
tradíciókat. Isten igéje elvesztette embert és társadalmat for-
máló hatását. A pszichológia tört a helyére. A pszichológia a
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tudattalant „faltörő kosként” használva befolyása alá vonta a
nyugati kultúra minden területét az üzleti élettől kezdve a
művészetekig. Így szól Isten igéje: „Ímé, megvetették az Úr sza-
vát; micsoda bölcsességük van tehát nékik?” (Jer 8,9 – a bibli-
ai idézetek Károli Gáspár fordítása szerint értendők) Isten
helyett „Én” (Self). ...Nyugaton egy olyan kultúrában élünk,
amelyben az ember oly mértékben, mint még soha azelőtt
önmagával foglalkozik. Ez a pszichológia célja is, így érthető a
vonzereje. A pszichológiai szemlélet népszerűsége érthető. Így
még soha nem foglalkozott egy általános filozófiai rendszer
sem az ember énjével. A gátlástalanságot soha nem tisztelték
még ennyire... A csábítás ellenállhatatlan. Minden mértéket
meghaladó vonzást jelent a ma egocentrikus embere számára az
a felcsillantott lehetőség, hogy Isten helyett az „Én” trónra
léphet egy filozófiai világrendszer középpontjában. Ennek az új
evangéliumnak milliók számára történő hirdetésében felbecsül-
hetetlen szerepük van az egyetemeknek. Az emberre való kon-
centrálás azonban kevésnek bizonyult ahhoz, hogy a modern
pszichológia hatalomra jusson. Még valamire szüksége volt, a
tudomány tekintélyére. Hiszen tudomány nélkül a pszichológiai
tanokat csak a kabala misztikájához hasonló titkos sejtésnek tar-
tották volna... Az „én” és a tudomány hatalmas pszichológiai
együttessé olvadtak... Isten igéje ezt mondja: „Magokat böl-
cseknek vallván, balgatagokká lettek; és az örökkévaló Istennek
dicsőségét felcserélték mulandó embereknek ... képmásával.
Annakokáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztáta-
lanságra...” (L. Freud sexuálpszichológiai modellje) „...És a
miképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretökben meg-
tartsák, azonképen oda adta őket az Isten méltatlan gondol-
kozásra...” (Róm 1,22–24.28) Bűnfogalom helyett orvosi
betegségfogalom: a pszichológia nemcsak a keresztyénség
hiányosságait akarta pótolni, hanem új ideákat teremtett a
bibliai bűnfogalom utánzására. A medicinális-pszichológiai
bűnfogalom ezt szinte problémamentesen helyettesítette, mivel
a neurotikus beteg, ezért nem is terheli a cselekedeteiért
felelősség. A tudománytól függetlenül született vélekedése
alapján a neurotikus magatartás okát mindig az egyén
felelőségén kívül ke-reste. Létrehozta az „ártatlanság”-modellt,
hogy az egyén válláról levegye az Istennel és emberrel szem-
beni személyes felelősség és tartozás terhét, s hogy felmentést
szerezzen számára. Nagyon rossz, ha valaki megkísérel kitérni
az Isten és ember előtti személyes felelősség, egy őszinte,
konkrét bűnvallás elől. De ennél sokkal rosszabb, hogy a pszi-
chológia a bűnbánatra nem kész ember számára egy
áltudományos menedék-utat épít ki, és őt felmenti. Freud ártat-
lanság- és vétekmodellje ellen azt mondja Isten szava: „Mit
zúgolódik az élő ember? Ki-ki a maga bűneiért bűnhődik.
Tudakozzuk a mi útainkat... és térjünk az Úrhoz! Mi voltunk
gonoszok és pártütők...” (JSir 3,39–40.42) Végül a freudi
orvosi vagy betegségmodell, azaz orvosi determináció, és már
megint a felelősség lényegileg kizárva, ugyanis aki beteg, az
már nehogy még felelős is legyen! A régi természet nem
„pszichikus energia”, mint állítólag az „ösztönén”. Nem az
ember pszichéjéből, még csak nem is biológikumából szár-
mazik. A régi és új természet harca kizárólag abban az ember-
ben alakul ki, aki már Isten gyermeke. Az újonnan született
ember számára nagyon is tudatos ez a harc (Róm 7). Az Isten
gyermekeiben lévő test és lélek (óember és belső ember) közöt-
ti lelki harc soha nem tesz pszichoanalitikus értelemben vett
„pszichés beteggé”. Az ebben a harcban elszenvedett vereség
oka nem az, hogy nem engedtünk a régi természetnek (Róm

6,11), hanem éppen abban rejlik, hogy arra hallgatunk. A hamis
magatartást nem az úgynevezett ösztönén elfojtása okozza,
hanem Isten és igéje elleni engedetlenség és az „elfojtott” lelki-
ismeret. S ezért az állapotért mindenki teljes mértékig felelős!
Így tehát láthatjuk, hogy Freud elfojtás-elmélete is teljesen
hamis! Ernest Jones, Freud brit tanítványa közli, hogy Freud,
aki atyái hitét a tudományba vetett hittel cserélte fel, egyszer
büszkén kijelentette, hogy „meghódította a lelkeket a tudomány
számára”. A belső embernek azonban nincs olyan aspektusa,
mely Isten érdeklődési, uralmi és hatáskörén kívül esne, és így
nincs oly szabad terület az emberben, melyet a tudomány,
illetve a pszichoterápia magának fenn-tarthatna vagy
meghódíthatna. Mert Isten így szól: „minden lélek enyém” (Ez
18,4; Jób 12,10) S még nem veszítette el érvényét Jézus hívása:
„Jőjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és
megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl
magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én
szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti
lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem
könnyű!” (Mt 11,28–30)  

A pszichológia mindenütt jelenvalósága 
A pszichológia alkalmazási lehetőségei korlátlannak

tűnnek. Gross ezt írja: „A pszichológia egész kulturális rend-
szerünket szinte teljesen áthatotta, s minden évben újabb
tudományokban ölt testet. Az emberi magatartás rejtett
igazságaival felfegyverkezve – ahogy ezt magáról állítja –
gyakorlatilag a jelenlegi élet minden területére rátette a pe-
csétjét.” Gross továbbmegy, s kimutatja a pszichológiának a
házasságra, családra, az iskolai nevelésre, szakmai képzésre,
az egyetemekre, művészetekre, a tudományra, a propa-
gandára, a gazdaságra, a törvényekre és igazságszolgáltatás-
ra, a politikára stb. gyakorolt befolyását. Erről Gross
véleménye a következő: „Ahol az orvostudomány bizonyta-
lan, ott nyomban színre lép a pszichológia, és kitartóan
erősítgetik, hogy a betegség pszichoszomatikus jellegű.
Természetesen a pszichoszomatikus kóreredetet és kóroktant
kár volna száműzni a szaktudományos gondolkodásból,
hiszen megvan a létjogosultsága, csak nem ilyen kiterjesztő
értelemben. Nem minden pszichoszomatikus betegség pszi-
chogén. Mint közismert, a betegségek nem pszichés prob-
lémákkal, hanem a bűnesettel kezdődnek, vagy személyes,
vagy visszamenőleges, kollektív bűnnel. Csakhogy tény az is,
hogy már rég tudománytalannak aposztrofált, következés-
képp a szaktudományokból száműzött fogalmak ezek: bűn,
Isten, igazság, törvény, kegyelem, szeretet stb. Akik viszont
mégis megkísérlik ilyen alapfogalmak használatát, azok vil-
lámgyorsan – valamiféle antipszichológiára, antimedicina-
litásra hivatkozással megkaphatják a negatív tipizálást, illetve
a szaktudományos „exkommunikálást”. Pedig – bibliai
alapon – megállapítható, hogy a betegség eredetét tekintve
nem pszichogén, hanem hamartogén, bűn eredetű (hamartia
= céltévesztés, bűn). Mind a valóságos, mind pedig az ún.
pszichoszomatikus betegségek között számos kór eredetét
visszavezethetjük egy bűnhöz, konkrét vagy visszamenőleges
értelemben. Bibliai értelemben például az is bűn, ha valaki
aggodalmaskodik.

Homo pszichologicus
A pszichológiai társadalom pszichológiai orientáltságú,

s a pszichológia által irányított polgára. Több szakmabeli attól
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tart, hogy mértéktelen pszichologizálásunk maga egy neuro-
tizáló inger. Viszont Isten igéje által irányítva Dávid így tesz
bizonyságot: „Szemeim mindenha az Úrra néznek” (Zsolt
25,15) „Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek
világossága” (Zsolt 119,105). 

A pszichologizált ifjúság: Gross egy egész fejezetet
szentel annak a ténynek, hogy a mai fiatal generáció
„születésénél fogva át van hatva a pszichológiával”. A pszi-
chodinamikában a „gyenge, törékeny, ártatlan” gyermeki
lélek, illetve a „neurotikus”, „az örök gyermek” mindig fel-
mentést nyer. „Három emberöltő tanulta meg a pszichológiai
önképzés által, hogy valamennyien – mint örök gyermekek –
ártatlanok. Isten igéje kijelenti: a gyermek, illetve a
(„neurotikus”) felnőtt problémájának alapja a saját bűnös ter-
mészete, de ugyanakkor ezzel a kijelentéssel nem bagatel-
lizálja a környezet (szülők és mások!) káros befolyását. Az Úr
Jézus minden környezeti befolyásoló hatás ellenére, ame-
lyeket legjobban ő ismer, ezt mondja: „Ami az emberből jő ki,
az fertőzteti meg az embert..., az emberek szívéből származ-
nak... Mind ezek a gonoszságok belőlről jőnek ki, és
megfertőztetik az embert.” (Mk 7,20–23; Mt 15,18–20; 12,34;
Róm 7,18) Tehát nem úgy van, ahogy azt Freud és tanítványai
mindmáig elképzelik, hogy ezek a dolgok a nevelés ered-
ményei, vagy a szülők nem szakember voltából származnak.
Mindenekelőtt az Isten igéje dönti le Freud miliőelméletét,
amely ráadásul a legújabb tudományos ismeretek szerint is
elavult. A szülők felelőssége egészen más téren adódik.
Mindenekelőtt a Szentháromság Isten és az igéje iránti vi-
szonyulás területén, éspedig nemcsak akkor, amikor a gyer-
mek már megszületik, hanem a terhesség alatt is. S ehhez járul
még a biblikus példamutatás, imádságuk és az Isten igéjére
felépülő nevelésük. Aki a terhesség alatt bűnben él, vagy ter-
hességi jógát űz, aki csupán névleges vagy vasárnapi keresz-
tyén, aki a nevelés kérdésében a freudiánus vagy humanista
pszichológia iránt vagy a világ felé orientálódik, az ne
csodálkozzon, ha előbb vagy utóbb bajok jelentkeznek!
„...amit vet az ember, azt aratándja is” (Gal 6,7). Időközben
Freud miliőelmélete útkészítővé vált a „szabad nevelés” (per-
misszivitás) és a „szabad erkölcs” számára. Dr. Raquel Cohen,
a Harvard Egyetem Orvosi Fakultásának pszichiátere a
következőképpen emel kifogást e kérdésben: „Anélkül, hogy
az adófizetők beleegyezését kérnénk, az iskolák messze
illetékességi körükön túl beleavatkoznak a gyermekek lelki és
személyiség vonatkozású fejlődésébe.” Az iskolapszichológiai
munka egy sereg etikai kérdést vet fel. A „demokratikus”
magatartás begyakorlásához a csoportdinamika, a „szociális
készség” elsajátításához pedig a szerepjáték a kedvelt mód-
szer nálunk is, de oly kevés szülő van tisztában az ateista,
viselkedéslélektani és humanista pszichológia és pszi-
chotechnikák szak- és egyéb iskolákban s az egyetemeken
kifejtett hatásával. Gondolnunk kell a „szociális
funkcionálás”, illetve a csoportba való beilleszkedés és a
„pszichés zavar” megítélésére is! Továbbá a következő sajá-
tosságok nem biblikus ideológiai kritériumok szerinti megta-
nulására, mint például a „szociális készség”, csoportma-
gatartás vagy „hivatásmagatartás”. Ezzel kapcsolatban azt
mondja Isten igéje: „De te maradj meg azokban, amiket ta-
nultál és amik reád bízattak, tudván kitől tanultad, és hogy
gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged
bölcscsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit

által.” (2Tim 3,14–15) A humanista emberkép össze-
egyeztethetetlen a bibliai emberképpel. Az önelfogadás ide-
ológiája elválaszthatatlanul összefügg az ateista, humanista,
evolucionista világ-, ember- és énképpel. Itt mint ember a
„legmagasabb rendű lény” vagyok, és nem vagyok egy
magasabb rendű lényre ráutalva, illetve nem vagyok egy
magasabb rendű lénynek felelős. Mint autonóm ember öncél
vagyok, és önkiteljkesítésemért, önmegvalósításomért maga-
mnak vagyok felelős. Ebben az összefüggésben azután az
önelfogadás ellentéte „öncsonkítás”-t jelent, amint valamilyen
tekintélyt, normát, magamon kívül eső célt ismerek el, és
önmagam elvetését, ha úgy gondolom, hogy magamban bűnös
és tehetetlen vagyok. Hamvas Béla a Patmosz I-ben írja:
„Gondolkodás csak akkor lehet hiteles, ha a bűntudatot szá-
mon tartja” (Kierkegaard: Szorongás). Az egész újkor a bűn
tényének szándékos letagadására épült fel. A modern korban a
bűn gondolatát sikerült annyira elkenni, hogy az vagy izgalom
vagy botrány lett. A pszichológia módszereinek alkalmazása
következtében az ember nem válik harmonizáltabbá, hanem a
rejtőzés technikája lett fejlettebb. Az ember nem ébred fel,
hanem a felébredés elől még mélyebbre bújik. Az analitikus és
tesztmódszerek nyomán ezek most már mélyen az álomtudat
alá bújtak. Az ilyen emberek részére az utolsó ítéletkor min-
den bizonnyal külön harsonát kell majd megfújni, hogy
felébredjenek! A bűn tényét relativizálni, biologizálni, szoci-
ologizálni, pszichologizálni, moralizálni, egzisztencializálni
szokták. Eredmény: a kicsapongó vallás, a stupid tudomány és
a gonosztevő politika. A keleti metafizikákban (India, Kína,
Irán) az eredendő bűnről való tudat éppen úgy megvan, mint a
hébereknél, a keresztyénségben és a mohamedánoknál, csak
azt nem morális, hanem értelmi korrupciónak, vagyis az
értelem homályának, aluszékonyságnak, alvajárásnak fogják
fel. Ugyanúgy, mint az archaikus görögségben vagy a
kabalában, és a bűn jóvátétele itt is, ott is, mindenütt kötelező.
Ami a „ne szabjátok magatokat a világhoz!” elvet illeti, a
pszichológia elemi törekvése az, hogy igenis „szabjuk”
magunkat a világhoz. Hamvas Béla a Patmos II-ben ezt írja:
„A társadalmi realitás az volt, amit Oetinger sensus commu-
nisnak nevez, ez az eggyüttélő emberek közös tudata a lét
elemi és abszolút igazságairól. De azt is tudjuk, hogy már igen
régen, a történet kezdete óta ez a helyzet megváltozott. A pszi-
chológia pedig nem azt kívánja, hogy az ember eredeti sensus
communishoz, hanem azt, hogy a mindenkori társadalomban
eltorzult konvencionális hazugságrendszerhez alkalmazkod-
jék... Ha az ember azt akarja, hogy boldoguljon és gyarapod-
jék, úgynevezett harmonikus életet éljen, esetleg karriert
csináljon, egy kis vagyont gyűjtsön, akkor a konvencionális
hazugságszisztémával ki kell egyeznie, alkalmazkodnia kell.
Az opportunizmus kötelező. Ha az ember pszichológiailag ép
óhajt maradni, morális intaktságát fel kell áldoznia. Az alkal-
mazkodás megtagadása lázadáshoz vezet, amelynek ered-
ménye elmebaj; az alkalmazkodás viszont opportunizmushoz
vezet, amelynek eredménye korrupció, vagyis a másik elmebaj.
Szép kis ‘csáva’. Több, mint amennyit egy pszichológus meg-
bír. Tény, hogy lényünk csak másodsorban társadalmi, és a
társadalmi realitás az ember számára mindig csak szekunder
volt, az is maradt. Lényünk, létünk gyökere az igazság, és az
ember csak azért hazudhat, züllhet le, és lehet korrupt, mert
bármit tesz és mond és gondol, lényét és létét az igazságról
letépni nem tudja. Az ember szabadságában áll az igazságot
megtagadni, de egyetlen pillanatig sem tud az igazság nélkül



élni. Heidegger azt mondja, hogy az igazság a rejtőzködés
átvilágítása. A léthazugság korszakában ez az aktuális
meghatározás...” Hamvas Béla írja továbbá az Anthológia
humaná-ban: „Az emberi boldogság Isten szemlélésében áll,
az emberekben természettől fogva megvan az a vágy, hogy
megismerjék a látható dolgok okait. Csak ‘akkor gondoljuk,
hogy tökéletes a tudásunk, ha megismerjük az első okot’
(Arisztotelesz, Met. 1,3). Tehát az ember természeténél fogva
kívánja megismerni az első okot mint végső célt. Márpedig
mindennek első oka az Isten. Tehát az ember végső célja Isten
megismerése. Vagyis az ember boldogságához, amely végső
célja, nem elégséges bármely értelmi ismeret, hacsak nem
tetőzi be az istenismeret. Tehát az ember végső célja maga az
istenismeret. Az ember végső célját boldogságnak nevezzük.
Ennélfogva minden értelemmel bíró magánvaló végső
boldogsága Isten megismerése. Ezért mondja az Írás:
‘Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent’ (Mt
5,8.), és: ‘Ez az örök élet, hogy megismerjenek téged, az
egyedül igaz Istent’ (Jn 17,8). Az emberi boldogság ui. nem áll
a test gyönyöreiben. A boldogság nem áll tiszteletben. A
boldogság nem áll a dicsőségben. A boldogság nem áll a
gazdagságban. A boldogság nem áll a világi hatalomban. A
boldogság nem áll a test javaiban (egészség,  szépség, erő). Az
emberi boldogság nem áll az okosság tetteiben. A boldogság
nem áll a művészet gyakorlásában. Az ember legfőbb java nem
állhat az érzéki megismerésében sem. Ha már most az ember
végső boldogságát nem teszik sem külső javak, amelyeket
szerencsejavaknak szokás nevezni, sem a test javai, sem a
lélek javai – akár érzéki, akár az erkölcsi tevékenységre
törekvő mozzanatot tekintjük –, akkor az ember végső
boldogságának az igazság szemlélésében kell állnia.”

Kicsoda az ember? Erre a kérdésre Hérakleitosz a Kr. e.
6–5. században ezt a választ adta: „Etosz antropo daimon”. A
20. század közepéig nem tudták ennek a bölcsességét megfej-
teni. Csak 1946-ban Heidegger német filozófusnak sikerült
megfelelően dekódolni az üzenetet. A „Humanizmus-levél”-ben
írja a megfejtést: antroposz embert jelent, daimon a régi görög
nyelvben Istent, és az etosz pedig tartózkodási helyet, olyant,
ahol a pásztorok letáboroztak és ráláttak a nyájra. Tehát etosz
antropo daimon jelentése: az ember tartózkodási helye az Isten.
Az ember tehát annyiban ember, amennyiben az Isten
közelében él, azaz akkor van helyén. Érdekes, ezt – az ember
önmeghatározását, a helyes emberismeret, önismeret lényegét –
2500 évvel ezelőtt tudták, korunk büszke, magabízó,
tudományos gőggel jellemezhető embere pedig elfelejtette! „A
Biblia az embert mindig és mindenütt Istennel kapcsolatban, az
ő vonatkozásában látja, aki által és akire nézve teremtetett, és
Krisztus által megváltatott. Ezért az ember vagy igent vagy
nemet mond Istennek, azaz Isten akaratának, Isten útjának és
szavának, nem pedig igent vagy nemet saját magának. Nincs
olyan zárt világrendszer, amelyben az ember mint önálló lény
létezik.” Függetlenül attól, hogy mások mit hirdettek, Pál azt
tanította, hogy „Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint
megfeszítettet, ... Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét...
Jézus Krisztust” (1Kor 1,23–24; 2,2). „...és azért halt meg min-
denkiért, hogy akik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem
annak, aki érettönk meghalt és feltámasztatott” (2Kor 5,15).
Tehát megállapítható, hogy a pszichológia az „ó embert”, az
első emberi természetet „foltozgatja”, javítgatja, a bibliai lélek-
tan pedig egy végtelenül magasabb rendű, isteni ihletésű gon-
dolatrendszer hátterén az ember tényleges megváltozását,

megigazulását, megjobbulását célozza meg az „elhívás,
megigazulás, megdicsőülés” nyomvonalán haladva. Az
istenkép „fejlődésével”, pontosabban visszafejlődésével, vál-
tozásával kapcsolatban létezik egy koncepciózus, modellszerű
leírás, miszerint a kezdetekkor – akár az ószövetségi, akár az
újszövetségi időkben – egy nagyon dinamikus istenkép, a
„vagyok, aki vagyok” szemléletű, hozzánk mindenkinél
közelebb lévő („elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tar-
tod kezedet” Zsolt 139,5) volt a jellemző. Majd ez az idő előre-
haladtával lassan, észrevétlen átalakult deizmussá (Ariszto-
telész: az első mozdulatlan mozgató, vagy „a gép forog, az
alkotó pihen” – Madách), mely már egy nagyon távoli,
következésképp indifferens istenkép volt, melynek már semmi
befolyása nem volt az emberi életre. Ezt követte a harmadik
fázis, amikor is az istenkép a deizmusból átalakult, átkon-
vertálódott a tudattalanba. És ezt már – lélektani értelemben –
istenként kezdték el tisztelni. Különösen felerősödött ez a leg-
modernebb, ún. New Age-es szemléletű pszichológiákban.
Ezek után hadd következzenek bizonyos fogalmak, illetve foga-
lompárok a biblikus, illetve profán lélektanból, melyek
bizonyos értelemben ellenpontozzák egymást: 

• Isten – ego (ezen belül is: tudattalan),  
• bűn – elfojtott természet, 
• megváltás – önmegváltás, 
• „meghalás” az énnek – az ego kiteljesedése (ego trip), 
• életszentség – életminőség, 
• igazság – érdek, 
• „ne szabjátok magatokat e világhoz!” – „szabjátok ma-
gatokat...”,
• felelősség – szaktudományos determinációk, 
• istenhit – tudományhit, 
• megtérés – mentálhigiénés mentalitás (pszichológiai 
kulturáltság), 
• evangéliumi szemlélet – pozitív gondolkodás, 
• keresztyén erények – ún. proszociális értékek, 
• a szeretet lélektana – önszeretet (önzés) lélektana stb.”

„aki pedig elveszíti az ő életét én érettem, az megtartja
azt” – mondja jól ismert újszövetségi ige (Lk 9,24). Csia
Lajos Bibliai lélektan című könyvében arra hívja fel a figyel-
met, hogy „a belső lelki  folyamatok megfigyelésére a régiek
szeme sokszor józanabb s igazabb volt, mint a racionalista s
materialista ittasság áljózanságától fertőzött mai szem.
Finomabbak és elfogulatlanabbak voltak, mint a kifelé élő mai
kor... A vizsgálódás során magát a Bibliát fogjuk megkérdezni,
s nem fogjuk követni korábbi bibliai lélektanírók mai
szokását, hogy a Biblia lélektani állításait a modern lélektani
kaptafákra húzzuk rá... Ép ésszel alig lehet a magasabb rendűt
az alacsonyabból kimagyarázni, ez azonban a divatos
tudomány vallóit csöppet sem zavarja... Az anyagtól vagy
saját eszüktől elbűvölt embereket a bibliai lélektan
igazságairól meggyőzni olyanféle vállalkozás, mint
születésétől vaknak a színekről beszélni.” Hanna Wolf Jézus,
a pszichotera-peuta című könyvében így ír erről: „Jézus...
egyébként maga nevezi ‘orvosnak’ magát, de nem az
egészségesek vagy magukat annak vélők, hanem a betegek
orvosa, akik bátran bevallják, hogy betegek. Ez az orvos nem
dilettáns, nem kontár, aki ki-tomboltatja az érzelmeket, s aztán
mindent a régiben hagy. Nem barkácsol tünetekkel a ‘gyorsan
megtenni’ módszer értelmében. Nem, hanem minden esetben
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nyílegyenesen a ‘belsőt’, a lényeget célozza meg... a ‘belső’, a
‘szív’ felé tör, és ez az egész újszövetségi használatban az
egész embert jelenti testestül, lelkestül. Egzisztenciális ala-
possággal figyel, képben kifejezve, mint az az ember, aki
házat épít, és mélyre ás, míg hordozó sziklára nem lel. Mert
véleménye szerint így kell megalapozni a személyiséget.”  

Az emberi élet végső nagy kérdéseiről, így a halálról a
következőket írja dr. Kiss Ferenc orvosprofesszor a
Gondolatok a halálról című művében: „Nagy különbség,
hogy új életben, új természettel megyünk-e át rajta, vagy csak
ádámi, régi természettel. Nagy különbség, hogy halálfélelem-
mel, vagy az új élet erejével fogok-e a halálos ágyon feküdni.
Itt megközelítettük azt a rendkívül fontos kérdést, hogy vajon
új élettel beoltattunk-e a belső emberben, vagy nem. Mert
amint vettük a mi külső emberünket a régi magból, azonkép-
pen lehetünk új emberekké az új magból a mi belső
emberünkben. Nem tanokat kapunk, hanem új életet nyerünk,
és így leszünk tapasztalati keresztyénekké... A tudomány ott
veszíti el a játszmát, hogy amit az isteni igazságok megvilá-
gosítottak neki a halálról, azt nem fogadja el, hanem saját
eszközeivel akarja lemérni, vagyis a kilométert literrel méri...”

A hiteles keresztyénség a bibliai lélektan szerint
(Bill Hybbels: Ki nem ér rá imádkozni?)
„A hiteles keresztyénség nem egy halom hittétel

bemagolása, majd egy ütemre lépés azokkal, akik mind
ugyanazon az úton menetelnek. Nem egyszerűen emberbaráti
szolgálat a kevésbé szerencsések felé. Együttjárásról van szó,
természetfeletti együttjárásról az élő, tetterős,
kapcsolatteremtő Istennel! A keresztyén élet szíve és lelke az,
hogyan hallhatjuk meg Isten hangját, és kifejlődik bennünk az

a bátorság, amellyel megtesszük, amit az Úr mond.
A hiteles keresztyének elkülönülnek a többiektől, még más

keresztyénektől is. Jellemük mélyebbnek, gondolataik
elevenebbnek, lelkük lágyabbnak, bátorságuk nagyobbnak,
vezetésük erősebbnek, érdeklődési körük szélesebbnek, együtt-
érzésük őszintébbnek, meggyőződésük határozottabbnak tűnik.
A nehéz körülmények ellenére is örülnek, és korukat meghazud-
toló bölcsességgel rendelkeznek. A hiteles keresztyéneknek
ugyanis szilárd kapcsolatuk van az Úrral, olyan kapcsolatuk,
amely mindennap megújul. Amint a zsoltáríró megállapította a
hívő emberekről: ‘Az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő
törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a
folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümöl-
csét, és nem hervad el a lombja.’ (Zsolt 1,2–3)

Elképesztően kevés keresztyén éri el a hitelességnek ezt
a szintjét, a legtöbben egyszerűen túlságosan sokat
nyüzsögnek. Pedig a lelki hitelesség ősellensége a nyüzsgés,
ami szorosan kapcsolódik ahhoz, amit a Biblia világiasságnak
nevez, beilleszkedünk a társadalom napirendjébe, átvesszük
célkitűzéseit és tevékenységét, és elhanyagoljuk az Istennel
való járást. Bárhogy is nézzük, a hiteles keresztyénség egyik
legfontosabb összetevője az idő. Nem a maradék, nem a
hulladék idő, hanem az értékes idő. Idő a szemlélődésre, az
elmélyülésre és az elgondolkodásra. Nem elsietett idő, hanem
zavartalan idő.”

Ennek szemléltetésére álljon itt egy részlet a „világ egyik
legnagyobb nagygyűlésének jegyzőkönyvéből” (Jim Holnber-
ger: Egyszerű élet) 

„Ez volt a legnagyobb gyűlés, amit valaha látott a világ.
A küldöttek a világ minden tájáról érkeztek, aggódva amiatt,
hogy nem sikerült elpusztítani a vetélytársat, sőt inkább úgy
tűnik, hogy őket magukat fenyegeti pusztulás. Ezen az estén
felülmúlhatatlan vezetőjük kívánt vitaindító beszédet intézni
hozzájuk. A küldöttek fojtott hangon szólnak egymáshoz, és
ismételten kifejezik reményüket, hogy ha valaki képes meg-
fordítani a helyzetet, akkor ez éppen a ma esti szónok! ... A
vezér rápillant a tengernyi, feléje fordított, várakozó arcra, és
fürdik a tömeg csodálatában. Amint elhalkul az éljenzés, mély
lélegzetet vesz, és elkezdi beszédét.

– Ide hallgassatok, démonok! Nem tudjátok megakadá-
lyozni, hogy a keresztyének eljárjanak a gyülekezeteikbe, mert
el fognak menni! Nem tudjátok megakadályozni, hogy
ragaszkodjanak a tanításaikhoz, vagy hogy imádkozzanak,
mert meg fogják tenni! Meg kell változtatni a taktikánkat, ha
tartós sikert akarunk elérni. Barátaim, a kulcsszó az idő.
Meghagyhatjuk nékik a tanításaikat, az imáikat és a
gyülekezetbe járást, ha ellenőrzésünk alá tudjuk vonni az ide-
jüket. Az idő a kulcstényező, mert e nélkül sosem tudnak
megváltó kapcsolatra lépni Jézussal! – mondta Sátán, undok
szisszentéssel ejtve ki az utolsó szót. A fő gonosz így folytatta
beszédét: – Hadd gondolják azt, hogy megváltást nyertek,
miközben mi uraljuk az idejüket, és máris a mieink, oly
bizonyosan, mint azok, akik sosem tették be a lábukat egyetlen
imaházba sem. Hogyan tehetjük ezt? Nagyon egyszerű.
Érjétek el, hogy belemerüljenek a lényegtelen tevékenysé-
gekbe, és találjatok ki számtalan programot, hogy ezek
lefoglalják a gondolkodásukat! Vegyétek rá őket, hogy költ-
senek, költsenek és ismét csak költsenek, majd pedig dolgoz-
zanak, dolgozzanak és újra csak dolgozzanak, hogy
megengedhessék maguknak a költekezést! Töltsétek meg
postaládáikat a legcsábítóbb ajánlatokkal, majd nyújtsatok



nekik kedvező hitelkártya-ajánlatokat, hogy mindezt ki is
tudják fizetni! Tanítsátok őket arra, hogy a boldogság a tár-
gyakból fakad, és késztessétek a férjeket arra, hogy hetente
hat-hét napon keresztül napi nyolc-tíz-tizenkettő órát dolgoz-
zanak! Keltsétek azt a látszatot, hogy a feleségeknek is dolgoz-
niuk kell! Sugalljátok nekik azt, hogy nincs más választásuk,
ha családjuknak a vágyott életmódot szeretnék biztosítani!
Ezután vegyétek rá a feleségeket arra, hogy hosszasan
túlórázzanak, kiegészítve az otthoni teendőkkel, hogy a nap
végén ne maradjon erejük férjükre vagy gyerekeikre! 

Terheljétek meg a gondolataikat, hogy ne hallják, ha
Jézus suttogva szól lelkiismeretükhöz! Bombázzátok érzékeiket
zenével, amely ott szól minden otthonban, munkahelyen és
áruházban! Gondoskodjatok róla, hogy bárhova fordulnak,
mindenütt csak a rossz hírek érjék őket! Napi huszonnégy órán
keresztül használjátok fel erre az újságokat, a magazinokat, a
rádiót, a tévét! 

Tegyétek tönkre házasságaikat, sőt már az ifjúságukat
azzal, hogy tisztátalan gondolatokat ébresztő, érzéki képeket
helyeztek el az óriásplakátokon, a mozikban, az újságokban
vagy a magazinok címlapjain és természetesen a tévében!
Használjátok fel a televíziós csevegő-show-kat, hogy a tár-
sadalom legdeviánsabb elemeit vonultassák fel nappalijaikban!
Érjétek el, hogy mohón habzsolják a mocskos, erkölcstelen
jeleneteket, mígnem úgy tekintenek a gonoszságra, mint pusztán
az alternatívák egyikére! Hagyjátok, hogy a világ szemetén,
banalitásain és bajain időzzenek! Részletesen tárjátok fel
előttük a gazdag és népszerű emberek bűnös cselekedeteit!
Tereljétek el a figyelmüket az élet komoly valóságáról, hogy hiú
reményeiket a sorsolásokba, lottóba és szerencsejátékokba
vessék! Töltsétek meg polcaikat könyvekkel, magazinokkal és
még több könyvvel! Ezek veszik el tőlük az időt, és minél több
időt fordítanak ezekre, annál kevesebbet időznek Istennél.

Töltsétek meg otthonaikat számítógépekkel, indítsátok
el őket egy ‘elektronikus autópályán’, melynek a kijáratait mi
ellenőrizzük! Küldjetek nekik rengeteg elektronikus levelet!
Lepjétek el őket véget nem érő ‘spam’-üzenetekkel! Adjatok
nekik hordozható számítógépeket, hogy állandóan dolgozhas-
sanak! Gondoskodjatok róla, hogy mindenkinek legyen elekt-
ronikus notesze, még a gyerekeknek is! Lássátok el őket mobil-
telefonokkal, hogy könnyű legyen számukra a folyamatos
beszélgetés! Érjétek el, hogy az üzenetrögzítőjük állandóan
tele legyen üzenetekkel! 

Árasszátok el a gyerekeket mindenféle tevékenységgel,
iskolai és iskola utáni sportprogramokkal, tánc-, cserkész-,
klub- és zeneórákkal, iskolai bálokkal és bulikkal! Terheljétek
le őket egyre több házi feladattal, egyre fiatalabb korban!
Küldjétek el őket iskola előtti és iskolai előkészítő prog-
ramokra, vonjátok ki őket a szülők befolyása alól, és lehetőség
szerint éljenek minél elkülönültebben a szüleiktől, hogy
kamaszkorukra már ne legyen semmi közük anyjukhoz és
apjukhoz! Merítsétek ki őket annyira, hogy mohón
engedelmeskedjenek a késztetéseinknek, amikor arra biztatjuk
őket, hogy szexben, cigarettázásban, alkoholfogyasztásban
vagy kábítószer-élvezésben keressenek menekülést! Még a
szabadidős tevékenységeik során is vigyétek őket túlzásokba!
Küldjétek őket drága nyaralásokra, és vegyétek rá őket, hogy
állandóan úton legyenek! Az üdülésekről térjenek vissza
kimerülten nyugtalanul, és ne álljanak készen az elkövetkező
hétre! Ne engedjétek, hogy kimenjenek a természetbe, hanem
küldjétek őket vidámparkokba, sporteseményekre, koncer-

tekre és mozikba! Ez legyen a mottónk: ‘Az üdülés merítse ki
az embereket, és tegye őket olyan pénztelenné, hogy rákény-
szerüljenek a pluszmunkára!

Ha elkerülik ezeket a csapdákat, akkor használjátok fel
ellenük a saját egyházaikat! Adjatok nekik annyi tisztséget,
feladatot és megoldandó problémát, hogy idejüket felemésszék
a jó cselekedetek! Ha lelki együttlétre gyűlnek össze, akkor
foglaljátok le őket pletykákkal és üres fecsegéssel, hogy feldúlt
lelkiismerettel és felkavart érzelmekkel távozzanak! Egyik vál-
ságot a másik után támasszátok az egyházban, így annyira
lefoglalja őket a ‘tűzoltás’, hogy nem lesz idejük az evangéli-
um tüzének felélesztésére a saját szívükben! Serkentsétek őket
arra, hogy a tanításokkal és az evangelizációval foglalkoz-
zanak! Járjanak misszionáriusképzőkbe, vezetői
műhelyfoglalkozásokra, valamint lélekmentéssel foglalkozó
egyházi nagygyűlésekre! Tegyétek szabaddá az utat az
önmegújításra felszólító, felekezetközi összejövetelek előtt!
Gondoskodjatok róla, hogy szóban síkra szálljanak a családi
értékek előtérbe helyezése mellett, majd pedig merüljenek bele
olyan társadalmi kérdésekbe, mint például az abortusz!
Folytassanak kon-zervatív életmódot, de ügyeljetek rá, hogy
semmi szín alatt se közelítsenek úgy Istenhez és a Bibliához,
mint megváltásra szoruló bűnösök! Ha így tesznek, máris
elveszítettük őket. Barátaink, az idő a mi legnagyobb
fegyverünk és szövetségesünk. Éljünk vele bölcsen, és hagyjuk
őket, hogy még egy kicsit szenderegjenek öncsalásukban! Így
a világ és az egyház is a miénk lesz, és örökké tartó győzelmet
aratunk. Barátaim, győzelemre fel! 

...Micsoda tanácskozás volt! A gonosz angyalok lelkesül-
ten indultak feladatuk teljesítésére, hogy a keresztyéneket min-
denütt lázas tevékenységre és lótás-futásra késztessék. Barátaim,
mi nem az egyszerű életvitel követői vagyunk. Életünk túlzsúfolt,
mindenki túlterhelt. Vajon sikerült Sátánnak végrehajtania el-
gondolásait? A terv olyan jól működik, hogy ez még leg-
merészebb álmait is felülmúlja. Sátánnak sikerült az egész vilá-
got egy robogó vonatra felterelnie. A vonat napról napra egyre
sebesebben halad, és az ördög nem akarja lelassítani, nehogy
bárki is leszállhasson... Nekünk embereknek különleges
képességünk van arra, hogy ne lássuk meg, ami nyilvánvaló!”

Bill Hybels idézett könyvében arra világít rá, hogy nagy
baj van a gondolkodással, még a hívőknél is. A „Ki a bűnös?”
című résznél az alábbiakat írja: „Sok évvel ezelőtt érdekes
beszélgetést folytattam egy férfival, akit most Harrynek fogok
nevezni, és aki rendszeresen járt a gyülekezetembe. A
bűnösségünkről beszéltem és arról, milyen nagy szükségünk
van a Megváltóra. Harry bejött a lelkészi hivatalomba, hogy
elmondja: ‘Rosszul vagyok attól, hogy olyan sokat beszélnek a
bűnről. A magam részéről nem tartom magam bűnösnek.’
Harry olyan ember volt, akinek mindent a szemébe lehetett
mondani, ezért így feleltem: ‘Lehet, hogy nem bűnös. De hadd
tegyek fel néhány kérdést! Huszonöt éve házas. Egész idő alatt
tökéletesen, száz százalékosan hűséges volt a feleségéhez?’
Elmosolyodott: ‘Tudja, én üzletember vagyok. Sokat uta-
zom...’  Mindketten tudtuk, mit ismert el. – Oké – mondtam.
‘Ha a kiadásairól készít kimutatást, sohasem ír hozzá valamit,
ami nem volt szigorúan üzleti kiadás?’ – ‘Ezt mindenki
megteszi’ – felelte. – ‘És amikor a termékeit árulja, szokott-e
túlozni, mondja-e, hogy másnap szállítja, miközben jól tudja,
hogy jövő keddig szó sem lehet róla?’ – ‘Ez így megy az ipar-
ban’ – felelte. Egyenesen a szemébe néztem és így folytattam:
– ‘Éppen most mondta el nekem, hogy házasságtörő, csaló és
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hazug. Mondja utánam: Házasságtörő, csaló és hazug
vagyok.’ Olyan szemeket meresztett rám, mintha ki akarnának
ugrani a helyükből. – ‘Ne használjon ilyen szörnyű szavakat!’
– mondta. – ‘Én csak azt mondtam, hogy mellékesen némi
semmiség becsúszik, egy kis ez meg az.’ – ‘Nem’ – feleltem. –
‘Nálam ez azt jelenti, hogy bűnös, és nagyon nagy szüksége
van a Megváltóra!’”

Ezután egy már-már népbetegségnek számító mentális
betegségen szeretnénk bemutatni a legfontosabb lehetséges
kérdésfeltevéseket, illetve a lehetséges bibliai szempontú
válaszokat. A kérdésfeltevések, illetve a válaszok alapelvileg,
modellszerűen igazak a többi mentális zavarra is. 

Depresszió
Amikor eredménytelennek és sikertelennek érezzük

magunkat. Mi áll e lelki eredetű probléma mögött, amikor az
ember a 21. század elején, sőt 2007-ben a magán- sőt közössé-
gi életében abszolút eredménytelenséget, sikertelenséget
tapasztal? Mit tanít a Biblia magáról a depresszióról, illetve
annak legyőzéséről? Kétségtelen, ezt már – a szakemberek
szerint is – korunk népbetegségének nevezhetjük. A tár-
sadalom szinte minden ranglétráján lévő embert érinti. Ez a
tanulmány elsődlegesen nem orvos-szakmai szempontú,
hanem „bibliai-lélektani”, azaz feltárni törekszik, hogy a
Szentírás mit tanít nekünk arról, hogy miért alakul ki egy
ember életében a depresszió, és miként tudjuk legyőzni ezt az
Isten segítségével. Rendkívül fontosnak tartható, hogy a 21.
század elején precíz, korrekt ismereteink legyenek erről a
betegségről, hisz e nélkül magas kockázattal élünk, és sokkal
sérülékenyebbek vagyunk e betegséggel szemben. Célszerű a
WHO, az Egészségügyi Világszervezet jelentését figyelni.
Megállapították, hogy minden tíz testi betegség közül mini-
mum öt mentális betegségre vezethető vissza. Más statisztikák
szerint ez 60–70%. Félelmetes arány! Egy könyvre
hivatkozunk: Merre tart a világ?; és 50 tény, ami megrenget-
hetné a világot. Ebből néhány gondolatot idézek:

„A legutóbbi 45 évben az öngyilkossági arányok világ-
szerte 60%-kal növekedtek, a WHO becslése szerint mintegy
egymillióan haltak meg önkezüktől, és mintegy tízszer vagy
hússzor annyian kíséreltek meg öngyilkosságot. Ez ma a 15–34
éves korosztályban világszerte a leggyakoribb halálok, több
embert veszítünk miatta, mint a világ konfliktusaiban
együttvéve. Vajon miért dönt sok ember úgy, hogy elbúcsúzik az
élettől? Hogyan jut el valaki odáig, hogy nem bírja tovább
elviselni a saját létezését? Bár az öngyilkosság bonyolult
kérdés, amely sok társadalmi és kulturális tényezőt érint, szá-
mos tanulmány kapcsolatba hozza a depresszióval. Az önkezé-
vel halált választottak közül nagyon sok a depressziós az öngy-
ilkosságakor, és noha a legtöbb kutató tartózkodik a
kijelentéstől, hogy a depresszió tulajdonképpen öngy-
ilkossághoz vezet, a kettő szorosan összefügg. A kutatások arra
utalnak, hogy depressziót válthatnak ki az ember életének ide-
grendszerileg megterhelő mozzanatai. Egészségügyi vészhe-
lyzet, például agyvérzés, szívinfarktus vagy rák depressziós
időszakot okozhat. Ugyanez érvényes magánéleti tragédiákra,
megráz-kódtatásokra, gyászeseményre, egy párkapcsolat
befejeződésére, anyagi nehézségekre. Akár fellép a depresszió,
akár nem, válságos pillanatokban nagyobb valószínűséggel
fordul elő az öngyilkosság. A fiatal férfiak olyan csoportot
képviselnek, amelyet szemmel láthatólag megviselnek a modern
élet terhei. A bristoli egyetem kutatóinak jelentése fölvetette,

hogy a társadalom, amelyben a fiatalok élnek, oly mértékben
megváltozott, hogy számtalan dolog, amely megóvta a fiat-
alokat az öngyilkosságtól, kevésbé van jelen, ilyen például a
szilárd munka-hely vagy a házasság.” 

Ezen gondolkodjunk el! A könyv szerzője mondja, hogy
két alappillér a szilárd munkahely és a házasság. Amikor a
mai társadalomban nincs jelen az anyagi biztonság és a lelki
biztonság, akkor nagyon nagy részben előfordul a depresszió,
és annak egyik súlyos változata az, ami már az ön-
gyilkossághoz vezet. Olvassuk tovább:

„A kutatás jelezte, hogy a kábítószer- és az alkoholfo-
gyasztás emelkedése, a megugrott válási gyakoriság és a nagy-
arányú munkanélküliség mind nyomot hagyott a fiatalokon.  A
nők inkább kísérelnek meg öngyilkosságot, de a férfiak négyszer
nagyobb valószínűséggel halnak bele. A férfiak vélhetőleg kevés-
bé vallják be a depressziót és az idegfeszültséget. Ez megnehezíti
a diagnózis felállítását. Az egyesült államokbeli Nemzeti
Mentálhigiéniás Intézet szerint a férfiak ritkábban fordulnak
szakemberekhez, mint a nők. Ők inkább drogba vagy alkoholba
fojtják bele depressziójukat, és túlóráznak.”

„A WHO előrejelzése szerint 2020-ra ez jelenti a
globális betegségterhelés második legnagyobb összetevőjét,
addigra várhatóan évente másfél millió öngyilkossági
halálozás jut egy évre. Ezt súlyos közegészségügyi problémá-
nak tekintik, amely óriási költségeket ró a társadalomra. Az
áldozat elveszített életévei, a hátramaradott rokonok,
ismerősök gyásza, szenvedés formájában.”

Egy másik könyvet is szeretnénk bemutatni: Neil
Nedley: Kivezető út a depresszióból.

Ebből is idézünk:
„Ma már a depresszió az egyik legsúlyosabb hangulati

rendellenesség, és mintegy világszerte kétszázmillió embert
sújt.” Ez Magyarországon kb. egymillió emberre tehető.
Világszerte naponta 2000 ember követ el öngyilkosságot, és
ebből 800–1000 embernek sikerül. Megállapítható, hogy
masszívan jelen van a társadalomban a kilátástalanság, a
reménytelenség, és a depresszió úgy terjed, mint a legsúlyo-
sabb fertőző betegség.

Mindennap lehet hallani, ha valakinek rossz hangulata
van, illetve szleng nyelven, hogy „depis vagyok…”

Mit nevezünk depressziónak? Hogyan definiálhatjuk?
Ez egy latin kifejezés, ami annyit jelent, hogy „lenyomás”,
visszafojtás. Azaz amikor az ember hangulatilag nyomott
állapotba kerül. Ez érinti az egész szervezetet, hangulatunkat,
közérzetünket, átjárja a gondolkodásmódunkat, az egész
életünket. A fent említett könyv szerzője megfogalmazza, mit
jelent a depresszió: „A depresszió valódi lényünket rabolja el,
attól foszt meg, amik igazán vagyunk, megrabolja agyunkat a
tevékenységtől, a kreativitástól, a teljesítőképességtől, és meg-
foszt bennünket az örömtől és a boldogságérzéstől.”

Az okok, kóroktani tényezők
Mindenekelőtt megállapítható, hogy ún. multifaktoriális,

azaz több, számos kóroktani tényezőkre vezethető vissza,
illetve ezek legkülönfélébb kombinációira. A teljesség igénye
nélkül néhány: befolyásolhatatlan tényezők (genetika, életkor,
nem családi terheltség stb.), étrend (például az ezzel, illetve az
életmóddal összefüggő „elsavasodás” bizonyítottan depresszi-
ót okozhat), szociális tényezők (negatív szülői minta, válás,



támasz hiánya, munkahelyi stressz stb.), életmód (tétlenség,
mozgás hiánya, függőségek stb.), egészségügyi állapotok (ún.
vészhelyzetek, például stroke, infarktus, rák, krónikus
betegségek: Parkinson-kór, cukorbetegség, egyéb), kiegyen-
súlyozatlan agyi bioelektromos aktivitás (az agyi biokémia és
elektrogenesis területén olyan egyenetlenség, mely primer-
endogén vagy szekunder-pszichoreaktív következményes
módon keletkezhet), a nem mindennapos, illetve a nem
bizonyított esetek stb.

A depresszió tünettana és diagnosztikája
Az orvostudomány kilenc pontban határozza meg a

depresszió tüneteit (DSM-V, illetve ICD-10 diagnosztikai
rendszerek). Megállapították, hogy ha ebből legalább öt több
hétig vagy több hónapig megvan egy ember életében, akkor
már nagyon súlyos depresszióban szenved.

1. Mély szomorúság, üresség állapota. Rosszkedvűség,
nyomott hangulat.

2. Az apáthia, vagyis az örömérzet hiánya, kedvetlenség.
3. Állandó izgatottság, nyugtalanság, vagy ellenkezőleg:

gátoltság, lelassultság állapota.
4. Alvászavarok. Mindkét irányban: túlalvás, vagy

kevés, rossz minőségű alvás.
5. Testsúlyproblémák. Mindkét irányban: jelentős

fogyás vagy hízás.
6. Összpontosítás, szellemi koncentráció gyengesége

vagy hiánya. 
7. A túlzott öntudat, vagy az értéktelenség érzése.
8. Öngyilkossági gondolatok.  
9. Extrém kimerültség. 

A 88. zsoltár szerzője több ezer évvel ezelőtt mondta,
hogy „kimerült állapotban vagyok, még az erő is kiment
belőlem, semmihez nem tudok hozzáfogni.”

Ha ebből a kilenc pontból öt tartósan megvan az ember
életében, akkor súlyos rendellenességben szenved, de ha
kettőtől négy van meg rövid távon, akkor erre létezik egy
szak-kifejezés: szubszindrómális állapot, tünetszegény
depresszió. Belátható, hogy ez a betegség egész szervezetün-
ket érinti, tehát ez nemcsak mentális betegség, hanem testi
tüneteket is produkál. A fejfájást, a mellkasi, hasi problémákat
stb. Nem véletlenül mondta az egészségügyi világszervezet
képviselője, hogy a depressziót a rokkantsági megbetegedések
listájára vették fel, mert ez lelkileg és testileg is tönkreteszi az
embert.

3000 évvel ezelőtt egy nagyon bölcs király, Salamon
meghatározta Péld 17,22 versében, hogy ez a szomorú lelkiál-
lapot milyen módon érinti lényünket. „...a szomorú lélek pedig
megszárasztja a csontokat.” Erre a bibliaversre szoktuk mon-
dani, hogy Salamon megelőzte a mai modern orvosi tudományt,
mert ezt az állapotot úgy jellemzi, hogy ez egy pszicho-
szomatikus betegség. Salamon azt mondta, hogy ha egy ember
tartósan szomorú lélek állapotában szenved, annak előbb-utóbb
fizikai tünetei is lesznek. Viszont ha fizikailag nem éreztük
magunkat jól, akkor előbb-utóbb lelki tünetek is jelentkeznek
életünkben, tehát oda-vissza igaz a kórokság, kóreredet.

Találkoztunk-e olyan emberrel, aki napok alatt szemünk
előtt leépült, tönkrement, lefogyott? Úgy ment tönkre, hogy
felelőtlen volt magával szemben. Egy ismert bibliavers, a Péld
23,7 mondja: Az ember olyanná válik, amilyen a gondol-

kodása. Ha helytelenül gondolkodunk, ez nyilván megjelenik,
és az egész személyiségünk ezt tükrözi. Hogy mit eszünk, mit
iszunk, mit szemlélünk, miken gondolkodunk, milyen az élet-
módunk, ez mind-mind tükröződik a jellemen és a hétköznapi
életen. Ahogy gondolkodunk, ahogy fantáziálunk, előbb-
utóbb meghatározza kívánságainkat, ösztöneinket,
cselekedeteinket. Idő kérdése, hogy más emberek mikor
fogják ezt észrevenni, meglátni, hogy például állandó dühk-
itörésünk van, összeférhetetlenek vagyunk stb.

Az orvosok megállapították, hogy a depresszió döntően
a nem megfelelő mentalitásra, a helytelen gondolkodásmódra
vezethető vissza (kb. 99% ?!). Ha nem gondolkodom tisztán,
elvhűen, korrektül, becsületesen, akkor lényegében felelőt-
lenül gondolkodom. Megállapítható alapelvként, hogy minden
a gondolkodáson dől el. Salamon hogyan fogalmazta ezt meg?
„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból
indul ki minden élet.” (Péld 4,23) Ahogy az ember gondol-
kodik, olyanná fog válni. Már az ókorban is meglátták, hogy az
ember gondolkodásában meglátszik, tükröződik minden. Ne
csodálkozzunk, hogy világszerte kétszázmillió a súlyos
depressziósok száma! Nem egy új keletű betegség ez tehát,
hanem amióta emberiség létezik, jelen van. 

Hadd idézzünk Dávid királytól egy mondatot, a Kr. e.
10. században élt, amikor megírta a 32. zsoltárt. A 3–4. vers-
ben: „...megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt...
életerőm ellankadt, mintegy a nyár hevében.” A Bibliában
szereplő emberek is, Saul, Jób, Illés stb. küzdöttek súlyos
hangulati rendellenességgel. Pál az Újszövetségben így fogal-
mazta meg: „Egy ember által jött be a világra a bűn... és a
halál minden emberre elhatott, mivel mindenek vétkeztek.”
(Róm 5,12) Ézs 48 szerint: A földet Isten az ember lakásaként
alkotta meg, hogy az ember Istennel egy boldog közösségben
éljen. Mi nem akartunk Istennel egy reménykeltő közösségben
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élni. Inkább azt választottuk, hogy távolodjunk el minél
jobban tőle. Azt állítottuk, hogy nekünk nem kell Isten. Mi a
21. század uralkodó felfogása? Az élet több, mint Isten. Isten
lehet, hogy kell az idősnek vagy azoknak, akik nem tudtak a
társadalomban fennmaradni, ezeknek pótcselekvés gyanánt jó
az Isten, de nekünk már nem kell. Hova vezetett ez a felfogás?
Oda, hogy világszerte kétszázmillió ember szenved ebben a
betegségben.

Ma mi az a két dolog, amiben keressük a boldogságunkat?
Emberektől várjuk a reményt és a kilátástalanságban a jó kilátá-
sokat. Ha megtaláljuk, szép dolog lenne, de valójában ez illú-
zió, mert a másik ember is meg van terhelve problémákkal, és ő
sem tudja igazán hordozni a mi problémáinkat. Ha vannak lelki
társaink, gyönyörűséges dolog, de veszélyes kizárólagosan
emberektől várni a megoldást. Sok ember rájött erre, és változ-
tatott. A másik pedig, amikor emberek helyett tárgyaktól várjuk
a boldogságot. Ma már a pszichológusok, pszichiáterek így
fogalmazzák meg: létrejött egy pótcselekvés, a vásárlási
kényszer. Addig, amíg megveszi a tárgyat, tart az öröm, de más-
napra már elmúlik. 

Vörösmarty megfogalmazta egyik versében, hogy
milyen súlyos dolog emberektől vagy tárgyaktól várni örömet.
„Mi az, mi embert boldoggá tehetne? / Kincs? hír? gyönyör?
Legyen bár mint özön, / A telhetetlen elmerűlhet benne, / S
nem fogja tudni, hogy van szívöröm.” Mit nem kapnak meg
végül is? A szívörömöt, a lelki nyugalmat, békességet.
Mekkora ajándék ez! Nyugodtan kelni és nyugodtan feküdni,
sokak életében ez nincs meg, mert nincs Istenük.

Jóel 1,12b versében: „Bizony kiszáradott az öröm az
emberek közül.” Mint egy tó, mely egykor volt, de nincs
tovább. Sikertelennek, üresnek, eredménytelennek, kiégettnek
fogjuk érezni magunkat. Ki áll a mögött, hogy nem kell Isten,
ne keressétek őt. „...e világ istene megvakította a hitetlenek
elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliomának
világosságát, aki az Isten képe.” (2Kor 4,4) Megdöbbentő, de
ugyanakkor csodálatos fogalmazás. Ki áll a mögött, hogy
emberek legyenek kiüresedettek? E világ Istene, vagyis a sátán,
mert ő mindent megtesz ezért. Ő minden egyes gyenge pontját
ismeri gondolkodásunknak. Nem lát ugyan a gondolkodásunk-
ba, mert Isten nem engedte ezt meg neki, de a cselekedeteinket
megfigyeli, és visszakövetkeztet arra, hogy hogyan gondolko-
dunk. Ahogy az ember gondolkodik, olyanná válik cselekedete.
A sátán mindent elkövet, hogy pótcselekvésbe kényszerítse bele
az embereket az eredménytelenség, a sikertelenség hatására.
Hogy ne Istentől várjuk a gyógyulást, és legelsősorban emiatt az
elmét támadja. Tisztában van a bibliai gondolattal, hogy innen
indul ki az egész életünk. Nagyon sok ember életében sajnos
sikeresen támad.

A 2Kor 10,5 versben a prevenciós, bibliai mentál-
higiénés gondolkodás egyik alapelvét olvashatjuk, amit alkal-
maznunk is kellene: „és foglyul ejtvén minden gondolatot,
hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.” Gondolataink nem
arra valók, hogy csapongjanak összevissza, mert egészen biz-
tos, hogy az „ego” nyomvonalát követve nárcisztikus, én-
szerető irányba futnak ki. 

A gondolatainkat kontrolláljuk, fegyelmezzük és
ugyanakkor orientáljuk is őket. Szükséges felvenni a küzdel-
met a léha, világias gondolkodás, a kilátástalanság, a lelki-
fizikai fájdalmak és a reménytelenség ellen. Az Isten azt
szeretné, hogy ne álljunk kiszolgáltatva az ilyen depresszív,
önsorsrontó körülményeknek, hanem vértezzük fel elménket,

és adjunk esélyt önmagunknak. A Bibliában minden a mi
tanulságunkra íródott le. A zsoltáríró is erről írt, amikor a Zsolt
1,1–3-ban így fogalmaz: „Boldog ember... – akinek – az Úr
törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondol-
kodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé
ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele
nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen”. 

Azok az emberek, akiknek történetei le vannak
jegyezve, hozzánk hasonlóan hús-vér emberek voltak, akik
időnként lelki kilátástalanságba kerültek. Voltak súlyos
fizikai, lelki fájdalmaik, de volt egy erőtöbbletük is. Ezek az
emberek nem szégyellték a nagy Orvost, a jó Istent segítségül
hívni mind lelki, mind fizikai fájdalmaikban. Amikor „padlót
fogtak”, nem pótcselekvésbe menekültek, nem tárgyaktól
vagy emberektől kértek segítséget, nem az öngyilkosságba
menekültek, hanem a zsoltáríróval együtt mondták: „A
mélységből kiáltok hozzád, Uram!” (Zsolt 130,1) Lehetőséget
adok a kilátástalanságomban, sikertelenségemben a minden-
ható Istennek, aki úgy ismer engem, hogy még a fejemen a
hajszálai is számon vannak tartva. Ő mondta, hogy „aki
hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem.” (Jn 6,37)

Mit kell tenni, amikor kilátástalannak, reménytelennek
érezzük életünket? Mit kezdjen a keresztyén ember a depresszi-
óval? Aki keresztyénné lett, és mégis depressziós? Hiszen egy
keresztyén ugyebár nem lehet depressziós!? Ha azzá válik, akkor
hitetlen? Helyes-e a gyógyszerek használata, vagy elegendő a hit
a problémák megoldására? A gyógyszerszedés hitetlenségnek
minősül, vagy elfogadott a gyógyszerek használata? 

Azt szükséges meglátnunk, hogy minden helytelen gon-
dolkodásmódunk, ebből következő életvitelünk visszahat
ránk, tehát például az önpusztító, öndestruktív gondolatok
kibillentik az érzékeny biokémiai folyamatokat a szerveze-
tünkben. Erre viszont egy szint fölött már kell a gyógyszer.
Bibliai alapon úgy gondolkodhatunk, hogy nekünk a jó
orvosokat is Isten adta. A jó gyógyszereket is Isten adta.
Felelőtlenségnek tartható, hogy ha valaki fizikailag vagy lel-
kileg megbetegszik és olyan stádiumában van, hogy szüksége
van a gyógyszerre, de ő visszautasítja, mondván, hogy ez
hitetlenség. Lehetünk a depressziónak olyan súlyos
állapotában, hogy kell a gyógyszer, de miért? Hogy a
szervezetünkben a megbomlott, nagyon érzékeny agyi
biokémiai egyensúlyt rekompenzálja. Az orvosság meggyó-
gyítja a tüneteket, de ugyanakkor a problémát nem oldja meg.
Tehát nem az orvosság adja a végső, oki megoldást. A
kilátástalanságunk, reménytelenségünk oki megoldását nem
ettől várhatjuk. Önmagában tehát a tabletta nem oldja meg a
problémát, de mankót nyújt, hogy újra tanulhassunk járni,
azaz a rossz nyomon járó gondolkozásmódunkat képesek
legyünk felismerni és helyes utat keresni. A probléma gyö-
kerét kell tehát megoldani. A Biblia szerint „Embereknél ez
lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.” (Mt 19,26)

Egy ószövetségi történetet szeretnénk említeni, amiben
gyakorlati terápiás, illetve prevenciós szempontból nézzük a
helyzetet, hogy mi is a bibliai megoldás. Az időszámításunk
előtti 10. században játszódik a történet, amelyben Dávid
bemutatja, hogy a kilátástalansággal szemben egyetlenegy
megoldást lát: 1Sám 30,1–6 versei. Siklági eset. „És történt,
hogy a mikor Dávid harmadnapon embereivel Siklágba
megérkezék, ímé az Amálekiták betörének a déli vidékre és
Siklágba, és leverték Siklágot, és felégették azt tűzzel. És
fogságba hurcolák az asszonyokat, a kik benne valának, ki-



csinytől fogva nagyig; senkit sem öltek meg, hanem elhur-
colták, és elmentek az ő útjokra. Mikor azért Dávid emberei-
vel együtt a városba érkezék: ímé az tűzzel felégettetett vala,
feleségeik, fiaik és leányaik pedig fogságba hurcoltattak.
Akkor Dávid és a nép, a mely ő vele volt, felkiáltának és annyi-
ra sírának, hogy végre erejök sem volt a sírásra. Dávidnak két
felesége is fogságba hurcoltatott, a Jezréelből való Ahinoám
és a Kármelből való Abigail, a Nábál felesége. És Dávid igen
nagy szorultságba juta, mert a nép arról beszélt, hogy
megkövezi őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett fiaik és
leányaik miatt. Dávid azonban megerősíté magát az Úrban, az
ő Istenében.”

Azt láthatjuk, hogy Dávid elkövetett egy hibát, védte-
lenül hagyta a városukat, és egy ellenséges nép mindenüket
elrabolta. Dávid tehát átélt valami nagyon rosszat, a bajt pedig
tetézte, hogy ezért  maga Dávid volt a felelős. Még sírásra sem
volt erejük. A teljes összeomlás határán álltak. Csak a
kilátástalanságot „látták”. Dávidra hármas teher hullott. Az
első: maga a helyzet. (A történelemben sok példa szolgál arra,
hogy mi történik az asszonyokkal és gyermekekkel, ha
elrabolják őket.) Másodszor: hogy őmiatta van a probléma.
Harmadszor: a saját emberei pedig bűnbakot kerestek, és
elhatározták, hogy megölik Dávidot. Saját embereiben sem
bízhatott már. 

Vajon mit tennénk mi hasonló esetben? Mi történik az
emberrel, amikor reménytelenségbe jut? Megjelenik a felin-
dultság, a harag, ami lehetetlenné teszi a józan gondolkodást.
Vagy magára vagy pedig a környezetére irányul ez a negatív
emóció. Innen egyenes az út az önsajnálatig: Miért pont engem
ért ez, miért pont az én családomat? Ez pedig elvisz a depresszi-
óba, ami Isten elleni lázadást okozhat. Ha van Isten, miért enge-
di meg? Az Isten elleni lázadás pedig elvihet az öngyilkosságba
is. Ezek azok a fázisok, amin keresztül lehet menni.

Bibliai lélektan, terápia és mentálhigiéné
Mit tett Dávid ebben a helyzetben? Nem adta meg

magát, és nem állt szóba a negatív érzelmekkel, amik befolyá-
solhatják további életét. Nem adta meg magát, és nem állt
szóba a hosszan tartó levert állapottal, sem a bűntudatnak, sem
az értéktelenség érzésének. Nem adta meg magát, és nem állt
szóba a helytelen gondolkodással. Nem mondta, hogy ilyen
teherrel nem akarok élni. Azt sem mondta, hogy sokkal jobb,
ha kilépek az életből, és magam mögött hagyom. Mit tett
Dávid? Minden összeomlott körülötte: „Dávid azonban
megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében.” A Bibliának
egyik legnagyobb gyakorlati, terápiás célzatú mondata ez. Itt
ebben az évben gyakorolhatjuk mi is, mert az Úr nemcsak az
ókor Istene, „mert ő tegnap és ma és mindörökké ugyanaz”.
Dávidnál nem volt kérdés, hogy van-e vagy nincs, hanem
amikor a reménytelen helyzetbe került, segítségül tudta hívni.
A hite valódisága nyert bizonyítást. Ez mentette meg életét.
Ahhoz, hogy ne uralkodjék el rajtunk a depresszív érzés,
hasznosítsuk a következő tanácsot: a Nagy Orvos láb-
nyomában című könyvben találjuk: „Mennyei Atyánk ezer
kiutat tud ott, ahol mi egyetlenegyet sem.” Megszólítom hittel
a jó Istent, miként Dávid is, mert ahol én egyetlen megoldást
sem tudok, ott Isten ezret tud. Az Isten gondolatai annyival
magasabbak a mi gondolatainknál, miként az ég a földnél.
Egy stresszben, vészhelyzetben kialakul bennünk a csőlátás.
Csak a problémát látjuk. Beszűkül a gondolkodásmódunk. Ő

kiutat tud százezret is, és ha kell, egymilliót is, és kivezet,
mivel ő a Teremtő és Mindenható Isten és szerető Atya. Jn
6,37 versében olvashatjuk, hogy „...aki hozzám jő, sem-
miképen ki nem vetem.” Mt 11,28–30: „Jöjjetek én hozzám
mindnyájan, akik megfáradtatok és  megterheltettetek, és én
megnyugosztlak titeket.” Én hozom a megoldást, nem
emberek és tárgyak. Mivel Dávid nem engedte, hogy a sátán
belevigye a depresszióba, öngyilkosságba, elmentek a főpap-
hoz, megkérdezték Istent, és ő megadta a választ. Megadta,
hogy hol van az ellenséges sereg, és úgy visszahozták a
gyerekeket és asszonyokat, hogy a hajuk szála sem görbült
meg. Minek volt ez köszönhető? Annak, hogy Dávid ott ke-
reste a megoldást, ahol az megtalálható volt: Istennél. (Fontos
megfigyelnünk a történet részleteiből azt is, hogy a megoldás-
ba bele volt rejtve az irgalmasság mint próba, ami a végki-
fejletig vitte a történetet.) 

Stratégiai szükségletünk legyőzni az elégedetlen,
negatív gondolatokat és érzéseket, és nem szóba állni velük,
és nem megadni magunkat nekik! – Akkor, ha tisztáztuk
magunkban, hogy ki is az Isten. Mert ha közel van Isten, és én
mégis engedek a hosszan tartó állapotnak, akkor ez nem
hitetlenség? Mit ígért nekünk a Zsolt 50,15. versében Isten?
„...hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én meg-
szabadítlak téged és te dicsőítesz engem.” Ezt az igazmondó
Isten mondja, aki soha nem téved, aki nem ember, hogy
hazudjon. Ő lehajol hozzánk, hogy segítsen nekünk. A Róm
8,28 szerint: „...akik Istent szeretik, minden a javokra van.”
Lehet, hogy az adott pillanatban nem értjük, de később
megköszönjük neki. Lehet fokozni, hogy az Isten milyen
ígéretekkel látott el minket. 1Kor 10,13-ban: Soha nem
engedlek feljebb kísérteni, csak annyit engedek meg, amit el
tudsz hordozni. Sokszor a gyakorlatban nem ezt érezzük.
Sokszor világvége-hangulatban vagyunk. Mindig arra kell
gondolni, hogy ne az érzésektől tegyük függővé a hitet. A gon-
dolkodási fegyelem annyit jelent, hogy akkor is az Isten
beszédére hagyatkozom, amikor annak pont az ellenkezőjét
tapasztalom. Amit érzek, az az ellenkezőjét mutatja, de akkor
is Isten beszédéhez ragaszkodom, mert tudom, hogy ez
meghozza gyümölcsét életemben.

Babitstól idézünk a Zsoltár férfi hangra című verséből:
„Isten a próbát öltöny gyanánt méri”. Rajtam van az öltöny,
se nem kicsi, se nem nagy, csak annyit enged meg, amit el
tudok hordozni.

Egy bibliakutató egy nagyon találó mondatot írt az 1Kor
10,13-hoz: „Mennyei Atyánk kiszab és lemér minden próbát,
mielőtt megengedné, hogy a hívőre következzen.” Figyelembe
veszi a körülményeket, és azok erejét, akik próbája alatt állnak,
és sohasem engedi meg, hogy a fájdalmak súlyosabbak
legyenek, mint amit az ember ereje elhordoz. Ne felejtsük el,
hogy nem Istentől jön a próba, mert vagy a saját cselekedeteink
következménye hat vissza ránk, vagy a másoké! De mielőtt
ránk engedi, Isten pontosan leméri, hogy el tudjuk-e hor-
dozni! A Szentírás az ApCsel 17,28. versében így mondja:
„Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.” Ha tisztázzuk ezt az
életünkben, akkor ez hatalmas erőtöbbletet ad nekünk az élet
minden helyzetében. „A szomorú gondolatok megszárasztják
a csontokat” – idéztük korábban, a folytatás pedig így
hangzik: „a vidám elme pedig jó orvosságul szolgál”.
Fogadjuk meg ezt a tanácsot! 

Összegezve egyrészt megállapítható, hogy a mentális
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zavarok, devianciák lényegében egyidősek az emberiséggel.
Ugyanis az őskísértés és ősbűn nyomán azonnal megjelent a
gyanakvás, hárítás, vádolás, továbbá a viszály, a konfliktus, a
deviancia, a depresszió, a családi krízis, diszgámia stb. Tehát
egyértelmű, hogy egyidős a bűn megjelenésével, és – mel-
lébeszélés, félremagyarázás lehetősége nélkül megállapítható,
hogy – oksági összefüggésben áll vele. Megállapítható továb-
bá, hogy a bibliai lélektan, az „apostolok tudománya” szerint
az istenhívő, a „tapasztalati keresztyén” nem önerőből, nem is
a terapeuta erejéből, bölcsességéből lesz radikálisan mássá,
jobbá, megigazulttá, a „devianciába”, mégpedig a pozitív
devianciába tartozóvá – „ne szabjátok magatokat...” –, hanem
a társuló isteni erő hatására. Nincs és lételméletileg nem is
lehet logikus válasz arra, hogy hogyan lehet a kevesebből
több, ha kívülről nem adunk hozzá valami pozitív „léttöbb-
letet”. Ez az evolúcionizmus alapvető ellentmondása, mégpe-
dig logikai ellentmondás, azaz antinómia. De ugyanez minden
emberi fejlődésnek, mentális, szaktudományos, civilizációs
fejlődésnek is az alapvető ellentmondása. A két vizsgált lélek-
tani terület összehasonlítására szemléletes, képies,
metaforikus példát szolgáltat a jól ismert barlanghasonlat több
ezer évvel ezelőttről, Platón műveiből: A barlangban háttal a
kijárat felé, a fal felé fordulva leláncoltan ülnek emberek.
Ezek jelképezik a magasabb rendű létezésben nem hívő
embereket. Figyelik az előttük lévő falra vetülő fényeket és
árnyakat, és úgymond „biztos tudásuk” van arról, hogy amit
látnak, az az objektív valóság, és semmi esetre nem létezik
több ennél. Jönnek be a barlangba emberek, hírmondók a kinti
vakító világosságból, fényességből, életből, akik elmondják,
hogy az élet végtelenül több a barlanglakók által látottaknál. A
barlanglakók ezt természetesen nem hiszik el, sőt kifejezetten
tagadják is – pozitivista módon –, és ha tehetik, akkor
bántalmazzák, sőt meg is ölik a külső hírmondókat. Ugye
nagyon „áthallásos” a hasonlat? Egy nagyon ismerős ige:
„Senki se csalja meg magát! Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs ti
köztetek e  világon, bolond legyen, hogy bölcscsé lehessen.
Mert e világ bölcsesége bolondság az Isten előtt. Mert meg
van írva: Megfogja a bölcseket az ő csalárdságukban. És
ismét: Ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiábavalók.”
(1Kor 3,18–20) Továbbá: „Mi pedig nem e világnak lelkét vet-
tük, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük azokat,
amiket Isten ajándékozott nékünk. Ezeket prédikáljuk is, nem
oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem ame-
lyekre a Szentlélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván. Érzéki
ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert
bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítél-
tetnek meg. A lelki ember azonban mindent megítél, de ő
senkitől nem ítéltetik meg. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét,
hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme
van.” (1Kor 2,12–16) Mit ígér a Biblia lélektana? „...az én
békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, mint a
világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (Jn
14,27)

„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és
könyörgésetkben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel
kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely
minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és
gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, atyámfiai, a
mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazsá-
gosak, a mik csak tiszták, amik csak kedvesek, a mik csak jó
hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről

gondolkodjatok!” (Fil 4,6–8) Tehát a bibliai lelki
egészségvédelem, mentálhigiéné azt tanácsolja, hogy mindig
csak a „ma” tartozik a hatályunk, illetékességünk alá, a holnap
nem, ne akarjuk a holnapot, a jövőt illetékességünk alá vonni,
mert ezzel az Isten „trónfosz-tását” követjük el! A „ma”
felelőssége az, hogy „vegyük fel a mi igánkat”, ami az
engedelmesség és a szolgálat felelőssége. A többit bízzuk
Istenre, feltéve, ha tapasztalati keresztyének vagyunk! Nem
csak Salamon, hanem érdekes, hogy Pál is a gondolkodást
tartotta döntő fontosságúnak, mégpedig a – bibliai értelemben
vett – pozitív gondolkodást, amikor a Fil 4,7 gondolatát leje-
gyezte. Az is érdekes, hogy Salamon is, Pál is tudták, amit
csak a legmodernebb kor tudománya hangsúlyoz ki, hogy poz-
itív gondolkodás – nem hangsúlyozható elégszer, hogy bibliai
értelemben – egyenlő lelki egészséggel, és fordítva is igaz,
hogy negatív gondolkodás egyenlő lelki, mentális
betegséggel. Az első zsoltár írója is ebben a szellemben írt,
amikor a „jó szerencsés” élet, a „gyümölcsöző” élet és a
„zöldellő” élet titkát abban fogalmazta meg, hogy az Úr
törvényében legyen „gyönyörűségünk”, és arról gondolkod-
junk éjjel és nappal! (Zsolt 1,1) „...változzatok el a ti
elméteknek megújulása által!” (Róm 12,2) A metanoia a gon-
dolkodásmód markáns megváltozása. Ez az, amit a Biblia
klasszikusan megtérésnek nevez. Gondolkodásmódunk kont-
rollálása, féken tartása, „foglyul ejtése”, illetve radikális
megújítása a fő stratégiai cél. Ez jelenti a mi saját, senkire
semmilyen – kimagyarázható – módon át nem ruházhatjuk
felelősségünket. „Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan
fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk,
dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől.” (2Kor
3,18) „Ha gondolataink Krisztusnál időznek, jellemünk az
isteni képmására alakul át. Gondolatainkat áthatja az ő jóságá-
nak és szeretetének tudata... Ha belenézünk a napba, amikor
delelőpontján ragyog, azután pedig elfordítjuk tekintetünket, a
nap képe jelenik meg szemünk előtt, bármire nézünk is. Így
van ez, ha Jézust szemléljük: bárhová nézünk, minden az ő
képét sugározza felénk, mert ő az igazság napja. Nem látunk
mást, és nem is beszélhetünk másról. Az ő képe rögződött lelki
szemeinkben, és életünk minden mozzanatát befolyásolja,
lágyítja és uralja egész természetünket. Szemlélés által vál-
tozunk át, formálódunk Krisztus képmására. Mindazokra,
akikkel érintkezünk, az ő igazságának ragyogó, derűs fényét
sugározzuk. Jellemünk átalakul: szívünket, lelkünket,
elménket az ő fénye hatja át, aki szeretett minket, és önmagát
adta érettünk... Nem állhatunk meg, hogy csalódásainkról
gondol-kodjunk vagy beszéljünk, mert sokkal szebb kép vonz-
za pillantásainkat: Jézus drága szeretete.” (Üzenet az ifjúság-
nak, E. G. W.) A felelősség még tovább szűkíthető, nevezete-
sen csak választanunk kell, illetve az úton elindulnunk. Ekkor
ugyanis társul hozzánk mennyei erő – ez az a pozitív külső
hozzáadás, léttöbblet, és semmi más –, ami a valódi fejlődést
lehetővé teszi, mely egyben isteni garanciális elem is a rend-
szerben a folyamat végigviteléhez. „Hogy többé ne legyünk
gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és hajt a tanításnak
akármi szele, az embereknek álnoksága által... Hanem az
igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva neveked-
jünk Abban, aki a fej, a Krisztusban...” (Ef 4,14–15) Bárcsak
erre a salamoni, dávidi és páli gondolkodásmódra esne a
választásunk! „Vajha figyelmeztél volna parancsolataimra!
Olyan volna békességed, mint a folyóvíz, és igazságod, mint a
tenger habjai...” (Ézs 48,18) 
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A jelen írást nemrég a Szolgatárs folyóiratban megjelent
Dan Lucarini „A zene az egyházban” című írása indította el,
illetve azok az események, amelyekkel a közelmúltban
különböző keresztyén körökben, gyülekezetekben találkoz-
tam.

Nagyon sok gondolat megfogalmazódott bennem az
elmúlt időben ebben a témakörben, megpróbálom őket rend-
szerezni.

Először is a fent említett írásban olvasottakra szeretnék
reagálni, és ebből kiindulva saját látásomat közölni ebben a
témakörben.

Véleményem szerint a cikk írója olyan jelenségekre
hívja fel az olvasó figyelmét, amelyek komoly kihívást jelen-
tenek a mai korban az egyháznak. A világiasság, az isteni
alapelvektől való eltávolodás, az emberek tetszésének
keresése Isten tetszésének keresése helyett, a testi vágyak
hajszolása, az önérvényesülés, a morális züllés mind-mind
olyan tényezők, amelyek rombolják a hívő közösségek szelle-
mi életét és hitelességét a világban.

Ezek a jelenségek végigkísérték az egyháztörténelmet,
és nem csak a mai korban, de a múltban is komoly kihívást
jelentettek. Várhatólag ezek a jelenségek egyre inkább
erősödni fognak, ahogy közeledünk Krisztus vissza-
jöveteléhez.

A cikk írója által felsorolt jelenségek sok esetben helytál-
lóak, ugyanakkor számomra mind az okok feltárásában, mind
a következtetések levonásában, illetve a javasolt megoldások-
ban egyfajta egyoldalúság tükröződik. Véleményem szerint a
cikkben felsorolt negatív jelenségek mögött sokkal mélyebb
okokat, indítékokat kell keresnünk, és érdemes lenne elgondol-
kodnunk azon is, hogy a felsorolt jelenségek vajon csak a 60-
as évek óta bizonyos keresztyén közösségben elfogadottá vált
modern zene számlájára írhatók-e.

Elöljáróban a cikkben szereplő pár mondatra, kijelen-
tésre reagálnék:

„A KKZ (értsd: Kortárs Keresztyén Zene) számos zenei
stílust magába foglal, általában jellegzetes ritmussal, mint a
rock, a jazz, a rap és a pop. De mindegyik ‘atyja’ a rock’n roll.”
Ez sem egyházzene-történetileg, sem általános zenetörténeti-
leg nem állja meg a helyét. Az egyetemes zenetörténetet te-
kintve az állja meg a helyét, hogy a jazz volt a rock előtt, és
nem fordítva, illetve a rock kifejlődésének egyik gyökere a
jazz. Egyházzene-történetileg megállapítható, hogy a gospel
és a jazz már a 60-as évek előtt évtizedekkel részévé vált szá-
mos fekete bőrű közösségnek. Ez teljesen „természetes folya-

mat”, mint ahogy J. S. Bach egyházzenéjére is hatással volt a
környező népek kultúrája és zenéje.

A cikk szerzője idézi Rick Warrent, aki szerint „nincs
keresztyén zene”, csak keresztyén szöveg. Ezt én is egyoldalú
állításnak tartom, de ugyanolyan egyoldalúnak találom azt is,
amikor bizonyos stílusokra ráaggatják a keresztyén vagy nem
keresztyén jelzőt. Ezzel a témakörrel foglalkozik a nemrég
megjelent „Milyen zenét szeret Isten?” című könyv Bolyki
László tollából. Bátran ajánlom mindenkinek, véleményem
szerint stíluskérdésekben, általános és egyházzene-történeti
áttekintésben a legjobb, leghitelesebb könyv, amit valaha is
volt al-kalmam kezembe venni keresztyén szerzőtől. Az íróját
személyesen ismerem a Fesztiválzenekarnál eltöltött
éveimből. Mind az általános zenei felkészültségét, hangszeres
tudását, a klasszikus és popzenében való jártasságát nagyra
értékelem (aktív brácsás a világ egyik legjobb szimfonikus
zenekarában, a Fesztiválzenekarban, és tagja a világhírű a
capella „Bolyki Brothers” együttesnek). Nem utolsósorban
úgy ismertem meg őt, mint komoly, elkötelezett hívő embert.
Tőle tudom, hogy a könyv megírására egyrészt azok a keresz-
tyén körökben elterjedt „lelki zenével” foglalkozó írások
késztették, amelyek mind szakmailag, mind tartalmilag súlyos
hiányosságokkal, sokszor ismerethiányból fakadó, nem
szándékos, de mégis valótlan állításokkal, okfejtésekkel és
következtetésekkel telítettek. Igazán nem találok érdemleges
hozzáfűznivalót a könyvhöz, csak annyit, hogy azt kívánom,
olvassák el minél többen. Mégis úgy érzem, hogy a Lucarini-
cikk miatt és egyéb közkézen forgó írások, könyvek miatt
reagálnom kell a stílus kérdéskör körül kialakult pontatlansá-
gokra.

Leszámítva azt a pár stílust, amelyeket egyrészt zeneileg
nem tudok hová tenni (pl. ilyen a techno), másrészt a stílusra
teljes egészében jellemző szellemi háttér és töltet miatt nem
tartom alkalmasnak keresztyén körökben való használatra (pl.
a Death Metal), nem tudok rámutatni olyan zenei stílusra,
amelyet önmagában elfogadhatónak vagy elvetendőnek tar-
tanék. Ennek oka, hogy egyszerűen nem létezik olyan zenei
stílus (egy-két ritka kivételtől eltekintve), amely csak tiszta
vagy csak szennyes szellemi háttérrel rendelkezne. Melyik
elfogadhatóbb: a bécsi klasszicizmus és az erre épülő egy-
házzenei irodalom, amikor köztudott, hogy ennek a zenei
stílusnak a filozófiai háttere a francia felvilágosodásban gyö-
kerezik, vagy egyes fekete gyülekezetek gospelzenéje, ami
szoros rokonságban van a jazz-zel, ami viszont pogány afrikai
gyökerekkel rendelkezik? Ugyanez érvényes a különböző
stílusok képviselőire is. Melyik stílus képviselőit nevezhet-
nénk elfogadhatóbbnak keresztyén szemszögből: a bécsi
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klasszicizmus három fő képviselőjét, a szabadkőműves
elkötelezettségű Mozartot, Haydnt és Beethovent, vagy a
keleti vallásokban elmerült, különböző könnyű zenei irányza-
tok képviselőit? Vajon van-e különbség Gesualdo, Beethoven,
Liszt, Wagner stb. lázadó, társadalmi és morális törvényeket
felrúgó botrányos életvitele, és a 60-as években fejét felütő
rock’n roll sok képviselőjének lázadó, hedonista és züllött
életmódja között? Szeretném leszögezni, hogy a fenti példával
csak arra próbáltam rávilágítani, hogy majdnem minden zenei
stílus képviselői között találunk szép számmal kifogásolható
életvitelű embereket, de ez nem azt jelenti, hogy minden
komolyzenét vagy könnyűzenét művelő ember züllött életű
lenne. Visszatérve a stíluskérdésre: nem nagyon találtam
olyan zenei stílust, amit ne lehetne elmarasztalni a fent
említett példák alapján. Mégis, miért Istent dicsőítők J. S.
Bach kantátái, passiói? Bach az őt megelőző generáció vagy
majdnem kortárs, eléggé világias életvitelű olasz barokk
mesterek zenéjén nőtt fel, ezt a stílust vette át és fejlesztette
tovább, ráadásul a környező népek zenéjének egyes elemeit is
beemelte műveibe. Vagy mitől árad Keith Green popzene
kultúrában gyökerező dalaiból Isten őszinte keresése és imá-
data? Azt hiszem, sejthető a válasz. Nem attól, hogy Bach
sokat használja az oboát, vagy hogy Keith Greennél sok a
dobkíséretes dal, hanem attól, hogy mindketten Istent kereső

emberek voltak, és ennek hatása volt a zenéjükre, életükre,
környezetükre, munkásságukra.

Egyetértek a cikk írójával abban, hogy Isten di-
csőítésében nincs helye az AC/DC, KISS, Sex Pistols stb.
csapatok keresztyén szövegesített zenéinek, dalainak.
Tartózkodni kell minden olyan zene vagy dal átemelésétől a

dicsőítésbe, amelyeket nem keresztyén életvitelű emberek
írtak, és Isten Lelkének ihletése nincs rajtuk. Ez
véleményem szerint vonatkozik azokra a Liszt-, Mozart-,
Haydn-, Beethoven-, Brahms-, Dvorak- stb. művekre is,
amelyeket jó szándékú keresztyén testvérek keresztyén
szöveggel „nyakon öntve” beemeltek különböző gyülekezeti
énekeskönyvekbe. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy
mától fogva nem leszek hajlandó XIX. századi romantikus
stílusban, keresztyén szerző által írt, Istent dicsőítő
szerzeményt dicséretként elénekelni, mint ahogy azt sem,
hogy egy olyan mai keresztyén szerző által írott dalt elutasí-
tok, ami a gospel, jazz, blues vagy rock stílusjegyeit
hordozza. Az előbbi gondolatsorral nem szeretnék olyan
benyomást kelteni az olvasóban, mintha nem hangozhatna el
egy Mozart-mű vagy egy popsláger templomban, de ha
dicsőítés alkalmával a gyülekezet énekben és imában keresi,
illetve megszólítja Istent, akkor helyes olyan zeneműveket
választanunk, olyan dalokat énekelnünk közösen, melyek
szerzői Istent kereső emberek. Nyilvánvaló, hogy a repertoár
óriási, a felgyülemlett darabok mindegyikének szerzői hát-
terét lehetetlen felkutatni. Viszont amennyiben már tudjuk
egy dal, zenemű szerzőjéről, hogy életét, világnézetét nem
az Istenben való élő hit jellemezte, mellőznünk kell azt a
gyülekezeti dicsőítésben, akkor is, ha az vallásos témájú, és
akkor is, ha utólag a dal vagy zenemű „keresztyén” szöveg-
köntöst kapott.

Ha dicsőítés alkalmával a gyülekezet énekben és imában
keresi, illetve megszólítja Istent, akkor helyes olyan ze-
neműveket választanunk, olyan dalokat énekelnünk közösen,
melyek szerzői Istent kereső emberek.

„A dicsőítés zászlaja alatt egykor szégyenletesnek és
erkölcstelennek ítélt viselkedésformák jelennek meg menet-
rendszerűen a templomban: testhez simuló és provokáló,
világi énekesnőket imitáló ruhák, a rock ritmusa által pro-
vokált táncmozdulatok és ringatózás; érzéki atmoszféra…”,
„kedvenc énekeseiket imádó tinik”, „poszterek a falon… örö-
muj-jongás a művész színpadi megjelenésekor, a bálványozott
személy megjelenésének utánzása”. Ezek a jelenségek sajnos
fellelhetők a mai keresztyénségben, de ezek véleményem
szerint nem új keletűek, és nem köthetők csak a 60-as évek-
ben kialakult zenei kultúrához és stílushoz. Nem csak a
rockzene egyes képviselőit bálványozták vagy bálványozzák
sokan. Az erkölcstelen öltözködés, viselkedés, erkölcstelen
testi mozdulatok, érzékiség, rajongás az énekesekért (tán-
cosokért, sportolókért, művészekért) évezredes hagyo-
mányokra tekint vissza, és minden korban és kultúrában meg-
találta a maga táptalaját. A görög-római kultúrában az
olimpiai játékok, különböző versenyek győzteseit istenként
tisztelték. A Mt 14. fejezetében Heródiás lányának érzéki
táncáról olvashatunk, ami végzetes befolyással volt
Heródesre. Liszt Ferencet még időskorában is hihetetlen
rajongással vették körbe ifjú hölgyek, érzelmesen csókolgat-
ták a kezét, miközben „Mester! Mester!” felkiáltásokkal
hódoltak neki. Kivételezett státusnak, „pozitív erénynek
számított”, ha valaki intim viszonyba kerülhetett a nagy
művésszel. Ami a magánéleti tisztaságot és a rajongók táborát
illeti, hasonló cipőben járt Wagner és még sokan.
Tagadhatatlanul jelen vannak a mai korban a különböző
sztárokat istenítő tömegjelenségek, az érzékiséget felkorbá-
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csoló plakátok, poszterek, újságok, filmek, zenék. Ma ezek
sokkal jobban terjednek a média és az internet segítségével, és
a keresztyén emberek, szellemi vezetők, gyülekezetek,
közösségek „toleráns” magatartása miatt, ami együtt jár egyes
gyülekezeteknél a népszerűségi mutató Isten igéje elé
helyezésével.

Klasszikus (szimfonikus) zenét tanult és művelő
emberek társaságába tartozom, járatos vagyok a klasszikus
zene művészvilágában, elég sok helyen és sok társaságban
megfordulok. Valamelyest betekintést nyerhettem ha-
gyományos, klasszikus zenei irányzatot követő gyülekezetek
életébe is, és arra a megállapításra jutottam, hogy a morális
züllés, az erkölcstelenség, a hatalomvágy, a leuralás, a
büszkeség, az elbizakodás, az acsarkodás, az elvtelen versen-
gés, a szolgálati pozícióval való visszaélés, a saját di-
csőségüket kereső, maguk zsenialitásától elszállt zenészek és
zenei vezetők ilyen helyeken is szép számmal előfordulnak.
Az előbb felsorolt dolgok komoly kísértést jelentenek minden
„látványos szolgálatot” végző emberre, a zenészekre,
művészekre, reám nézve is. Ezek nem köthetők közvetlenül
egyik vagy másik zenei stílus műveléséhez vagy hall-
gatásához. Ha ez így lenne, akkor a hagyományos,
komolyzenét képviselő művészek világa erkölcsösebb lenne a
popzenészek világánál vagy fordítva. Az évszázadok múlásá-
val sok dolog megszépül. De tény, hogy a művészvilágban
mindig jelen volt a züllöttség, zenei stílusra és történelmi
korra való tekintet nélkül. Az érzékiség, a lázadás megjelent
sok zenész életvitelében, de sok zeneműben is a zenetörténet
folyamán. Az utóbbi időben annyiban változott a helyzet,
hogy bizonyos tényezők miatt (pl. a média) a züllés sokkal
több ember számára elérhető, mint régebben. Aki meg akar
győződni a leírtak hitelességéről, fellapozhatja például Mozart
le-velezését, vagy a különböző nem keresztyén popzenészek
önéletrajzi írásait, a velük készült interjúkat. Aki rászánja az
időt, eléggé világos képet kap az előbb összefoglaltakról.
Minden szenny és mocsok kiábrándító, legyen szó akár
popzenészkörökről, akár komolyzenészkörökről, akár saját
életünkről. Látnunk kell, hogy az ördög nem feltétlenül egyik
vagy másik zenei stílusban vagy hangszerekben: hegedűben,
fuvolában, orgonában, basszusgitárban vagy dobban lakik,
hanem emberekben, akik közül egyesek hegedülnek, mások
fuvoláznak, orgonálnak, gitároznak vagy dobolnak. A bajok
gyökerét abban látom, hogy sok zenész, művész egyfajta
hamis, felsőbbrendűségi „művésztudattól” vezérelve sok
olyan dolgot megenged magának, amit nem kellene. Ez
érvényes a keresztyén zenészekre is, zenei stílustól
függetlenül. Ezeknek a bajoknak az orvoslását az Istenhez és
az ő igéjéhez való visszatérésben, a bűnbánatban, az alázatra
és a szent életre való őszinte törekvésben látom meg-
valósíthatónak. Az alábbi eset jó pár éve történt egy idegen
országban. Egy nagy gyülekezetben egy igen híres opera-
énekes házaspár vezette a zenei szolgálatot. Mindkettőjük
nagyra becsült és elismert volt a szakmai világban. A férfi volt
a kórusvezető a gyülekezetben. Egy idő után elmaradtak a
gyülekezetből. Ismét egy idő elteltével a feleség a Playboy
magazin címlapjára került. Amikor a tévériporterek kérdezték,
hogy mindehhez mit szól a kislánya, azt a választ kapták,
hogy nagyon büszke az anyjára.

A Lucarini-cikkben említésre kerülnek Wesley éneklés-
sel kapcsolatos instrukciói, amelyek közül a legtöbb igen
hasznos. Egyedül a „harsogás” nélküli éneklésre való fel-
szólítással vitatkoznék, mivel Isten igéjében világos fel-
szólítást találunk a harsogó, erőteljes közös éneklésre az elmé-
lyült, elcsendesedett szív és ének mellett. (Zsolt 47,29: „Ti
népek, mind tapsoljatok, harsogjatok Istennek vígságos szó-
val!”) Megjegyzendő, hogy itt nagyobb embercsoportokra
kiterjedő hangos, harsogó éneklésről, zenélésről olvashatunk,
amiben mindenki képességei szerint vesz részt, nem pedig
arról, hogy egy kisebb csapat annyira feltekeri az elektromos
gitárokat és/vagy egyéb hangszereket, hogy egy város nem
bírná őket túlordibálni.

A cikk végső következtetésében az író hangsúlyt fektet
olyan külső elemekre, amelyek véleményem szerint fontosak
(pl. a szerény és tisztességes öltözködés), más elemek viszont
(pl. hangszer-összeállítás, előre felvett kíséretek) számomra
nem bírnak különösebb jelentőséggel. De minden külső elem-
nél számomra fontosabb szempont a gyülekezeti zenélésben
és éneklésben a szellemi tartalom: az Istennel való személyes
és élő kapcsolat, az igéhez való ragaszkodás, törekvés a
szentségre, alázatra stb. Ha ezek rendben lennének, nem kel-
lene ennyit beszélni a külső dolgokról. Erről majd bővebben.

Mielőtt kizárólag a szellemi tartalom és az ehhez kap-
csolódó témakörökre térnék, egy-két zenével, zenéléssel,
művészettel kapcsolatos kérdést szeretnék tisztázni, amelyek
kapcsolódnak a szellemi dolgokhoz.

Keresztyénségről, zenéről, koncertről, dicsőítésről,
táncról

A zene óriási energiákat képes felszabadítani, komoly
hatással bír az ember lelkére és szellemére. Sok szimfonikus
koncerten tapasztaltam hallgatóként, hogy egy-egy jobb
előadás alkalmával lúdbőrözni kezdett a hátam, de még inten-
zívebben éltem át mindezt, amikor magam vezényeltem egy
zenekart, és az előadás jól ment. Egy frenetikus szimfonikus
koncerten, operaelőadáson mind az előadókban, mind a hall-
gatóságban megnövekszik az adrenalin szintje, fokozódik az
anyagcsere, gyorsul a szívverés, élénkül a vérnyomás. Ezért
van az, hogy egy jól sikerült előadás végén a közönség viharos
tapssal és spontán, hangos ovációval, be- és felkiáltásokkal
fejezi ki tetszését. Egy jó popzenei koncerten is hasonló dolog
zajlik. Ide tartozik az a megjegyzés, hogy az elektromos
erősítők által előállított nagyon hangos, különösen kemény
zene hatása adrenalin- és kortizol- túltermelést ered-
ményezhet. Ez a két hormon felgyorsítja a szívverésünket és az
anyagcserénket, fokozva vérnyomásunkat. Ha ez túlmegy egy
bizonyos határon, kifejezetten károssá válik. A mintegy 140
dB-es erősségű hang akár már egyszeri expozíció esetén is
tartós károsodást okozhat a fülben, nem beszélve a hosszadal-
mas 140 dB körüli vagy feletti hanghatásokról. Érdekes
módon, egy szimfonikus zenekar által életre keltett nagyon
hangos vagy kemény hangzás esetében (gondoljunk például
Sztravinszkij Tavaszi áldozat című darabjára) a fent említett
káros hatások kevésbé jelentkeznek. A dolog nyitja
valószínűleg az akusztikus és elektronikus hangforrás közötti,
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a hangforrás közelsége, távolsága közötti, illetve a monoton,
állandóan hangos zene és a változatos dinamikájú zeneművek
közötti különbségben rejlik. Egy szimfonikus (klasszikus)
vagy könnyűzenei koncert célja a szórakoztatás, illetve a hall-
gatóság lelki (zenei), esztétikai élményekben való részesítése.
Az ilyen eseményeken maga a zene és az előadó személye
központi szerepet játszik. Az számít jó előadásnak, ahol mind
a műsor, mind az előadó kiváló. Az emberek eljárnak kon-
certekre meghallgatni az előadóművészeket, zenekarokat,
aztán megbeszélik a hallottakat, véleményezik az előadást és
a zeneműveket. Önmagában nem bűn egy jó előadáson
esztétikai, lelki élményekkel gazdagodni, vagy előadómű-
vészként kellemes esztétikai élményben részesíteni a hall-
gatóságot. A gyülekezeti dicsőítésben viszont más szempontokat
és célokat kell érvényre juttatni. Ott nem lehet a középpontban
maga az énekelt dal vagy ének, az énekes(ek) és a hangszeres
előadó(k). A jó dicsőítés az, amiben és ahol Isten jelen van.
Ezért a minőség, bár fontos tényező, nem kerülhet Isten
valóságos jelenléte elé, és semmiképpen nem pótolhatja azt.
Isten nemegyszer megalázott engem olyan alkalmakkor,
amikor kisebb vidéki gyülekezetekben, magas színvonalúnak
egyáltalán nem mondható dicsőítésben és éneklésben megje-
lent, és az ő jelenléte és dicsősége betöltötte a helyet. Egy kon-
certen általában a színpadon zajlik a lényeg, a hallgatóság
inkább passzív résztvevője az eseményeknek. Egy gyülekezeti
dicsőítésben a gyülekezet tagjai „ugyanolyan fontossággal
bírnak”, mint azok, akik a dicsőítést vezetik. Ezért a di-
csőítésnek nem lehet pusztán előadásjellege. Bár a zenészek
más funkciót töltenek be, mint az éneklő gyülekezet, a
gyülekezet aktív részvétele nélkül a dicsőítés elveszti az
értelmét. Felvetődik a kérdés: a minőségi zenélés mennyire
egyeztethető össze a dicsőítéssel, elhangozhat-e a dicsőítésen
egy gitárszóló vagy egy instrumentális közjáték, mi legyen a
többszólamú énekléssel? Szerintem mindezeknek meg lehet
és megvan a helyük a dicsőítésben. Isten méltó, és megérdem-
li, hogy tudásunkhoz és tehetségünkhöz képest a tőlünk
telhető legjobbat adjuk neki, zenélésben is. Nem ezek az ele-
mek teszik előadásjellegűvé a dicsőítést, hanem az, ha a szol-
gálatot végzők túlságos fontosságot tulajdonítanak saját
szerepüknek. A baj abból fakad, ha a zenészek hamis felsőbb-
rendűségi tudattal kizárják a „pórnépet” Isten magasz-
talásából, olyan indokokkal, hogy a gyülekezet tagjai „nem
érik fel az ő szintjüket, ők csak hallgassanak”. Ezzel kimon-
datlanul is elvárják a gyülekezettől, hogy a figyelmüket Isten
helyett rájuk összpontosítsák, és őket csodálják. Az ószövetsé-
gi írásokból és zenetörténeti forrásokból kiderül, hogy
Izraelben nagyon komplex zenei szolgálat folyt Dávid ide-
jében, és azután is jó ideig, sok zenésszel, húros, fúvós és ütős
hangszerek sokaságával, sok énekessel, akik az akkori világ
zenei életét tekintve nagyon magas színvonalon zenéltek.
Mégis ez nem volt akadály abban, hogy az egész nép aktívan
részt vegyen a magasztalásban, Isten dicsőítésében. A magas
színvonalú zenei szolgálatra való törekvés összefonódása
gyülekezeti énekléssel csak alázatban járva valósítható meg,
Isten Szentlelke által, ahol mindenki egy szívvel és egy
lélekkel vesz részt Isten magasztalásában. Máskülönben elég-
gé értelmetlen próbálkozás összekapcsolni ezt a két tényezőt.
A zenei szolgálatot végzők legnagyobb felelőssége abban van,
hogy az istentiszteleten valódi dicsőítés és imádat jöjjön létre.

A táncról is szeretnék megosztani egy-két gondolatot.

Nemrég egy kedves ismerősöm mesélte, hogy elhívták egy
keresztyén ifjúsági összejövetelre, ahol az alkalom vége felé
az egyik vezető felszólította a hallgatóság soraiban ülő fiúkat
és lányokat, hogy fogják meg egymás kezét, fáradjanak fel a
színpadra, és páros táncot lejtsenek. Szeretném leszögezni,
hogy a Bibliában Isten dicsőítésében használatos táncnak
semmi köze nem volt és nincs a fent említett jelenséghez. Az
ószövetségi forrásokból, bibliafordításokból, a fennmaradt
héber hagyományokból, valamint a zenetörténeti forrásokból
kiderül, hogy abban az időben Isten magasztalásában a
körtánc (általában nők és férfiak külön), illetve az egyéni tánc
volt jellemző. Isten felszólítása: „Szentek legyetek, mert én az
Úr, a ti Istenetek szent vagyok” (3Móz 19,2) a táncra is
vonatkozik. Az Isten dicsőítésében, keresztyén alkalmakon a
tánc nem szólhat a férfi-nő kapcsolatról, félhomályban
ölelkező fiúk és lányok andalgásáról. Ezzel nem azt szeretném
mondani, hogy egy elkötelezett, házassági kapcsolaton belül
nem táncolhat a férj a feleségével páros táncot, de itt is jó
megválogatni az időt és az alkalmakat. Isten örül, ha az ő népe
ujjongva, lelkesen, tapssal és tánccal dicséri őt, de Isten előtt
csak az a dicséret kedves, ami az ő utasításai és rendeletei
szerint történik, és amiben jelen van az ő szentsége. Kerülni
kell ugyancsak minden olyan kétértelmű megnyilvánulást,
ami az ott jelenlevők figyelmét elterelné Istenről és az ő ma-
gasztalásáról. A színpadon szolgálatot teljesítők megje-
lenésének, gesztusainak, hanghordozásának, testmozgásának
is olyannak kell lennie, hogy amennyiben egy idegen nyelvű
lépne be az ajtón, aki nem érti a szöveget, a látvány, gesztusok
és hanghordozás alapján ne gondolja azt, hogy egy Spice
Girls, Madonna, Take That, Iron Maiden stb. koncertre tévedt
be. Ezért a szűk, rövid, feszes, testhez simuló öltözékeknek
(lányoknál a mély dekoltázsoknak, férfiaknál a nadrágövig
legombolt ingeknek) nincs mit keresniük Isten gyermekein.
Az erotikusan vonagló testmozgásoknak, sóhajtozó,
nyögésekkel teli hangoknak, kétértelmű tekinteteknek úgy-
szintén semmi keresnivalójuk a dicsőítésben, keresztyén kon-
certeken, ezek Isten gyermekeihez nem illő magatartások
kategóriájába tartoznak. A gyülekezeti szolgálat nem a
divatbemutató helye, és minden felsőbbrendűségi viselkedés-
formát, primadonnai allűrt, feltűnési viszketegséget és
érvényesülési ambíciót ki kell vetnünk a saját életünkből. Az
utóbbi mondatot külön ajánlom a komolyzenét művelő
hangszeresek, karmesterek és énekesek figyelmébe. Azt gon-
dolom, hogy a szerénység és a tisztességesség az
öltözetünkön, gesztusainkban, hanghordozásunkban és min-
den megnyilvánulásunkban jelen kell hogy legyen. Az
igényes, szép megjelenés és öltözködés helyes, de ami ezen túl
megy, az káros.

Szintén fontosnak tartom, hogy a zenei szolgálatban
részt vevők ne próbálják külső elemekkel, manipulatív módon
Isten jelenlétét úgymond „megjeleníteni”. Gondolok itt olyas-
mire például, hogy a füstgépek által termelt színpadi „ködre”
ne fogjuk rá, hogy az „Úr dicsőségének a felhője”. A füstgép
önmagában nem rossz dolog, de az Isten dicsősége „fentről
száll alá”, a füstgép a színpad alól (mögül) vagy mellől termeli
a füstöt, és nem jó a kettőt összekeverni.

A keresztyén koncertekről is szólnék röviden pár szót. A
legtöbb fent elhangzott megállapítást természetesen a keresz-
tyén koncertekre is érvényesnek tartom. Jó, ha a keresztyén
koncertek célja elsősorban az Istent nem ismerők, még el nem
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kötelezettek elérése Krisztus számára, a feléjük való szolgálat.
Ezt sokkal értékesebbnek tartom, mint azt, amikor keresztyén
zenei csoportok szintén keresztyén embereket „szórakoztat-
nak”, vagy amikor keresztyén koncert címén zenei csoportok,
együttesek egymással versengnek. Bár elkötelezett híve
vagyok a stílusbeli változatosságnak, jó, ha egy evangelizáló
koncerten a zenész együttesek körülbelül abban vagy azokban
a stílusokban zenélnek, mint amit, amelyeket a helyi
gyülekezetben is használnak. Ez személyes vélemény. Több
közösségnél, főleg történelmi egyházaknál bevett szokás,
hogy az evangelizáló koncerteken „mást prezentálnak”, mint
amit a templomi istentiszteleten. Van viszont olyan eset,
amikor komolyzenében jártas keresztyén művészek olyan
zeneműveket szólaltatnak meg, amelyekről tudni lehet, hogy
nem az „egyházzenei repertoárhoz” tartoznak. Ezek a kon-
certek általában a műértő, művészeteket kedvelő közönségnek
szólnak. Ismerek több olyan keresztyén zeneművészt, akik
szólóestet adnak, vagy fellépnek zenekarral, legtöbbször
ingyen, és utána beszélgetés keretében egyszerű szavakkal
bizonyságot tesznek a hitükről a hallgatóságnak. Nagyra
értékelem az ilyen emberek szolgálatát. Végül pedig nagyon
fontosnak tartom az evangelizáló koncerteken a szóbeli
bizonyságtétel(ek) és igei üzenet(ek) megosztását. Erre nagy
hangsúlyt kell fektetni, azért is, hogy ne legyen pusztán
előadásjellege az alkalomnak. Ugyancsak fontosnak tartom,
hogy igei üzenet elhangozzék a dicsőítő alkalmakon is.

Két rövid történet, kommentár nélkül:
Egyik kedves ismerősöm mesélte, hogy részt vett egy

olyan gyülekezeti alkalmon, ahol a gyülekezet fennállva
„tisztelgett” a jobb és bal oldalról egyenként bejövő, helyüket
elfoglaló kórustagok és a legvégén egy külön ajtón bevonuló
karnagy előtt. A gyülekezetnek fennállva végig kellett hallgat-
nia egy kórusművet, és csak ezután kerülhetett sor az ún.
„kezdőimára”.

Egyik holland ismerősöm mesélte, hogy bár nem tar-
tozik a kedvenc zenei stílusai közé a Delirious? együttes által
képviselt zene, mégis tiszteli az együttes tagjait. A holland tár-
sadalomban a homoszexualitás, az erkölcstelenség és a züllés
egyre nagyobb méreteket ölt. Sajnos a keresztyén vezetők
részéről is egyre kevesebben állnak ki a bibliai értékrend mel-
lett. Ilyen körülmények között felüdülést jelent az, hogy a
Delirious? csapat tagjai bizonyságot tesznek a Krisztusban
való személyes hitükről, és felemelik szavukat a Biblia által
képviselt értékrend mellett egy-egy tévéinterjú vagy hollandi-
ai fellépés alkalmával.

Nem terveztem ilyen hosszadalmasan foglalkozni a
külsőségekkel, zenei stílusokkal, de mivel annyi szó esik
mostanában ezekről a dolgokról, nem sikerült rövidebben
összefoglalni a gondolataimat.

Most következzenek azok a tényezők, amelyek
véleményem szerint a lényeget képezik: 

A zenei szolgálatot végzők jellemvonása, a
dicsőítésben fontos szellemi szempontok és az ezekhez
kapcsolódó tartalom

Istenfélelem. Ennek a legkézenfekvőbb fokmérője az
Isten beszéde iránti tisztelet és engedelmesség. Aki féli az
Istent, annak az Isten beszéde szent. (5Móz 28,58; 31,12;
Zsolt 138,2; Ézs 66,2; Jn 14,23)

Törekvés a szentségre. Ez Isten elvárása minden
gyermekétől, és különösen fontos elvárás a szolgálatot végzők
életében. Erről sok szó esett az előbbiekben. Ehhez még az is
hozzáadódik, hogy aki látványos szolgálatot végez a
gyülekezetben, annak vállalnia kell egyfajta nagyobb
átláthatóságot az életvitelében a gyülekezet előtt (magánéleti,
családi és szakmai vonatkozásokat is beleértve). Ezzel jó
tisztában lenni, ezt önként és következetesen felvállalni.

Elszámoltathatóság és világosságban járás. Ez szorosan
kapcsolódik a szentség fogalomköréhez. A zenei szolgálatot
végző is sáfár, megbízott, akinek Isten tálentumokat adott, és
akire feladatokat bízott. Ezekkel el kell tudni számolni nem-
csak Isten előtt, de emberek előtt is. Az 1Jn 4,20 analógiájára
azt kell mondanom, hogy aki nem elszámoltatható mind a
szolgálatát, mind az életvitelét illetően a gyülekezet előtt, az
Isten előtt sem tud elszámolni dolgaival. Mind a ha-
gyományosabb, mind a modernebb zenei irányzatokat
képviselő gyülekezetekben előfordult, hogy zenei vezetők,
zenészek úgy gondolták, hogy nem tartoznak elszámolni a
szolgálatukkal és életvitelükkel az emberek előtt. Az ilyen
zenészek alkalmatlanok a zenei szolgálatra a gyülekezetben.

Alázat, alárendeltség és engedelmesség. Fontosnak tar-
tom, hogy minden keresztyén zenész tartozzon egy helyi
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gyülekezethez, bármennyire is elfoglalt, és legyen szol-
gálatkész a saját gyülekezetében. A gyülekezetben szolgáló
zenészek és zenei vezetők legyenek alárendeltek mind a
gyülekezet szellemi vezetőinek, mind magának a
gyülekezetnek! Sajnos, zenei irányzatoktól függetlenül
előfordult, hogy kórusvezetők, karmesterek, orgonisták, di-
csőítésvezetők azt gondolták magukról, hogy ők nemcsak a
helyi gyülekezet, hanem egész gyülekezetek felett álló lények,
akik kényük-kedvük szerint bánnak mind a szolgálattal, mind
az emberekkel. Így aztán előfordult, hogy gyülekezeteket nem
szellemi vezetők, hanem zenei vezetők irányítottak, akik
hatalmaskodtak a gyülekezet tagjain, sőt sokszor a szellemi
vezetőkön is, külön kiváltságos státust követeltek maguknak.
Néha attól sem riadtak vissza, hogy gyülekezeti tagokat,
szellemi vezetőket, lelkipásztorokat elüldözzenek gyülekeze-
tekből. Olyan is előfordult nemegyszer, hogy zenei vezetők
hatalmi érdektől vezérelve vagy sértődöttségből elhagytak
gyülekezeteket és magukkal vittek embereket. Nem jó, ha
egyes gyülekezetek kizárólag zenei csoportosulásokra,
zenészérdekekre vagy zenei irányzatokra épülnek. Ezért azt
találom egészségesnek, ha a zenei szolgálat és a szellemi
vezetés amennyire csak lehet, legyen szétválasztott a
gyülekezetben, és a zenei szolgálatot végzők alázatban és
alárendeltségben szolgáljanak. Az alázatnak és
alárendeltségnak elsősorban az Istennel való kapcsolatban
kell megvalósulnia, de ennek kell hogy következménye
legyen az emberi kapcsolatokban is:

Alázat és alárendeltség a gyülekezet szellemi vezetői
felé. Ennek egyik legfontosabb alkotóeleme az engedel-
messég, még akkor is, ha a gyülekezet vezetőségének némely
döntése pillanatnyilag „kedvezőtlenül” érinti a zenei
szolgálatot végzőket. A vezetők felé való alázatban járásnak
kiváló példája Dávid, aki zenészként és felkent királyként
soha nem emelt kezet az őt üldöző Saulra, hanem tisztelte őt
mint az Isten felkentjét.

Alázat és alárendeltség a gyülekezet felé. Erről már sok
szó esett. A zenei szolgálatot végző nem gondolhatja magáról
azt, hogy jobb, több, értékesebb a gyülekezet bármely
tagjánál.

Alázat a gyülekezetben szolgáló többi zenész és más
gyülekezetekben szolgáló zenészek felé. Ez különösen érzéke-
ny témának számít a művészek, zenészek világában, ahol
rengeteg a versengés, a becsvágy és az elvtelen hatalmi harc.
Isten elvárja, hogy a zenei szolgálatban állók becsüljék és
tiszteljék szolgatársaikat, a művelt zenei stílustól és művészi
színvonaltól függetlenül. Más keresztyén zenészekről és
együttesekről, más zenei stílusokat művelő keresztyénekről
becsmérlő, lejárató megjegyzéseknek és nyilatkozatoknak
nem szabad helyet adni sem saját életünkben, sem
közösségeink életében. Segíti az alázatban járást, ha a hagy-
ományosabb vonal képviselői, vagy komolyzenét művelő
zenészek elfogadják, hogy nemcsak az általuk képviselt zenei
stílus alkalmas Isten magasztalására, sőt kifejezetten hasznos,
ha jó szívvel részt tudnak venni olyan zenei eseményeken akár
aktív zenészként is, ahol nem a szakmájukhoz tartozó, ked-
venc vagy megszokott stílusukban zajlik Isten dicsőítése. Ez
rám sokszor nagyon jó hatással volt, mert tanított értékelni

más stílusokban jártas zenésztársaimat, segített alázatban
járni, és nem utolsósorban felnyitotta a szemem az általam
addig nem vagy kevéssé ismert stílusokban (gospel, blues,
jazz stb.) rejlő értékekre. Ugyanakkor jó, ha a fiatalabb gen-
eráció és a modernebb zenei stílusok képviselői megtanulják
értékelni azokat a komolyzenei alkotásokat, régi énekeket és
himnuszokat, amelyek évszázadokon keresztül fennmaradtak,
és amelyek szellemi tartalmukat tekintve és zeneileg is értéket
képviselnek közösségeinkben. Általában a gyülekezetre is jó
hatással van, ha igyekszik változatossá tenni zenei stílusát,
amennyiben ez lehetséges, hasonlóan „az olyan gazdához, a ki
ót és újat hoz elő az ő éléstárából”. Ezzel elejét vehetjük
annak, hogy a közösség zenei ízlése, gyakorlata és
szokáskultúrája túlságosan eltolódjon, bemerevedjen egyik
vagy másik irányba és végső esetben szubkulturális arculatot
öltsön. A stílusbeli változatosságra való törekvéssel annak is
elejét lehet venni, hogy gyülekezeteken belül, vagy
gyülekezetek között egymással hadakozó zenei „szekértá-
borok” alakuljanak ki. Szintén jó, amennyiben ez megoldható,
ha egyes gyülekezeteken belül a zenei szolgálatot végzők
személyében is van változatosság. Ez alatt azt értem, hogy jó,
ha nem mindig ugyanazon zenészek szolgálnak alkalomról
alkalomra. Ez segít a zenészeknek alázatban járni és elkerülni
azt a csapdát, hogy akár a gyülekezet egyes tagjai azt gondol-
ják bizonyos személyekről, akár bizonyos személyek azt gon-
dolják saját magukról, hogy a zenei szolgálat őróluk szól, és
ha nem ők állnak az emelvényen, akkor végveszélybe kerül a
gyülekezeti zenélés, éneklés, netán meg is szűnik a gyülekezet
létezni. Nincsenek pótolhatatlan emberek, szolgálattevők,
zenészek. Jó, ha ezzel mind a gyülekezet, mind a zenészek
tisztában vannak. Végül egy megjegyzés a jó képességekkel
bíró, magasabb tudással és képzettséggel rendelkező
zenészeknek: nem árt, ha időnként, akár rendszeresen együtt
szolgálnak szerényebb tudású és képességű zenésztár-
saikkal. Ez jó alkalom a türelem és elfogadás gyakorlására, és
nem utolsósorban az alázatban járásra. Bár az itt szóba kerülő
ötletek szintén külső megoldásoknak minősülnek, ezek
véleményem szerint sokkal mélyebb szellemi régiókat érin-
tenek, mint annak a feszegetése, hogy milyen hangszerek
használhatók a gyülekezeti zenélésben. Azt gondolom, hogy
végső soron bármely hangszer, sőt, pár kivételtől eltekintve
bármely stílus alkalmas lehet Isten dicsőítésére, és nem ez a
fő kérdés. A kérdés az, hogy akik zenélnek, énekelnek,
azokban jelen van-e Isten az ő Szentlelke által, látható-e
Isten munkája az életükben, alkalmasak-e Isten szol-
gálatára.

Befejezésül szeretnék a 2Sám 6. fejezete alapján pár
gondolatot röviden kifejteni a dicsőítéssel kapcsolatosan:

– Az Isten szentsége nem zárja ki a felszabadult örven-
dezést és ujjongást, de tudatában kell lennünk, hogy nem
mindegy, hogyan nyúlunk az Isten dolgaihoz. Az isten-
félelemnek mindig benne kell lennie a magasztalásban: Zsolt
2,11: „Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketés-
sel!” Itt látszólag ellentétes dolgok feszülnek egymásnak, de
ha a dolgok mélyére látunk, rájövünk, hogyan válhatnak ezek
eggyé saját életünkben.

– Dávid Obed Edom házától a városba vezető úton egész
végig teljes erejéből táncolt az Úr előtt. Eléggé kimerítő
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lehetett, mind testileg, mind szellemileg. Nem beszélve a
hatlépésenkénti áldozatokról. Itt két dolog fogott meg: Isten
magasztalása teljes erőből, és a kitartás, folytonosság. Az
5Móz 6,5-ben ez áll: „Szeressed azért az Urat, a te Istenedet
teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.” Ugyanerről
beszél Jézus a Lukács evangéliuma 10. részében. Ez
vonatkozik a dicsőítésre is. Istent nem lehet fél szívvel, fél
gőzzel magasztalni. Jó, ha teljes lényünket, akaratunkat,
minden erőnket „beletesszük” Isten magasztalásába, és ebben
kitartóak, hűségesek vagyunk. Ez érvényes nemcsak a gyors,
erőteljes, hanem a lassú, csendes dalokra és énekekre is. Isten
ezt értékeli, mint ahogy Dávidban is értékelte.

– „Mikor pedig azok, a kik az Úr ládáját vitték, hat
lépést mentek, áldozék ott egy ökröt és hízott borjút.” Nincs
igazi dicsőítés és magasztalás áldozat nélkül. Ezt sokszor
hajlamosak vagyunk elfelejteni. A Zsidókhoz írt levél 13.
részében a következőket találjuk: „Annakokáért Jézus is, hogy
megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül
szenvedett. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívül, az ő
gyalázatát hordozván! Mert nincsen itt maradandó városunk,
hanem a jövendőt keressük. Annakokáért őáltala vigyünk di-
cséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről
vallást tevő ajkaknak gyümölcsét!” A Jézus áldozatának, az ő
vérének rajta kell lennie a dicsőítésünkön, magasztalásunkon,
annak szerves részévé kell válnia! Jó, ha ez konkrétan meg-
nyilvánul abban is, hogy a dicsőítésből, magasztalásból nem
hiányoznak a keresztről, Jézus áldozatáról és az ő véréről
szóló énekek.

– Dávid dicsérete Istenről szólt, Istennek szólt, nem saját
magáról, nem saját magának a népszerűsítéséről. Ő Isten ked-
vét kereste elsősorban, nem az emberekét. Nem is aratott vele
osztatlan sikert. Ha a dicsőítésben a siker, az emberek ked-
vének keresése és az emberek elismerése a cél, félő, hogy a
saját személyünk Isten személye elé került.

– Dávid dicséretében benne volt az alázat (22. vers). A
történetből láthatjuk, hogy az alázat belső szellemi állapot,
amely zokszó nélkül kész vállalni azt is, hogy Istenért egyesek
bolondnak fognak minket nevezni.

– „Dávid pedig és az egész Izráel népe örvendeznek az
Úr előtt, jegenyefából való minden szerszámokkal,
hegedűkkel, lantokkal, dobokkal, sípokkal és cimbalmokkal.”
Ez az igevers cáfolja számomra azokat az elméleteket, ame-
lyek szerint csak bizonyos hangszerek vagy hangszercsopor-
tok alkalmasak Isten magasztalására. Izrael fiai minden kéznél
levő hangszerrel magasztalták az Örökkévalót.

– „Mikor pedig elvégezte Dávid az egészen
égőáldozatot, és a hálaadó áldozatot, megáldá a népet a
Seregek Urának nevében. És osztogatta Dávid mind az egész
népnek, Izrael egész seregének, férfiaknak és asszonyoknak,
mindenkinek egy-egy lepényt, egy-egy darab húst, és egy-egy
kalácsot; és elméne mind az egész nép, ki-ki az ő házához.”
Amikor Istent áldjuk, magasztaljuk, neki hálát adunk jó, ha
tiszta szívből egymásra is áldást tudunk mondani. Az 1Pt 3,9
szerint Isten azért hívott el minket, hogy áldást örököljünk, és
hogy áldást mondjunk még a minket szidalmazókra is.
Mennyivel inkább gyakorolnunk kéne az áldásmondást
testvéreinkre! A fentebb idézett ige alapján érdemes lenne
azon is elgondolkodni: hogyan és milyen formában tudnánk
egymást megajándékozni, amikor Istent magasztalni és
imádni gyűlünk össze?

– „Lőn pedig, hogy mikor az Úr ládája Dávid városába
ért, Mikál, Saulnak leánya kinéz vala az ablakon, és látván,
hogy Dávid király ugrál és táncol az Úr előtt, megutálá őt
szívében… Mikor pedig Dávid hazament, hogy megáldja az ő
háznépét is, kijöve Mikál, a Saul leánya Dávid eleibe, és
monda: Mily dicsőséges volt ma Izráel királya, ki az ő szol-
gáinak szolgálói előtt felfosztózott vala ma, mint a hogy egy
esztelen szokott felfosztózni! … Ennekokáért Mikálnak, Saul
leányának nem lőn soha gyermeke, az ő halálának napjáig.”
Ezek az igék legyenek komoly figyelmeztetésül mindenkinek:
aki szívében megveti az Isten szolgáját, az Isten magasz-
talását, vagy azokat, akik őt magasztalják, megveti azt az
Isten. Dávid áldást mondani ment az ő háznépéhez, mégis
Mikál átokban részesült. Isten kész megáldani mindenkit, aki
alázattal hozzá fordul. Éljünk a lehetőséggel!

* Ifj. Vass András a romániai Marosvásárhelyen született
1979-ben Vass András és Kovács Edit Sarolta házasságából.
Magyar nemzetiségű, román állampolgárságú. Foglalkozása:
karmester.

12 évet tanult a Marosvásárhelyi Művészeti Líceumban
zongora szakon, szak és általános érettségivel. Kitüntetéses
mesteri fokozatú diplomát szerzett karmester szakon a
Budapesti Zeneművészeti Egyetemen (Zeneakadémia). Két
évet végzett ütőhangszer szakon a Budapesti Zeneművészeti
Egyetemen. Donáth Ede-díjat kapott 2003 júniusában.

Hangversenyek, zenei tapasztalat, munkahelyek: 2001.
február 15-én a Miskolci Szimfonikus Zenekarral lépett fel a
Városházi Esték sorozat nyitóhangversenyén, majd a
Marosvásárhelyi Filharmonikus Zenekarral: Mozart-zongora-
verseny ciklus Dana Borsannal, Verdi-est Sümegi Eszterrel
(szoprán), a Luciano Pavarotti Nemzetközi Verseny
győztesével (Philadelphia, USA, November 1992); Bartók II.
hegedűverseny Márffy Gabriella művésznővel, Mendelssohn:
Szentivánéji álom op. 21&61, Schumann I. szimfónia stb.
2004. június 9.: MÁV Szimfonikus Zenekar, Liszt Ferenc
Zeneakadémia Nagyterem, Diploma hangverseny Sümegi
Eszterrel: Beethoven: Egmont nyitány, R. Strauss: Négy utol-
só ének, Csajkovszkij: VI. szimfónia. 

Magyarországi zenekarokkal való munka és fellépések:
Budapest Fesztiválzenekar, Szombathelyi Szimfonikus
Zenekar, Matáv Szimfonikus zenekar, BM-Duna Szimfonikus
Zenekar.

Világhírű zeneművészekkel való közös munka és fel-
lépés: Kelemen Barnabás, hegedű (2002. Indianapolisi ver-
seny I. díj, 1999. Salzburgi Mozart-verseny I. díj), Fenyő
László, gordonka (2004, Pablo Casals verseny I. díj), Sümegi
Eszter, szoprán (lásd fentebb), Dana Borsan (1977, Robert
Schumann-verseny I. díj)

1995–1997 Marosvásárhelyi Filharmonikus Zenekarban
billentyűs (zongora és cseleszta)

2004–2005: Fővárosi Operettszínházban korrepetitor
2005–2006-ban Fischer Iván asszisztense a Budapest

Fesztiválzenekarnál. 2007-től felkérésre dolgozik a
Fesztiválzenekarral. 
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A Szilágy megyei Kémeren élő népes Fülöp családban
megint gyermekszülés előtt állt a mama. Kilencedik gyer-
mekét várta. Eddig minden szülés simán ment, így nem aggó-
dott. Igen ám, de amikor végre elindultak a fájások, akkor
kiderült, hogy ez a szülés szokatlanul nehéz lesz. Egyik óra a
másik után telt el. A mama nyögött, a bába lázasan
tevékenykedett, az édesapja meg idegességében tördelte a
kezét. Aztán mikor a bébi már majdnem teljesen világra jött, a
bába odasúgta a magánkívül lévő férjnek: „Láthatóan kisfia
lesz. De nem biztos, hogy felesége túléli ezt a kínt.” Az ember
nem akart hinni a fülének, de tudta, hogy a bábának igaza van.
Ezért rémületében imádkozni kezdett.

Amúgy is imádkozó zsidó ember volt. Saját szavaival
imádkozott. Arra kérte Istent, hogy tartsa meg a feleségét, s
egyben megígérte, hogy ha imája meghallgatásra talál, akkor
ezt a fiút rabbinak nevelik.

Az Úr csodát tett. A mama megmaradt. A szülők meg
igyekeztek betartani az ígéretet. Ezért Árpádot már 8–14 éves
koráig rendszeresen beíratták a helyi zsinagóga hittanóráira. A
gyerek szívesen eljárt. S ottani tanulmányai alatt alaposan
megismerte az Ószövetséget, a parancsolatokat, a zsidó
történelmet, a próféciákat, a prófétákat és az ígéreteket.

Közben – természetesen – a helyi állami iskolába is járt.
Ott viszont túlsúlyban zsidóellenes osztálytársai elhúzódtak
tőle, kicsúfolták, kavicsokkal dobálták, vagy elverték, amikor
csak tudták.

De volt egy kis csoport az osztályaiban, amelynek tagjai
nem bántak rosszul vele. Nem csúfolták ki, nem vetették meg,
nem verték el, s nem dobálták meg. Helyébe eljátszottak vele,
s még gyülekezetükbe is elhívták. Ezek a fiúk a helyi baptista
hívő szülők gyermekei voltak! A baptista fiúk mások voltak!
(Gyermekek is lehetnek lélekmentők!)

Kik ezek a hívők? S miért mások, mint a többiek?
Honnan ered ítélkezésmentes magatartásuk? – latolgatta
Árpád sokáig. Végre 12–13 éves kora körül eldöntötte, hogy
elmegy a gyülekezetükbe, hogy jobban megismerkedjen élet-
formájukkal. Nagyon jól érezte magát. De amikor szülei meg-
tudták, hogy vasárnaponként hova jár, akkor megtiltották
neki, hogy tovább járjon. Ő szót fogadott, de azért gyakran
elsétált az imaház előtt, hogy legalább a kiszűrődő ének dalla-
mai és szövegei által nyerjen áldást.

Majd mire 14 éves lett, a szülőknek el kellett dönteni,
hogy – rabbivá válása érdekében – továbbtaníttatják-e, vagy
valamilyen szakmában tanoncnak szánják. Minkét esetben
valamelyik nagyvárosba kellett küldeniük fiukat, mert hely-
ben egyikre sem volt megoldás. Sok gondolkodás és számít-
gatás után – legnagyobb bánatukra – rájöttek, hogy iskoláz-
tatásra nem tellett a nagy családnak. Mire elküldték
Budapestre, hogy keressen magának egy tanonci állást.

Igen ám, de abban az időben akkora volt a
munkanélküliség, hogy szegény Árpád egyik helyről a
másikra járt, s mégsem kapott állást. Pedig akármilyen szak-
mát hajlandó lett volna megtanulni. Végül sok keresgélés után
talált egy kis nyomdát, ahol gépszedőinasnak felvették.
Kitűnt, hogy ez a Wesselényi utcai nyomda a baptistáké volt
(Magyarországi Baptisták Könyvnyomdája – szerk.). S
főnöke a Krisztus-hívő zsidó Wekler bácsi lett, aki arról is
gondoskodott, hogy új tanonca az imaházzal összeépült
lakóház padlásszobájában kapjon szállást. Ettől kezdve az
imaház pincehelyiségében lévő nyomdában dolgozott;
ugyanazon ház egyik padlásszobájában lakott; s vasár-
naponkénti „szórakozását” meg az imaházban találta meg.

Nagyon megszerette munkáját. Sőt, mivel a nyomdában
az egész Bibliát és a legjobb teológiai könyveket kellett szed-
nie; jó kiképzést, illetve ismeretet szerzett mind a teljes
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Bibliában, mind a teológiai ismeretekben. Munka után meg
kijárt a friss levegőre, hogy megvédje tüdejét az
ólommérgezéstől. Sokat járt az Almássy térre. Ott találkozott
egy 18–20 éves erdélyi baptista fiatalemberrel, aki nagy
Bibliával a hóna alatt járt ki a térre missziózni. Neki is beszélt
Jézusról. Gábor János volt a neve, és a József utcai
gyülekezethez tartozott. Ő is más volt, mint a többi fiatalem-
ber a téren. (Tizenévesek is lehetnek hatásos lélekmentők!)

Gábor János szavai, az imaházban elhangzott igehirde-
tések üzenete, meg a nyomdában tanul-
mányozott teljes Biblia és a könyvek
elgondolkoztatták Árpádot. A hit-
tanórákból jól emlékezett arra, hogy a
zsidó Biblia ígéri a Messiás eljövetelét.
Aztán minél többet hallott vagy olvasott
róla Budapesten, annál jobban kezdte
gyötörni a kérdés: „Vajon a keresz-
tyének Jézusa valóban az Ószövetség-
ben megígért zsidó Messiás?” Végre 16
éves kora körül már nem bírta tovább a
bizonytalanságot. Ezért egy szombat
este elhatározta, hogy addig nem fek-
szik le, amíg meg nem győződik arról,
hogy Jézus Krisztus a Messiás vagy
nem. Elővette hát az addigra már
megvásárolt teljes Bibliáját, s egyik
ószövetségi igét a másik után hasonlí-
totta össze az újszövetségi esemé-
nyekkel. Mire rájött, hogy Jézus kétség
nélkül a megígért Messiás. Mert ami-
kor az Ószövetség arról szólt, hogy a
Messiás Betlehemben fog megszü-
letni, Egyiptomba fog menekülni,
Názáretinek fogják hívni, keresztre
fogják feszíteni, de harmadnapra fel fog

támadni stb., akkor ezek az
Újszövetségben pontosan így
be is következtek. Ennélfogva
hajnalban térdein imádkozva
szívébe hívta a Megváltót.
Aztán vasárnap a Wesselényi
utcai imaházban elmondta a
lelkésznek és a diakónusoknak,
hogy mi történt vele, s kérte
felvételét, majd alámerítkezett
és a gyülekezet tagja lett. 

Sőt azonnal lélekmentővé
is vált, mert attól fogva nem
csak azért járt ki az Almássy
térre, hogy friss levegőn
legyen, hanem azért is, hogy
összeszedje az ott lévő gyer-
mekeket, s elvigye őket a német
ajkú Wesselényi utcai imaház-
ba, magyar vasárnapi iskolát
tartson számukra. Őbelőle is
egy tizenéves lélekmentő lett!

Közben a gyülekezet
vezetői észrevették, hogy fiatal
testvérüket Isten az igehirdetés
ajándékával is megáldotta.

Mire néha helyben s később tahitótfalui missziójukban rend-
szeresen alkalmazták. Így hallgatta meg Isten édesapja imáját,
amikor – bár nem zsidó rabbit, de – tanítót, illetve igehirdetőt
mégis készített fiából, még ha nem is telt az iskolára.

A mi Istenünk imát meghallgató Úr. Minden imát
meghall. Mindegyikre felel. De akkor és úgy, amikor és ahogy
abból a legtöbb áldás származik szent nevére és az emberekre.
Árpádból végső fokon mégiscsak rabbi, azaz tanító lett.
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Az igehirdető

A fiatal Árpád egyre közkedveltebb igehirdető lett.
Ennélfogva egyre többször alkalmazták a Wesselényi
utcában s Tahitótfaluban is. Közben továbbra is egyre több
teológiai könyvet szedett, tanulmányozott, és természetesen
igét is olvasott. Ezek segítségével kitűnően tanította a gyer-
mekeket és felnőtteket egyaránt. Mindenki szívesen hall-
gatta.

Szülei sajnos nem értettek egyet megtérésével, és
valószínűleg sohasem fogadták el Megváltóját. Csak egyetlen
öccse tért meg később. Viszont azért a családból nem tagadták
ki. Sőt esetleg idővel meg is tértek volna, ha többször beszél-
gethetett volna velük. De Erdély leválasztása miatt csak ritkán
mehetett haza.

Aztán huszonhét éves korában arra gondolt, hogy itt az
ideje a családalapításnak. Természetesen a gyülekezetben
keresett egy „hozzá illő” lányt. Ezért határozott utasítást az
Úrtól kért és várt. Egy alkalommal olyat tett, amit utólag sen-
kinek sem ajánlott. Jelt kért Istentől. Így történt az eset: ifjúsá-
gi imaóra volt. Az előadó igeolvasás és néhány buzdító szó
után arra kérte a jelenlevőket, hogy imádkozzanak egyenként,
hangosan. Szokás szerint fiúk és lányok egyaránt imádkozhat-
tak. Azonban mielőtt megkezdődött volna az egyenkénti ima,
Árpád titokban arra kérte Istent, hogy azt a lányt indítsa
legelőször hangos imára, akit neki szánt feleségül. A tizenki-
lenc éves, lelkes, jó kedélyű, buzgó Schäfer Vilma imádkozott
elsőként. Árpád pedig nem habozott. Hamarosan megkérte a
kezét, és néhány hónapon belül feleségül vette. Körülbelül
ebben az időben meghaltak Árpád szülei. Vilma sohasem
találkozott velük.

Ezután Árpád és Vilma együtt szolgálta az Urat. Másfél
év múlva megszületett első és egyetlen gyermekük, Irma.
Babusgatták, dédelgették. De közben azért isteni szigorral is
nevelték. Főleg az édesanya fegyelmezte. Gyermekükkel
kétéves koráig Pesten laktak. De ekkor az orvosok azt java-
solták, hogy olyan helyre költözzenek, ahol a kicsi friss leve-
gőn lehet, mert egészsége rovására van a városi élet. Ezért
Sashalomra költöztek. Ott építettek egy kis házat. Eleinte még
a pesti gyülekezetbe jártak onnan is, de mire Irma iskolába
került, a közeli rákosszentmihályi gyülekezethez csatlakoztak,
hogy megóvják az utazás strapájától. Itt aztán még jobban
szükség volt Árpád szolgálataira, mert a gyülekezetnek nem
tellett fizetett lelkészre. Így Árpád lett az egyik igehirdetőjük.

Eleinte hárman váltogatták egymást. Később ketten, s
végül ő maradt egyedül. A többiek meghaltak. De a gyülekezet
mindig fejlődött. Árpád persze közben a nyomdában is dolgo-
zott. Abból tartotta el mindig a családot. A lelki munkát ingyen
végezte. S alapos felkészülés céljából legtöbbnyire hajnalban
kelt. A tanításhoz volt főként adottsága. De azt olyan egy-
szerűen, s mégis oly magas színvonalon végezte, hogy min-
denki megértette, és mindenféle képzettséggel rendelkező
ember is áldást nyert belőle. Magyarázatait rendszerint
példákkal illusztrálta. Ezt is szerették az emberek.

Az ifjúság nyelvén is értett. Külön foglalkozott velük, és
munkába állította őket. Lassan össze is jött egy kis csoport.
Volt, akit megtanított bizonyságot tenni és ifjúsági össze-
jöveteleket tartani; volt, akit az énekkarba szervezett be; s
volt, akit a zenekarba. Felesége, Vilma mindig mellette állt és
buzdította. Sőt ő tanította meg a fiatalokat egyenként zenélni,
s ő szervezte meg a pengetős zenekart is. Saját otthonukban

tartották a zeneórákat, és sok estét töltöttek kották
előkészítésé-vel. Idővel Irmát is megtanították mandolinozni.
Így ő is aktív zenész lett.

Munkájuk eredményeképpen 1942-ben egy vendég-
evangelizátor szolgálata alatt egyszerre húsz fiatal adta át
szívét az Úr Jézusnak gyülekezetükben. Később meg hol hár-
man, hol négyen döntöttek Krisztus mellett. Azaz mindig
voltak újabb megtérések és gyümölcsök.

A negyvenes években viszont kezdett problematikussá
válni a zsidókérdés Magyarországon, és ez Árpádot meg
családját is érintette. Például leányukat – zsidó származása
miatt – nehéz volt beíratni egy gimnáziumba. Majd Árpádnak
még kétszer is be kellett vonulni a munkaszolgálatos alakulat-
ba, ahol fehér karszalaggal a karján alaposan megdolgoztatták.
Civil életében meg szembe kellett néznie, illetve ki kellett bír-
nia a zsidógyűlölők, a Hitler-rajongók, a média, személyek és
csoportok rosszindulatát. De ő ekkor is megállta a helyét.
Krisztusi szeretetet és megbocsátást gyakorolt az ilyenekkel
szemben, s ezzel megszégyenítette őket. Vagyis úgy a munka-
helyén, mint a munkatáborban, meg a gyülekezetben és a
családban szóval és tettel Urát példázta, azaz szavakkal és
szavak nélkül is tovább prédikált.

Körülbelül 1943-ban hívták be először Árpádot, de
akkor csak Kőbányára került és hamarosan leszerelt. Aztán
1944-ben vonult be másodszor, és Sződön, majd Almásfüzitőn
szolgált. Felesége és gyermeke lehetőleg minden hétvégén
meglátogatta, sőt gyülekezetükből egy fiatalember is elkísérte
őket, hogy ne féljenek, ha útközben légiriadó éri őket. Volt is
rá példa, hogy menet közben megszólalt a sziréna, megállt a
vonat, s ki kellett szaladniuk a közeli kukoricásba. De decem-
berben Árpád munkaszolgálatos osztaga visszament
Budapestre, s ezzel vége lett a vidéki látogatásoknak.

Árpád azonnal értesítette családját, hogy a budapesti
Skót Misszió Iskolájában vannak elszállásolva, s kérte őket,
hogy ezentúl ott látogassák meg. Vilma és Irma nagy örömmel
mindjárt fel is kereste. Annyira örültek, hogy Árpád Pestre
került, hogy a gyülekezettel is közölték a jó hírt, aztán
megkérték a tagokat, hogy ne szűnjenek meg imádkozni érte.
Erre az egyik gyülekezeti tag, aki a katonaságnál szolgált, töb-
bet is akart tenni érdekében. Elhatározta, hogy egy pár órára
kölcsönadja Árpádnak katonai egyenruháját, hogy abba
átöltözve megszökhessen a munkatáborból. Kitudódott ugyan-
is, hogy Hitler igyekszik mihamarabb kivinni és kiirtani a
zsidókat. Viszont az is, hogy a háborúnak hamarosan vége
lesz, s Hitler veszíteni fog. Erre bátrabbak és reményteltebbek
lettek a jóakaratú emberek, és úgy segítettek a zsidóknak,
ahogyan csak tudtak. Ezért merte az említett katona javasolni
és elősegíteni szökését. Vilmát kérte meg, hogy közölje
Árpáddal javaslatát. Ő meg boldogan vállalta ezt a titkos
feladatot.

Mikor Vilma bement a Skót Iskolába, azonnal elmondta
Árpádnak az illető szíves ajánlatát. De Árpád – bár nagyon
hálás volt – mégsem fogadta el az ajánlatot. Ehelyett kijelen-
tette, hogy ha az Úr meg akarja menteni őt, akkor egyenes
úton is meg tudja tenni. Ő nem akarja jóakaróját veszélynek
kitenni. Vilmától viszont kért egy segítséget. Mégpedig azt,
hogy vigye haza, mossa ki, és másnap hozza vissza meleg
ruháit. Szívesen megtette. Igenám, de mikor másnap este Irma
a frissen mosott ruházattal beállított az iskolába, üresen talál-
ta az egész épületet. Csengetésére egy portás jelentkezett, s
elmondta, hogy aznap elvitték az egész osztagot egy
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ismeretlen helyre. Erre Vilma összeroppant. Ritkán sírt lánya
előtt. A legsúlyosabb bombázások alatt is bátornak adta ki
magát, hogy gyermeke ne tanuljon meg félni az ő hatására. De
most zokogott. Fájt neki, hogy nem tudta időben visszahozni
a meleg ruhát; aggódott, hogy mi lesz a férjével; s mivel
sejtette, hogy a gázkamrák felé viszik táborát, rettegett a
következményektől.

Viszont néhány nap múlva kapott egy lapot, amit Árpád
az útról írt. Abban megnyugtatta, hogy jól van. Persze Vilma
tudta, hogy nem lehet mindent elhinni, amit egy nyílt lapon
írhatott, de azért az életjel mégis biztató volt számára. Ezután
hat hónapi csend következett. Vilma és Irma egy szót sem hal-
lott Árpád felől. „Talán meghalt abban a zsúfolt vonatban,
amelyben százával, álló helyzetben szorították be a zsidókat;
vagy a gázkamrába került; vagy menetelés közben kidőlt az
éhségtől?” Latolgatták hat hónapig. Már a háború is
befejeződött. Végre 1945. június havában jött egy üzenet
Árpádtól. Egyetlen öccse volt úton Dachauból hazafelé
Erdélybe, s állt meg Vilmáéknál. Elmondta, hogy milyen
csodás módon találkozott bátyjával az egyik lágerben, holott ő
Erdélyből, Árpád meg Pestről került oda. Mégpedig úgy, hogy
valami élelmet csereberéltek. Majd egyszer csak egymás
éhezéstől meggyötört arcába és mélyen fekvő szemébe nézve
felkiáltottak: „Te nem Fülöp Árpád vagy?”, „Te nem Fülöp
Dezső vagy?” Rádöbbentek, hogy testvérek. Nagyon
megörültek egymásnak.

Vilma sógora aztán elmondta, hogy Árpád a háború után
tífuszt kapott és kórházba került, ahol ő ápolta és etette. Most
már jobban van, de még nagyon gyenge. Amint megerősödik,
mindjárt hazajön, üzente. Ettől kezdve Vilma és Irma boldo-
gan várt minden új napot, arra gondolva, hogy „talán ma, talán
ma érkezik haza az apuka”.

Azért még néhány hetet várniuk kellett. De azt köny-
nyebb volt elviselni, mint a bizonytalanságot. Végre hazain-
dulhatott az apuka. Azonban mikor Pestre ért, akkor előbb
bement Vilma nagybátyjához, hogy valamilyen elfogadható
öltönyt kérjen kölcsön tőle. Nem akart rongyokban, madár-
ijesztőnek tűnve beállítani, nehogy szerettei megijedjenek
tőle. Azután sietett haza. Vilmát találta csak otthon, mert Irma
iskolában volt. De így is nagy volt az öröm. S mire Irma
megjött, az öröm csak megduplázódott.

Árpád keveset beszélt élményeiről. Nem volt képes
beszámolni róluk. Túl keserűek és szomorúak voltak. De az
mégis kiderült, hogy a táborokban a kínzások és nyomorok
közepette is hirdette Isten igéjét azáltal, hogy a haldoklókat
bátorította, a gyengéket biztatta, az éhezőket a maga
keveséből etette, s kínzóinak megbocsátott; azaz magatartásá-
val tovább prédikált.

Mindezt azért tehette meg, mert nem menekült el a holo-
kauszt elől, hanem vállalta a népével való együtt szenvedést, s
Isten Szentlelke által felhasználta.

De ki mást is használhatott volna az Úr a zsidó táborokban
ilyen szolgálatokra, ha nem azt, aki közülük való volt, aki velük
együtt szenvedett, de aki már szívébe hívta Messiásukat, és hitte,
hogy általa van bűnbocsánat és örök élet?! S ki tehetett volna
hatásosabban bizonyságot az ellenségnek, ha nem az, aki szót-
lanul és bosszúvágy nélkül szenvedett általuk, s – gonoszkodá-
saik dacára – üdvüket kereste? Ilyen szolgálatokra csak az
lehetett alkalmas, aki Isten igazi igehirdetője. Árpád ilyen ember
volt. Életpéldája nekünk szegezi a kérdést: Te is hasznos keresz-
tyén vagy? S vajon én is ilyen vagyok már?

Az üldözött

A háború végeztével és Árpád hazatérésével azt remélte
a kis három tagú család, hogy vége minden üldözésnek. De
hamarosan kitűnt, hogy helyzetük nem változott, csak az
üldözés oka, az üldözők és a módszerek változtak meg.

Eddig azért üldözték őket, mert a családapa zsidó szár-
mazású volt. Azzal senki sem törődött, hogy tizenhat éves
korában őszinte szívvel befogadta a Megváltót, és ezáltal
meggyőződéses keresztyén lett. Most meg épp azért kezdték
üldözni őket, mert Árpád és családja hitüket gyakorló,
meggyőződéses keresztyének voltak.

Ugyanis mikor Árpád hazatért Németországból, mind-
járt újból beállt a lelki munkába. Megint ő hirdette az igét a
rákosszentmihályi gyülekezetben. Sőt, egy protestáns teoló-
giai intézet esti iskolájába is beiratkozott. Közben, persze, a
nyomdai munkát is folytatta, mégpedig a budapesti református
Sylveszter nyomdában, amelyet hamarosan államosítottak.
Ahogy megindult a lelki munka a gyülekezetben, visszajöttek
a tagok, csatlakoztak újabbak, és tovább fejlődött a közösség.
A nyomdában azonban a vallásos nyomtatnivalókat felváltot-
ták az állami nyomtatványok, s az állam által kijelölt főnökök
váltogatták egymást.

Árpád – mind a két helyen – most is feltalálta magát. A
lelki munkára most is hajnalonként készült fel, s a nyomdában
150%-okat teljesített. A kommunisták uralomra lépésével
azonban egyre nehezebb lett a templomba járó, hitüket gya-
korló keresztyének sorsa. Így Árpádé is. Különösen 1950-ben,
amikor a kormány egy olyan rendeletet hozott, amely szerint
csak hivatalos állami engedéllyel rendelkező egyének hirdet-
hették az igét. Engedélyt pedig – alapos kivizsgálás után –
csak hivatásos, teológiai végzettséggel már rendelkező és tel-
jes állományban levő lelkészek kaphattak. Ennélfogva Árpád
nem kapott. Viszont gyülekezetében továbbra is nagy szükség
volt rá, és ezért megkérték, hogy próbálja meg folytatni a
munkát. Árpád megpróbálta, de attól fogva nem a szószékről,
hanem az első pad előtt térdelve, mintegy imádság formájába
burkolva tanította hallgatóit. Egy ideig nem is volt baj, mert ha
jött is közéjük egy-egy megfigyelő, Árpád látszólag nem
prédikált. Viszont a kommunistáknak feltűnt, hogy lelkész
nélkül is fejlődik a gyülekezet. Ezért az egyháztagok közül
egy idős nénihez kiküldtek egy kémet. A kém kereső léleknek
adta ki magát, és olyan kérdéseket tett fel a néninek, amelyek
arra utaltak, hogy – csatlakozás érdekében – érdeklődik a dol-
gok iránt. Mire a néni boldogan meghívta az templomba, és
egyúttal elmondta neki, hogy Fülöp Árpád vezetésével milyen
szépen megy a munka.

Ezután kezdődött meg Árpád újabb komoly üldöztetése.
Mégpedig úgy, hogy egyik nap a nyomdában azt mondta a
főnöke, hogy másnap este jöjjön be dolgozni. „Este, mikor
nincs is éjszakai műszak?” – csodálkozott Árpád. De a főnök
nem tágított. Erre Árpád másnap az esti órákban jelent meg,
de a nyomdát zárva találta. Mire még gyanúsabb lett neki a
dolog. De leleményes volt.

Mivel a nyomda egy szuterén helyiségben volt elhe-
lyezve, körbejárta az épületet, és minden ablakot megmozgat-
va megvizsgálta, hogy nem tudna-e valahol bemászni a
nyomdába. Nem kellett neki sokáig keresgélni, mert a férfi
illemhely ablaka egyből megmozdult. Mire Árpád egészen
kinyitotta, bemászott rajta, s elvégezte aznapi munkáját. A
következő naptól fogva meg már zárás előtt beszökött, s az
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illemhelyen rejtőzködve várta ki, míg a nyomda kiürült, és ő
szabadon dolgozhatott.

Egy hét múlva is épp így zárás előtt haladt a nyomda
felé, amikor megpillantotta főnökét. A főnök is meglátta őt, s
messziről elkezdett kiabálni vele, mondván: „Fülöp! Maga
miért szabotál? Miért nem dolgozik rendesen, mint azelőtt?
Miért nem végzi el munkáját? Ennek nem lesz jó vége!” Mire
Árpád lassan a közelébe érve, csendes, nyugodt hangon így
válaszolt: „Főnök elvtárs! Én nem szabotálok. Sőt,
ugyanolyan jó minőségű és mennyiségű munkát végeztem el a
múlt héten is, mint azelőtt. Ha érdekli; bemehetünk, s én
szívesen megmutatom, hogy mit csináltam.” Majd hozzáfűzte:
„Hallottam, hogy magát hamarosan elhelyezik egy másik
nyomdába. Nagyon szépen kérem, vigyen magával, mert
maga olyan jó főnök, hogy szeretnék továbbra is magának
dolgozni!” Erre a nagyhangú ember annyira meghatódott,
hogy elkezdett suttogni: „Fülöp! – mondta. Mondok magának
valamit: hagyja abba a prédikálást a rákosszentmihályi
gyülekezetben, mert az állam le akarja magát csukni miatta.
De nem ezzel akarják vádolni, hanem azzal, hogy szabotál, s
énrám bízták ennek bebizonyítását. Emiatt hívtam be magát
éjszakára dolgozni, hogy kint rekedve a nyomdából ne tudja
teljesíteni a normáját. Viszont ha mégis mindenáron prédikál-
ni akar, akkor keressen magának egy kis eldugott falusi
gyülekezetet, ahol senki sem figyel fel munkálkodására! Itt
Pest környékén viszont soha többé ne prédikáljon! Érti, hogy
mit mondok?! Soha többé! Különben mind a ketten a börtön-
ben kötünk ki!”

Árpád suttogó hangon megköszönte a jó tanácsot, és
szót fogadott a főnöknek. Soha többé nem prédikált
Rákosszent-mihályon! Viszont hamarosan megtudta, hogy a
kis Veresegyház nevű falucskában (legalább akkor még az
volt) van egy pici gyülekezet, amelyben nincs igehirdető, és
attól fogva vasárnaponként oda járt szolgálni.

A veresegyháziak meg kibeszélhetetlenül hálásak
voltak. Örültek, hogy volt, aki törődött velük, és komoly
tanításokkal látta el őket. Persze ez Árpádnak az eddiginél is
nagyobb fáradságot jelentett, mert attól fogva a hétköznap haj-
nali készülések mellett vasárnap hajnalban még vonattal
Veresegyházra utazott, s csak késő este ért haza, mert délelőtt
és délután is prédikált. Vagyis vasárnap sem pihenhetett. De
szívesen tette, nem csak azért, mert ezzel elkerülte a börtön-
ben való sínylődést, és tovább dolgozhatott a nyomdában is,
hanem azért is, mert meg volt győződve, hogy Isten engedte
meg életében ezt az üldözést is, hogy általa újabb dicsőséget
hozzon szent nevére, és ismételt áldást árasszon Árpádra,
családjára és a veresegyházi gyülekezetre. Aztán hat éven át
hűségesen végezte ezt a munkát.

S mi lett a sorsa a rákosszentmihályi gyülekezetnek?
Mire Árpádnak vidékre kellett menni, addigra anyagilag
annyira helyreállt, hogy meg tudtak hívni egy engedéllyel
rendelkező, hivatalos lelkészt, és ezzel az ő sorsuk is
megoldódott. Isten munkája nem szenvedett kárt!

Sőt – Árpád szerint – Isten éppen az üldözőket és az
üldöztetést használta fel arra, hogy őt egy új munkaterületre
küldje, ahol nagyobb szükség volt rá, mint Rákosszentmihá-
lyon. Igaz, hogy a kommunisták sok ijedelmet és keserűséget
okoztak neki és családjának az üldözés alatt, de az Úr jóra
fordította rossz szándékukat. Ő mindig ezt teszi az övéivel, ha
teljes szívvel szeretik és követik őt. Minden gyermekével
ugyanígy megteszi ezt az Úr.

A menekült

Bár Árpád szívesen szolgált Veresegyházán, hat év
múlva mégis továbbküldte Isten onnan is. Hogyan? Úgy, hogy
az 1956-os magyar forradalom alatt egy este váratlanul veje
tudomására jutott, hogy másnap reggel hat órakor lenne egy
tehergépkocsi a közelben, amelyen a határig elmehetnének, és
onnan gyalog Nyugatra szökhetnének.

Felesége és veje nagyon szeretett volna menekülni. Ők
már szörnyen megunták a sok üldöztetést. De Árpád és leánya
– óvatos természetük következtében – aznap este nem tudtak
dönteni. Viszont másnap hajnalban bekapcsolva a Szabad
Rádió (talán Szabad Európa – szerk.) híreit, azt hallották,
hogy újabb orosz csapatok jönnek át a határon a forradalom
leverésére; s ez már az ő számukra is több volt, mint ameny-
nyit el tudtak volna viselni. Mire az öttagú kis család (Árpád,
felesége, a terhes Irma, férje és Enikő nevű unokája) gyorsan
felöltözött, s becsomagolva egy kis útravalót elindult.

Szerencsére még elérték a Rákosszentmihály határából
induló teherkocsit. A kocsi tele volt ismerős és ismeretlen
emberekkel, s csak Angyalföldig szállította utasait. Onnan vi-
szont egy másik elvitte őket egy határ előtti faluig, ahol a sofőr
mindenkit letett. Bár addigra már sötét este volt, a legtöbb utas
mégis azonnal elindult a határ felé. Viszont Árpádot és család-
ját egy helybeli vasúti dolgozó – meglátva a kis unokát és a
terhes Irmát – meghívta éjjelre a saját házába megígérve, hogy
másnap átsegíti őket a határon. Jótevőjük teljesen idegen
ember volt. Csak jó szándékból segített nekik. Semmit sem
várt vagy kért önfeláldozó szolgálatáért. Ráadásul ő volt az
egyetlen ember a faluban, akinek – állására való tekintettel –
telefonja is volt.

A család hálás szívvel elfogadta ajánlatát. Másnap haj-
nalban aztán az illető előrement a végső faluba, körülnézett
majd visszatelefonált mondván, hogy „minden rendben van,
elindulhatnak. Csak kövesség a vasúti síneket! Én meg eléjük
jövök, s félúton találkozva beviszem magukat itt az egyik
házba, ahol estig kell várniuk. A többit majd meglátják.”

Természetesen szót fogadtak. Ő meg betartotta szavát és
elvitte őket egy házba, akinek tulajdonosával nem is találkoz-
tak. Viszont a ház (és a falu) az idő multával egyre jobban
megtelt menekülőkkel. Végre megint este lett, s megjelent egy
falubeli ember a házban, kijelentette, hogy a nép álljon sorba,
s kövesse őt, mert ő a határig elvezeti őket.

Amint Árpád és családja meg a többiek, akik szintén
ugyanabban a házban kerestek menedéket, szép hosszú sorban
kivonultak, a többi házból is özönlött utánuk a nép. Egyre
többen lettek. Mire elhagyták a falut, lehet, hogy ezren is
voltak. Csodák-csodájára Árpád leánya került a vezető után az
élre. Ennélfogva az egész sor a terhes Irma korlátolt iramával
haladt. Így gondoskodott Istenünk arról, hogy neki ne kelljen
megerőltetni magát.

Sokáig gyalogoltak. De végre bajmentesen megérkeztek
a határhoz. Ott a vezető elbúcsúzott tőlük, s egy másik falube-
li férfira bízta őket azzal, hogy ő meg vezesse el a csoportot a
legközelebbi osztrák menekültfogadó állomásig. (Ekkor derült
ki, hogy tulajdonképpen két vezetőjük volt. Az egyik a sor
élén haladt, a másik meg előresietve titkos jelekkel tudatta
vele, hogy nyugodtan továbbmehetnek-e vagy nem.)
Mindenki felsóhajtott és kibeszélhetetlenül boldog volt.
Végre beteljesült a vágyuk: szabadok lettek. Menekülésük
sikeres volt!
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A fogadó állomáson mindenkinek enni adtak, majd cso-
portonként mindenkit autóbuszon különböző szállásokra szál-
lítottak. Másnap aztán vonaton egy Bécs közelében lévő üres
nyaraló-gyerektáborba vitték legtöbbjüket. Odakerült Árpád
és családja is. Ott meg – alighogy letelepedtek – a bölcs
Árpádnak eszébe jutott, hogy van Bécsben egy hívő
gyülekezet, amelyet felkereshetnének. Mire feleségével és
vejével el is mentek oda. Nagy szeretettel fogadták őket. Sőt –
mivel egy régi ismerős nyitott kaput – meg is hívták őket,
hogy költözzenek be az alsó terembe, ahol majd gondoskod-
nak róluk.

Boldogan elfogadták a kedves meghívást, különös tekin-
tettel arra, hogy onnan sokkal könnyebb volt közlekedni és
elintézni az – addigra már tervbe vett – amerikai kivándorlást.
Három hét alatt el is készültek a kivándorlási irataik, és a
család elindulhatott az USA-ba, ahol véglegesen letelepedtek.

Amerikába érve New York városába kérték magukat. Ott
egy magyar gyülekezet fogadta be és támogatta őket. Árpád
mindjárt az első héten kapott állást egy magyar nyomdában, s
– családjával együtt – csatlakozott a közösséghez. Ott meg
épp szükség lett több önkéntes magyar lelkimunkásra. Árpád
elvállalta a magyar felnőtt vasárnapi iskola rendszeres
tanítását.

Árpád tehát megint szolgált. Sőt, hamarosan egy
Garfield, New Jersey-i, kétnyelvű gyülekezet is megkérte a
magyar igehirdetések rendszeres megtartására. Mire Árpád
átadta a New York-i vasárnapi iskola tanítását egy másik
keresztyén menekülttársának, ő meg elfogadta a meghívást.
Ezzel most már az USA-ban is rendszeresen prédikált.

Isten tehát hatévi hűséges munka után elhívta Árpádot
a kis veresegyházi gyülekezetből. Oda kirendelt egy
lelkipásztort, s őt meg kivitte Amerikába, ahol abban az
időben nagyobb szükség volt egy magyarul beszélő
igehirdetőre, mint Magyarországon. Természetesen Árpád
itt is hűen szolgált. S itt is vállalta a vele járó strapát.
Ugyanis ő New Yorkban lakott, és Garfieldre csak két föl-
dalattin és egy távolsági autóbuszon való hosszas utazás
után jutott ki.

Viszont 1963-ban megint történt valami. A New
York-i magyar gyülekezet lelkésze a szószéken szívin-
farktust kapott. Oda hívták meg Árpádot lelkésznek.
Mivel Garfielden addigra már mindenki megtanult
angolul, Árpád nyugodt szívvel elfogadhatta a meghívást.
New Yorkban meg tíz évig szolgált, 70 éves koráig. Sőt,
ugyanaddig dolgozott a nyomdában is, mert egész
életében azzal kereste a kenyérrevalót, míg a lelki munkát
teljesen ingyen, vagy csak nagyon csekély ellenszolgál-
tatás fejében végezte el, mert őt így vezette Istene.

Aztán 70 éves korában feleségével Florida államának
Palm Bay nevű városába költözött. Ott is egy kis kétnyelvű
gyülekezethez csatlakozott, és – egy menekült társával – 78
éves koráig tanította a magyar felnőtt vasárnapi iskolát.

Ekkor viszont komoly beteg lett. Parkinson-kórtól
szenvedett. Ezzel befejeződött igehirdetési szolgálata. De
nem a bizonyságtétele. Életének ezen szakaszáról egy
másik tanulmányban fogok írni. Most csak azt szeretném
még megemlíteni, hogy mivel Árpád fiatalon teljesen
kiszolgáltatta magát az Úrnak, az Úr meg cserébe mindig
megdicsőítette magát általa, felhasználta őt, és megáldotta
munkáját. Aztán mindig oda küldte, ahol a legnagyobb
szükség volt rá. Sőt – ennek érdekében – még menekülésre

is rábírta. Így lett belőle menekült és a menekültek lelkésze.
Őszinte teljes odaszánásunkra minket is vezet, használ és

megáld Urunk. Erre számíthatunk, mert megígérte. Sőt, ahogy
Simonnak és Andrásnak mondta, nekünk is üzeni: „Jöjjetek
utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” (Mt 4,19)

A beteg

Árpád nagyon jól érezte magát Floridában. Egyrészt
azért, mert itt szolgálhatott az Úrnak, másrészt azért, mert
nyugdíjaséveire a kertészkedés hobbiját is felvette. Erre pedig
bőven jutott lehetősége, mivel a floridai éghajlat
következtében évente kétszer vethetett és „arathatott” finom,
friss paradicsomot, zöld paprikát, uborkát, dinnyét, tököt és
egyebet. De nyolcévi kertészkedés után egyszer elesett a kert-
ben, eltörte a jobb karját, és utána egyre többet bukdácsolt,
potyogott és szinte vonszolta a lábát. Ezért abba kellett hagy-
nia kedvenc hobbiját.

Ráadásul hamarosan roppant feledékennyé is vált.
Észrevette, hogy már jegyzetből sem tud beszélni, mert egyik
pillanatról a másikra is elfelejti, hogy mit akar mondani. Ezért
feladta a vasárnapi iskola tanítását is. Eleinte Vilma még biz-
tatta, hogy ne hagyja abba, mert még nem tudta, hogy komoly

A montázs az 1956-os forradalom emlékére Nagy Benedek által
készített, a székesfehérvári katolikus székesegyház falán talál-

ható, a megtört nemzet keresztjét szimbolizáló „Korpusz”
fafeszület, valamint 1956-os fényképek felhasználásával készült



baj állt be nála. De hamarosan elmentek egy specialistához,
aki megállapította, hogy a Parkinson-kórnak egy ritka
fajtájától szenved. Ez okozta nála a sok bukdácsolást, esést és
rohamos feledékenységet. S ettől lett egyre gyengébb meg
járás- és beszédképtelenebb. Sőt, ennek következtében tönkre-
ment a veséje meg a tüdeje, és idővel elzárult a nyelőcsöve is.
Mire már enni és inni sem tudott, s teljes gondviselésre
szorult.

Viszont ebben az állapotban is hasznos bizonyságtevő
eszköz maradt. Most magatartásával prédikált. Ugyanis míg
látogatói azt hitték, hogy bizonyára szomorúan és vigaszra
szorulva találják, addig ő nyugodt, boldog és barátságos volt.
S míg arra gondoltak, hogy teljes tehetetlensége
következtében esetleg mérges és kétségbeesett lesz, addig ő
türelmes és bizakodó maradt. Sem Istent, sem embert nem
vádolt. Pedig gondolhatott volna arra, hogy esetleg haláltábori
vagy a kommunista üldözések alatt átélt szenvedések
következtében lett ilyen beteg. Vádolhatta volna kínzóit. Sőt
Istent is. De nem tette. Ennélfogva akik szorongó szívvel
mentek hozzá, azok felüdülve távoztak el tőle. Nem ők vigasz-
talták meg Árpádot, hanem Árpád vigasztalta, bátorította és –
szavak nélkül is – az Istenbe vetett hit erejére tanította őket.

Arról meg szó sem lehetett, hogy annyira megadja
magát, hogy ne kívánjon élni vagy meggyógyulni. Sőt, ragá-
lyos életkedvvel rendelkezett. Szinte utolsó értelmes szavával
is egészségért könyörgött. De ennek ellenére végig békésen
hordozta a sorsát is.

Öt évig tartott a szenvedése és folyamatos leromlása.
Felesége hűségesen ápolta, pedig ő is gyengélkedett.
Öltöztette, mosdatta, etette, gyógyszerelte, s tolószéken sétál-
tatta kedvesét. Többen javasolták neki, hogy tegye be Árpádot
egy elfekvő intézetbe, ahol éjjel-nappal gondját viselik –
különben ő megy tönkre. De nem vállalta. Ehelyett arra kérte
az Urat, hogy adjon neki annyi erőt, hogy végig ápolhassa fér-
jét. S Isten meghallgatta kérését.

Természetesen lánya és veje is besegített, amennyire
lehetett. Sőt, amikor már nagyon nehéz lett a helyzet, akkor
Irma rábeszélte anyukáját, hogy vegyenek fel egy bejárónőt is
segítségül. Mindez könnyített Vilmán. De a felelősség mégis
mindenben őrajta maradt.

Teltek-múltak a napok és hónapok, s Árpád egyre
gyengébb lett. Végül is 1986 decemberére már egy csöppet
sem tudott enni vagy inni. Ezért teljesen legyengülve kórház-
ba került. Ott mesterséges táplálással még egyszer
felerősítették, de egyben megállapították, hogy nyelőcsövének
teljes elzáródása miatt az éhenhalás fenyegeti. „Csak az
segítene rajta, ha műtét segítségével mesterséges táplálásra
fognák” – mondta a sebésze. Erre Vilma és Irma – imádságos
szívvel – hívő háziorvosuktól kért tanácsot. Ő viszont azt
javasolta, hogy ne engedjék megműteni szerettüket, mert a
tüdeje és a veséje már annyira tönkrement, hogy csak ártana
neki ez az extra kínzás, s meghosszabbítaná szenvedését.
Helyébe vigyék haza és tegyék a lehető legkényelmesebbé
hátralévő napjait, mert körülbelül egy hónap múlva
valószínűleg úgyis hazamegy az Urához.

Meg kell említenem, hogy Árpád – még egészséges
állapotában – készített egy végrendeletet, amelyben azzal
bízta meg orvosait és hozzátartozóit, hogy gyógyíthatatlan
betegség esetén felesleges műtétek és gépek alkalmazásával
ne hosszabbítsák meg szenvedését. Ennek dacára a családnak

nem volt könnyű ellentmondani a műtéti kísérletnek. Viszont
hálásak voltak az Úrnak, hogy hívő háziorvosuk javaslata által
segített nekik dönteni s egyúttal Árpád kérelmének is eleget
tenni. Hazavitték hát szeretett betegüket, majd úgy átren-
dezték otthonukat, hogy a lehető legkényelmesebb legyen
számára, s utolsó napjai szépek legyenek.

Aztán 1987. február 15-én, épp egy hónappal a kórházi
kezelés után, Árpád belázasodott. Napsütéses vasárnap reggel
volt. Vilma azonnal felhívta háziorvosukat és Irmáékat. A
háziorvos megállapította, hogy bizonyára elérkezett beteg-
ségének végső szakasza. Leánya és veje azonnal átsietett.

Délelőtt még magánál volt. Mosolygott, amikor simo-
gatták, és Irma kérésére megszorította kezét is. Sőt, amikor
délben férjével haza kellett menniük, akkor még integetett is
nekik. De mire visszajöttek, akkor már nem kommunikált.
Csak sebesen lélegzett és mohón harapdált egy nedves sziva-
csot. Számukra ez arra utalt, hogy még tudta, hogy mit csinál
és mi történik vele, mégis nyugodt maradt, mert még a halál
árnyékának völgyében is támogatta Istene (Zsolt 23,4).

A fiatalok éjjel ott aludtak. Vilma állandóan mellette
volt, ők meg többször benéztek hozzájuk. Árpád meg csak
békésen tűrt és sebesen lihegett. Aztán hajnali 5 óra körül,
Vilma bekopogtatott Irmáékhoz, s azt mondta: „Papa haza-
ment.” Korábban nem akart szólni, mert szeretett volna előbb
egyedül elbúcsúzni szeretett házastársától. De ekkor elmond-
ta, hogy az ő szeme láttára, körülbelül négy-öt lélegzet után,
álmában, csendben távozott el.

Mire azonnal bementek hozzá és könnyek között ők is
elbúcsúztak. Majd átgondolva magatartását, megfogalmazó-
dott bennük Árpád utolsó, szavak nélküli hármas üzenete szá-
mukra, mely így hangzott: „Szeretteim! 

1. Jó és rossz napokban egyaránt becsüljétek az életet,
mert Istennek azzal végsőkig célja van! 
2. Sohase adjátok fel a reményt, mert Isten mindenkor
gyermekeivel van! 
3. Isten akaratába viszont nyugodjatok bele, mert az
mindig a legjobb és legáldottabb!” 
S ezen üzenete Isten vigaszaként hatott fájó szívükre.

Árpádot látva senki sem mondhatta, hogy tehetetlen
állapotban természetszerűen céltalanná és eredménytelenné
válik az élet. Mert a beteg Árpád ugyanolyan hasznos maradt
az Úr számára, mint amilyen egészséges állapotában volt.
Csak másképp szolgált.

Árpád születésekor édesanyja élet és halál között volt.
Ekkor a mama megtartatása érdekében édesapja imában
felajánlotta őt Istennek. Rabbinak szánta. Isten meghallgatta
kérését. Megtartotta az édesanyát, s Árpádból bár nem rabbi,
de olyan hasznos igetanító lett, akit sem a súlyos, sem az
életveszélyes menekülés, sem a szörnyű betegség nem tántorí-
tott el. Haláláig hasznos maradt!

Életére emlékezve biztasson bennünket a tudat, hogy –
Urunk kegyelméből – mi is végig használhatók maradhatunk,
bármilyen állapotban is leszünk! Ezért hadd szólítsalak fel
benneteket Pál szavaival a Róm 12,1 szerint, kedves olvasóim:
„Kérlek… titeket, atyámfiai…, hogy szánjátok oda testeteket
élő, szent és Istennek kedves áldozatul!” – mint Árpád is tette.
S ő titeket is használni fog és megáld életetek végső pil-
lanatáig!
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Richard Dawkins brit biológus Isteni téveszme című
könyvében nyíltan szembeszáll a vallással, és az isten-
hipotézist tudományos állításként kezeli. A könyv angol
kiadása egy éven át előkelő helyen állt a New York Times és
az Amazon sikerlistáján, mára több mint egymillió
példányban kelt el.

Az Isteni téveszmét a Der Spiegel találóan az „ateizmus
Bibliájának” nevezte, amelyben az Önző gént író Richard
Dawkins „hitet tesz” az ateizmus mint bátran vállalható,
tisztességes és nagy valószínűséggel helytálló álláspont mel-
lett. Ezúttal a vallást vizsgálja darwinista nézőpontból, és fel-
háborodásának ad hangot, amiért az ateizmus ma az Egyesült
Államokban körülbelül olyan heves elutasítást vált ki, mint
ötven évvel ezelőtt a homoszexualitás. 

Érdekes tényként állapítja meg, hogy a nem hívők
aránya a tudományos hierarchián felfelé haladva egyre
emelkedik, sőt a Nobel-díjasok között a 90 százalékot is
meghaladja. Dawkins a tudományos tisztesség elveit mind-
végig szem előtt tartó könyve magától értetődő ter-
mészetességgel, a legkülönbözőbb szakterületeken széles
körű tájékozottsággal és lenyűgöző tudással vet fel evidens

alapkérdéseket, és javasol rájuk a tudomány színvonalának
megfelelő válaszokat.

Richard Dawkins egyetemi tanulmányait az Oxford
Egyetemen végezte, legbefolyásosabb tanára Niko Tinbergen
Nobel-díjas zoológus volt. Kilenc könyv szerzője, a legismer-
tebbek közül magyarul is megjelent Az önző gén, A vak
órásmester, Az ördög káplánja. A tudós a Királyi Társaságnak
és a Királyi Irodalmi Társaságnak egyaránt a tagja. Több
nemzetközi tiszteletbeli doktori cím és számos kitüntetés tu-
lajdonosa.

„Gyanítom – sőt, biztos vagyok benne –, hogy sok-sok
olyan ember van, aki egyik vagy másik vallásban nevelkedett,
de nem érzi jól magát, nem is hisz benne, vagy bántja az a sok
gonoszság, amit a nevében elkövetnek. Érez némi késztetést,
hogy elhagyja szülei vallását, talán vágyik is rá, de egész
egyszerűen nem ismeri fel, hogy erre van lehetősége. Ha az
Olvasó is ilyen cipőben jár, ez a könyv pontosan neki szól” –
írja Dawkins a könyv előszavában.

Figyelő Net összeállítása
2007. október 30.
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Csak nemrégiben kavarta fel a kedélyeket egy kőláda, az
úgynevezett Jakab-osszárium, amelyről egyesek azt állítják,
hogy Jézus testvérének a halotti ládája, s szinte lehetetlen
eldönteni, hogy valódi-e vagy hamisítvány, máris itt az újabb
szenzáció: előkerült egy picike kőtábla, amelyen szinte szó
szerint egy bibliai szövegrészlet olvasható. Csakhogy a
kőtábla állítólag a Kr. e. 9. században, Jóás király uralma alatt
készült, vagyis több száz évvel a Biblia előtt.

Az ókori héber nyelvű szöveget egy 30x61x8 cen-
timéteres homok-kőtáblára vésték tíz vagy tizenöt sorban régi
föníciai írással. A felirat Júdea királya, Jóás nevében rendeli el
az első templom (a jeruzsálemi Salamon temploma) helyreál-
lítását egy akkori pusztítás után. Jóás felszólítja a papokat,
hogy gyűjtsenek pénzt, és a „szent pénzt fordítsák kő, fa, réz
és munkások vásárlására, hogy felújítsák a templomot. Ha a
munkát elvégzik, az Úr áldása óvja majd a népet”.

Minthogy a most megtalált szöveg kísértetiesen hasonlít
az Ótestamentum Királyok második könyvének 12.
fejezetében foglaltakhoz ([a papok által összegyűjtött pénzt]
„a munkavezetőknek adták oda, hogy javítsák ki abból az Úr
házát”), ha eredetisége bebizonyosodna, egyedülálló tárgyi

bizonyítéka lenne annak, hogy a Bibliában foglaltak valós
eseményeken alapulnak.

Noha az izraeli Földrajzi Intézet szakemberei dr. Shimon
Ilani vezetésével a tábla megvizsgálása után határozottan
állítják, hogy a lelet valódi, túl sok a kérdőjel a kődarab körül.
A szakértők a tábla anyagának mélyebb rétegeiben aranypöt-
työket és égés nyomait fedezték fel. Mind a kettő – szerintük
– vagy háromszáz évvel a tábla elkészülte után került a
kőlapra akkor, amikor a babiloniak Kr. e. 586-ban lerom-
bolták a templomot. A tűzvészben a templomban lévő
aranytárgyak megolvadhattak, s ekkor hagyhattak nyomot a
kövön.

Az egyértelmű bizonyítást – akárcsak a Jakab-osszárium
esetében – megint csak az hátráltatja leginkább, hogy
ismeretlen a lelet régészeti környezete és előkerülésének
története. Erről egyébként számos verzió kering. A legismer-
tebb szerint évekkel ezelőtt találta egy palesztin férfi
Jeruzsálem két legnagyobb mecsete egyikének, a Haram as-
Sharifnak a felújítása során, vagyis a palesztinok ellenőrizte
területen, de nem merte megmutatni senkinek, mert féltette az
életét. Ha ugyanis a tábla eredeti lenne, azt bizonyítaná, hogy

jóás király táblája

Bibliai szenzáció vagy újkori csalás?



Ékírásos (azaz agyagba pecsételő technikájú) és idegen
formájú (ékekből álló) betűket használó ókori írás, amelynek
jelsorrendje hasonlít a székely írás jelsorrendjére.

Az ugariti (Ras Shamra-i) ékírást a mai Szíria nyugati
területein használták Kr. e. 1800 és Kr. e. 800 között. 

Az írásalkotó, aki a mezopotámiai ékírásos technológiát
ismerte, a hurrita lineáris írás valamelyik helyi változatából
alakíthatta ki az ugariti ékírást. A sémi írások között ugyanis
szokatlan jelenség lenne, hogy az írásnak a hettita hieroglif

íráshoz hasonlóan „a”, „e/i” és „u” magánhangzói is voltak.
Sokat mond s feltehetően az írás alkotóira mutat, hogy az írás-
sal hurrita szövegeket is rögzítettek. A megfejtő Hans Bauer is
úgy gondolta, hogy az írást eredetileg egy nemsémi nyelv
számára alkották meg.

Az írástörténettel foglalkozó munkák ezekkel a lényeges
mozzanatokkal rendszerint nem foglalkoznak, csupán a sémi
írások, vagy az ékírások egyikének tartják az ugariti ékírást.
Ezzel természetesen elfedik (meghamisítják) az írás eredetét
és a mondott csoportokhoz képest elfoglalt különleges

a palesztinok ellenőrizte területen is állt zsidó szentély, vagyis
Izraelnek jogalapja lenne arra, hogy magának követelje azt a
területet is. Állítólag tehát a férfi titokban eladta egy
gyűjtőnek a táblát, aki ragaszkodik nevének elhallgatásához.
A gyűjtő adta most át a tárgyat a szakértőknek, így került az
az izraeli Földrajzi Intézetbe.

Nadav Neeman, a Tel-Aviv Egyetem történészprofesszo-
ra évek óta tanulmányozza a bibliai Királyok második
könyvét. Véleménye szerint – és ezt egyre több bibliakutató is
osztja – a Királyok második könyvében leírtak valóban
megtörténtek, de jóval azelőtt, hogy a Bibliában
megörökítették volna őket. Neeman véleményét a Királyok
könyvének két szövegrészével támasztotta alá: az egyik éppen
Jóás király utasítása volt a templom kijavítására (12. fejezet),
a másik pedig Áház király utasítása, hogy építsenek neki pon-
tosan olyan oltárt, amilyen Damaszkuszban van.

A professzor úgy véli, hogy a Királyok második
könyvének szerzője két szövegemlékre támaszkodva írta meg
sorait: az egyiket Jóás király, a másikat Áház király írta.
Szerinte vagy csodálatos szerencséje volt a tábla elő-

kerülésével, vagy valaki olvasta a cikkét, és az alapján
készített egy hamisítványt. Ha a közeljövőben egy Áház-
felirat is előkerülne, biztosan tudnám, hogy az egész csalás –
mondta Neeman. – Most még csak gyanakszom” – fűzte
hozzá. Van azonban erre más oka is: szerinte „a felirat stílusa
nem hasonlít semmilyen más, a Közel-Keletről előkerült kirá-
lyi szöveghez sem. Ha valamely király valami maradandót
alkotott, mindig saját magát és a saját szerepét hangsúlyozta,
nem engedte át a dicsőséget másnak. Elképzelhető, hogy Júda
királyai más stílusban fogalmaztak, mint a Közel-Kelet kora-
beli nem zsidó királyai?” Neeman szerint ezt egyetlen módon
lehetne bizonyítani. Ha előkerülne más júdai királyfelirat is, s
összehasonlító elemzést lehetne végezni. E nélkül nem lehet
megválaszolni a kérdést, hogy hamisítvány-e a tábla.

A tábla anyagát már megvizsgálták szénizotópos eljárás-
sal, amely az első vizsgálatok után igazolta azt, hogy a
kődarab mintegy 3000 éves. Mindenesetre a szöveget ettől
még véshették bele a közelmúltban, s hogy valójában hol
találták meg, az talán sohasem derül ki. 

Juhari Zsuzsanna
Népszabadság, 2003. február 22.
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Ugariti ékírás

Az ugariti jelek modern jegyzéke; a jelek alá írt görög nevek nem korabeliek; az ékjelek eredeti (lineáris) formáját mindeddig
nem sikerült rekonstruálni



helyzetét. Ugyanis a jelei (bár az ékírásos technológiával
készültek) nem a mezopotámiai ékírás jeleinek másolásával
keletkeztek (ebben hasonlít az óperzsa ékírásra), hanem egy
régi helyi lineáris írás (egy hurrita lineáris írás) új tech-
nológiájú változataként.

Ez azért érdekes, mert ez az első írás (ábécé), amelynek
a jelei már a későbbi latin írás jelsorrendjéhez hasonló sorba
vannak rendezve. Az ábécé elnevezés is az első három betűből
keletkezett, azaz a jelsorrendre utal. (Vö. a germán Futhark-
írás is az első jeleinek sorrendjéről kapta a nevét, ez azonban

– mint a névből látszik – más sorrendű!) Ez a ma használt lati-
nos jelsorrendű írás keletkezéséről árulkodik. A latinos
jelsorrendű lineáris írás (ezek közé tartozik például a görög
írás is) nem az ugariti ékírásból, nem is a jóval későbbi sémi
írásokból, hanem az ugariti lineáris elődjéből – tehát nagy
valószínűséggel egy hurrita írásból – alakult ki. 

A jelsorrend kialakulása feltehetően az eredeti lineáris
jelek ősvallási jelentőségével függhetett össze. Azaz a leg-
nagyobb jelentőségű jelek kerültek a jelsor elejére. Az uga-
riti jelsorrend egyik legközelebbi párhuzama a székely
rovásírás nikolsburgi ábécéjének, valamint a kazár írásnak a
jelsorrendje. 

A székely jelsor elején az isteni triász neveit
azonosíthatjuk: a (Anya, Anat Enéh), b (Bél, Pel, pil, fiú) és d
(Du, Dana, azaz Ten). Hasonló gyakorlatot látunk a csukcs
szójelek esetében is, azaz ott is az apa, az anya és a fiú jele
szerepel a lista elején. Mivel a sémi jelnevek esetében ilyen
ősvallási értelemről szó sincs (a sémi jelneveket Gelb népies
etimologáknak tartja), az ábécét nem tekinthetjük sémi
eredetűnek. Ez egyébként a föníciai hagyománynak is
megfelel, mert az megőrízte annak emlékét, hogy az írást
Taautosztól (azaz egy táltostól) kapták. 

Ugarit városának neve Ugaru isten, a szántóföld
istenének nevéből keletkezett (vö. a magyar ugar „pihentetett
föld” szóval!). Az ugariti pantheon élén Él főisten, Baál fiúis-
ten és Anat női isten található – s ezek a szavak egyrészt ma-
gyar vonatkozásúak (az Él név Du/Dana/Ten főistenünk
jelzőjéből keletkezhetett). 

Másrészt az ábécé elején feltételezhető isteni triász
neveivel egyeztethetők. 

Az ugariti ékírás elődje, a hurrita lineáris írás a Kr. e. 2.
évezred táján a sztyeppére vonuló népekkel kerülhetett észak-
ra – s ezért van oly sok formai párhuzam a székely írás és a
szkíta, hun jelek között. Az ugariti ékírás ennek az egykor volt
magyar vonatkozású lineáris írásrendszernek egy
megváltoztatva megőrzött emléke.

Forrás:
www.virtus.hu/index.php?id=detailed_article&aid=30486
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A Ras Samra-i ábécé, melyet egy agyagtáblára írva találtak. Ezen az eredeti jelsorrend is fennmaradt

A Ras Samra-i ábécé.
Modern jegyzék – amint a kutatás látja
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Nem gondolom, hogy ki lehet nyitni „rossz helyen” a
Bibliát, de aki első ízben – mondjuk – a Krónikák könyvének
legelején terpeszkedő nemzetségtáblázatoknál üti fel a
könyvek könyvét, aligha fogja érteni, miként futhatott be
ekkora karriert a zsidók, illetőleg a keresztyének alapműve.
Ennél persze jóval izgalmasabb kérdés, hogy miért épp
Krisztus követőinek hite válhatott a legismertebb világval-
lássá. (Amikor legismertebb vallást írunk, nem a napjainkban
mintegy másfél milliárdra taksált keresztyénre hivatkozunk,
hanem például arra a közismert tényre, hogy időszámításunk
– hivatalosan – a föld majd minden országában Jézus Krisztus
születésétől datálódik…) 

De vajon az első század vallási túlkínálatából miért épp
a keresztyénség emelkedett ki és vált a világ legnagyobb val-
lási közösségévé? 

Nos, éppenséggel e titok megfejtésének vágya is
ösztönözhet a Biblia tanulmányozására. És ha szem előtt
tartjuk, hogy Athanasius egyiptomi püspök húsvéti körlevele
már 367-ben az általunk ismert újszövetségi könyveket tekin-
ti „isteni eredetűeknek”, fokozhatja titokfejtő kedvünket a
felfedezés: a Szentírás maga prognosztizálja Krisztus
követésének világméretű elterjedését… Mi több, maga Jézus
Krisztus küldi világgá e szavakkal tanítványait: „…erőt kap-
tok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek
Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a
föld végső határáig.” 

Az idézet az Újszövetségnek az apostolok
cselekedeteiről írott könyvében található. Akit elsősorban
valóban a keresztyénség terjedésének titka érdekel, annak –
kezdő olvasmányként – bátran ajánlható ez a történeti könyv.
Annál is inkább, mert a Lukács evangélista által – Krisztus
halála után kevesebb mint egy emberöltővel – írásba foglalt
„krónika” a Biblia egészének központi üzenetét is megvilágít-
ja. Ebben a könyvben olvashatunk az etióp kincstárnok
(régebbi fordításokban: szerecsen komornyik) esetéről is. 

Jóllehet az etiópok királynőjének udvari főembere –
ApCsel 8,27 szerint – az Istent imádni járt Jeruzsálemben,
azaz istenfélő prozelita volt, alakjában jó eséllyel ismerhetnek
magukra mindazok, akik pusztán műveltséggyarapító
szándéktól vezérelve veszik kezükbe a Bibliát. 

Zarándokútjáról visszatérőben ez a kincstárnok Ézsaiás
próféta jövendöléseit olvasta hintajában, mégpedig hangosan.
Közben egy Fülöp nevezetű evangélistát arra indított „az
Úrnak Lelke”, hogy menjen ki a Jeruzsálemből Gázába vezető
útra, majd „ezt mondta a Lélek Fülöpnek: »Menj oda, és csat-
lakozz ahhoz a hintóhoz!« Amikor Fülöp odafutott, hallotta,
hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle: »Érted is,
amit olvasol?« Erre az így válaszolt: »Hogyan érthetném, míg
valaki meg nem magyarázza?« És megkérte Fülöpöt, hogy
szálljon fel, és üljön mellé.” 

Legyünk őszinték, az írásnak az a Messiás megváltói
halálára utaló szakasza, amelyet az etióp olvasott (Ézs
53,7–8), nem könnyen dekódolható prófécia. Mindössze
néhány évvel Jézus Krisztus munkássága, keresztre feszítése,
feltámadása, illetőleg mennybemenetele után még mindene-

setre szemtanúk, közvetlen tanítványok tudtak rámutatni az
összefüggésekre. Hogy tudniillik az évszázadokkal korábban
íródott és a zsidók által nagy becsben tartott szent iratokban
arról a Messiásról szól a jövendölés, akivel még akár a kin-
cstárnok is találkozhatott. Arról a szerető Istenről, aki Jézus
Krisztusban lett emberré, hogy egészen a keresztfáig de-
monstrálja irántunk való szeretetét, feltámadásával pedig –
egyebek mellett – a benne való hit tétjét. Mert ahogyan mi azt
már János evangéliumában is olvashatjuk: „…úgy szerette
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

Az ApCsel krónikása lakonikusan csupán annyit közöl,
hogy Fülöp – az ézsaiási próféciából kiindulva – „hirdette
Jézust” az udvari főembernek. Az ószövetségi prófécia
megfejtésén buzgólkodó kincstárnok az új szövetség titkának
tudója lett. Megérthette a „kereszt titkát”, azt, hogy Jézus
személy szerint érte is, az ő üdvössége érdekében is vállalta a
halált. Amikor azután valami vízhez értek, megparancsolta,
hogy álljon meg a hintó, Fülöpöt pedig megkérte, hogy
keresztelje meg őt. „Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke
elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de
örvendezve haladt tovább az útján.” 

Azóta eltelt vagy kétezer esztendő. Az „Úr Lelke” azon-
ban – vallják a hitben élők – ma is működik. És Krisztus egy-
háza is napról napra növekszik azokkal, akiknek megadatik,
hogy értsék is, amit a Bibliában olvasnak. 

T. Pintér Károly, az Evangélikus Élet főszerkesztője, a
Protestáns Újságírók Szövetségének elnökségi tagja 

http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=141769

Érted. Érted?
Az etióp kincstárnok esete

Boldog, aki olvassa



1. Alapfogalmak
A történelem végnapjairól szóló keresztyén tanítás

klasszikus elnevezése az eszkhatológia. A görög szóban:
eÀsxatoj = magyarul: legvégső, utolsó, legkésőbbi, legszélső
– (Jn 6,39; Jel 1,17)1 benne foglaltatik az idő-tér
végességének, de azok minőségi értékelésének a jelentése
egyaránt. Az eszkhatosz szótári jelentése egyben = a
legfelsőbb, legalsóbb, legnyomorultabb, illetve leginkább
fölötte van valaminek2.  Amikor tehát ez a szakkifejezéssé váló
szó a végre utal, annak mindkét dimenzióját magába foglal-
hatja. A negatív véget ugyanúgy, mint a pozitívat. 

Az eszkhatosz használatos jelzős szerkezetben is: e)p'
e)sxa/twn tw¤n h(merw¤n utolsó napok (2Pt 3,3; Júd 18). Ez
a formula az ószövetségi ama nap (Jóel 2,1–3 – vö. Mt 24,38)
újszövetségi megfelelője. Vagy Dániel próféta hagyományát
követi: 12,9 végső idők, pontosabban a t( = egyszerűen csak
valamire alkalmas idő, de például a halál napja is, tudnillik az
sem egy tévedésből, váratlanul vagy véletlenül becsúszó
időpont, hanem egy (Isten által) arra alkalmasnak ítélt nap. A
mellette található héber szó a jq = vég, romlás, de egy
meghatározott időpontot jelent ez a szó is. Amikor az eszkha-
tológia fogalma előkerül a Bibliában, mindig egy az Isten által
kilátásba helyezett és általa meghatározott végső időt, illetve
kijelölt napot vagy korszakot jelent. 

A témával kapcsolatosan az Újszövetség más szavakat is
használ. A parousi/a (parúzia) = megérkezés, visszatérés,
jelenlét: a Krisztusnak a végítéletre való visszajövetelét jelen-
ti (pl. Mt 24,3-ban). 1Jn 4,17 h( h(me/ra th=j kri¿sewj ítélet
napjának nevezi. Nevezi üdvösség napjának is h(me/ra
swthri/aj (2Kor 6,2). Nyilván az egyik kifejezés az
igazságszolgáltatásra, a másik a megjutalmazásra teszi a
hangsúlyt. 

A „világ vége”, ahogyan általában az emberek mondják,
a Bibliában úgy jelenik meg, mint utolsó ítélet, az azt követő
örök boldog élet Krisztussal, illetve elvettetés, örök kárhozat.
A bibliai eszkhatológia nem valami fatalista végzetről beszél,
mintha a történelem egy mechanikusan beprogramozott ügy
lenne, ami fölött ember úgysem rendelkezik, tehát bele kell
törődnie. Arról ad hírt, hogy ami Isten tervében ugyan a
legutolsó, legtávolabb esik időben a földi történelmet illetően,
de egyben a legmagasabb, legtökéletesebb, legmagasztosabb
jutalmazás az emberiség egyik része számára az életük vagy
az emberi történelem végén – illetve a másik oldalon lévők
számára olyan nap, ami után az elrontott dolgok helyre-
hozatalára már nincs több idő, sem lehetőség. Az eszkhatoló-
gia ebben az értelemben annak a leírása, mi fog történni Isten
akarata szerint a legutolsó napokban.3

a) Az eszkhatológia keresztyén futurológia?
Az eszkhatonnak, vagyis a Mindenható Isten végidőkre

irányuló kinyilatkoztatásának ma úgy kell a jövő dimen-
ziójává válnia, hogy eközben nem veszíti el a jelen
felelősségteljes vállalását (Jel 1,17). Mert a 20. század
történelmi katasztrófái, a jelen gazdasági és világpolitikai
átrendeződése, valamint annak lehetősége, hogy az emberiség
megsemmisítheti önmagát például egy atomháborúval, szinte
szenvedélyes érdeklődést váltottak ki a jövő irányába. A futu-
rológia, vagyis az emberiség jövőjének kutatása akár a
népesség számának alakulását, akár gazdasági trendek várható
változását, akár a technológiai, hadiipari fejlődést, vagy poli-
tikai átrendeződést szeretne prognosztizálni, egy dologra
nincs tekintettel, ami pedig a jövő szempontjából a leg-
fontosabb: Isten történelmet alakító és azt beteljesítő tervére.
Arra az abszolút hatalomra, amely minden előrejelzést
felülírhat, minden hamis váradalmat helyesbíthet, minden
reménytelennek ítélt helyzetből találhat kiutat. Az eszkhatoló-
gia mint teológiai diszciplína viszont pontosan a kinyilatkoz-
tatás alapján próbálja megérteni és megragadni a jövőt. 

Noha Isten a történelem menetébe többször is dokumen-
tált és ellenőrizhető módon avatkozott bele (lásd Izrael
fogságba vitele és szabadulása, a Messiás ígérete és születése
valamint kereszthalála, sőt újabb időkben Izrael
egybegyűjtése), a jelenben zajló események irányai szintén a
kinyilatkoztatás próféciáinak beteljesedése irányába mutat-
nak. Mégis a jövő kalkulációiból Isten a maga személyében
ép-p-úgy hiányzik, mint azok a kilátásba helyezett és
bekövetkezendő események, amelyeket mi emberek a
teológiának éppen az eszkhatológiával foglalkozó fejezeteiből
ismerhetnénk meg. 

A keresztyének azonban amikor az eljövendő világról
gondolkodnak, nem hagyják szükségszerűen figyelmen kívül
a világtörténelemben végbemenő gazdasági, politikai folya-
matokat sem. Sőt nagyon is élénken és felelősséggel próbál-
nak reagálni azokra. De mindig szem előtt tartva azt, hogy
Isten elmondott annyit a jövőről, amennyit elégséges,
ugyanakkor fontos tudnunk.

b) A jövő: keresztyén reménység, de egyben a világ
reménysége is

Bizonyos szempontból a keresztyéneknek a jövőhöz és
benne elsősorban az örökkévalósághoz való viszonya határoz-
za meg legalábbis spirituális, de erkölcsi minőségüket is.
Azért csak bizonyos szempontból, mert ha a mennyei haza
vonzása vagy éppen a földi életre gyakorolt (fegyelmező)
hatása alábbhagy, még a keresztyén egyházak jelentős tár-

T A N U L M Á N Y I  S Z E M L E

Hegyi András

Elfeledett vagy eltorzult eszkhaton
„Ímé, az Isten sátora az emberekkel van..., és letöröl minden könnyet a szemükről.”

Jel 21,3–4
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sadalmi befolyással rendelkezhetnek: lásd a keresztyén közép-
kort, és ma is szignifikáns szociális tevékenységük lehet az
örök élet reménysége nélkül, vagy a kultúrára gyakorolt, azt
megnemesítő hatásuk meghaladhatja létszámukból fakadó
lehetőségeiket. Ezek is értékmérők, méghozzá nem
elhanyagolható értékmérők. Sőt nem is állnak szemben a
keresztyének eszkhatológiai váradalmaival. De ettől mégis
függetlenné válhatnak, és ekkor már az e világi attitűd
felülemelkedhet a menny szempontján. 

Ha soha nem lett volna a keresztyének között, aki „szol-
gálatával” társadalmi pozíció tekintetében karriert kívánt
volna építeni, vagy nem jellemezte volna olykor az egész egy-
házat a világi javak birtoklásának vágya és ténye, bizonyára
nem kellene szembenéznünk ezzel a kellemetlen igazsággal.

Gyarlóságokkal terhes emberi természetünkből követke-
zik, hogy a mennyei haza képe erőteljesebben jelenik meg a
megpróbáltatások és nyomorúságok idején. A határesetek
közelében: például halálos betegség vagy annak vélelme,
háborús fenyegetettség, üldözés, bebörtönzés, bármilyen
hátratétel idején. Mindezek közelebb hozzák, méghozzá
egzisztenciális értelemben az örök élet reménységét. A kiszol-
gáltatottság fogékonyabbá teszi az embert a maga
lehetőségeinek, sőt léte határainak tudomásulvételére, és egy-
ben aktualizálják a transzcendens erők segítségül hívását,
hiszen ilyenkor a földi lehetőségek és erőforrások kimerülni
vagy cserbenhagyni látszanak. 

A Szentírás tanítása azonban az eljövendő világról, az
örök életről, méghozzá a maga kettős értelmében: örök
kárhozatról és Isten közelében az örök boldogságról mint rea-
litásról szól. Ez kinyilatkoztatás, amelynek igazsága nem függ
az ember pillanatnyi szituációjától, hanem ugyanolyan
konzekvens, mint az üdvtörténelem történeti kibontakozásáról
vagy annak etikai konzekvenciáiról szóló üzenet. Akkor is
realitás, ha az eljövendő világról szóló kinyilatkoztatás visz-
szafogott, nem számol az emberi kíváncsisággal. Méghozzá
súlyponti üzenet, és a Bibliában nem valamiféle marginális
kérdés. A kijelentést és az üdvösséget nem lehet szétválasz-
tani. A kijelentés és az üdvösség története ugyanaz.4

2. A leggyakoribb keresztyén tévedések az eszkha-
tológiával kapcsolatosan

a) Mintha már most az örökkévalóságban élnénk
Ez az újhullámos karizmatikus keresztyének kísértése.

Nem nagyon hajlandók a nehézségekkel mint az élethez tar-
tozó – és Isten akarata szerint szükséges – realitásokkal szem-
benézni. Krisztus kereszthalálát, a bűnből való szabadulást és
a megváltást úgy értelmezik, hogy az már itt és most
győzelmet aratott a szegénység, a betegség, a kudarcok
„démona” fölött. „A kegyelem idején meghallgattalak, és az
üdvösség napján megsegítettelek. Íme, most van a kegyelem
ideje! Íme, most van az üdvösség napja!” E versekben, vagyis
a Róm 6,2-ben Pál apostol idézi Ézs 49,8-at. A fogságban élő
népet döntésre hívja, hazatérésre szólítja fel. Azt mondja
nekik, hogy ezt a döntést nem szabad halogatni. De nem azt
mondja sem Ézsaiás, sem Pál, hogy egy olyan világban élünk,
ahol már semmi problémánk nincs. A döntés ideje van itt, nem
a beteljesedésé. 

Isten „mindent Krisztus uralma alá vetett, most ugyan
még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll” (Zsid 2,8b).

Isten részéről tehát az elhatározás megtörtént, annak
kimenetele sem bizonytalan, de a világ nem úgy néz ki, hogy
ez a döntés már végre lett volna hajtva. Bizonyos a Krisztus
győzelme, de még várni kell a gonosz erők végleges
eltávolítására. 

„Titeket pedig Isten hatalma őriz az üdvösségre, amely
készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen
örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie (üldözés), egy
kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti
megpróbált hitetek, amely értékesebb a veszendő, de tűzben
megpróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó-
nak bizonyuljon a dicséretre.” (1Pt 1,5–7) Itt is megtaláljuk az
egyensúlyt az Isten által kilátásba helyezett boldog jövő
bizonyossága és a még kellemetlenségeket tartogató, de Isten
tervében jelentőséggel bíró jelen között.

Ahogyan kísértést jelenthet a csüggedés, a remény-
vesztés, az apátia, a depresszió, úgy kísértést jelenthet az a
hurráoptimizmus is, amelyik rózsaszínűre akarja festeni a
keresztutat. Amelyik úgy viselkedik, mintha máris a menny-
ben lakoznánk. Nem biztos, hogy ez – a kizárólagosan az élet
pozitív dolgaira koncentráló kegyesség – a tanítás vagy a hit-
beli állásfoglalás szintjén jelentkezik. Legalábbis ami az
eszkhatológiai váradalmakat illeti. 

Mint a posztmodern gondolkodáshoz a keresztyének
közül legközelebb állóknak – a karizmatikusoknak – a
lebegtetés vagy a képlékeny fogalmak használata egyébként is
kísértést jelent. Ez az úgynevezett „siker”-gyülekezetek
kísértése. Miért kellene a mennyei haza után epekedni, ha már
itt e földön a gazdagság, egészség, megbecsülés, gondtalan
élet az osztályrésze a hívőnek? 

b) Mintha az ítéletre készülve nem lenne semmi gond
Az Úr Jézus második eljövetelét követi a világ ítélete.  Az

ez után következő új világ nem az emberi váradalmak, még
csak nem is a kegyes váradalmak beteljesedése lesz. Legalábbis
abban az értelemben nem, hogy az ítéletet megkerülve,
megúszva vagy a dies irae komolyságát bagatellizálva mintegy
kedvezményezettként bárki besétálhatna a mennyországba.
Hiszen Krisztus keresztáldozata már itt e földi életben is „le-
vette róla az átkot”. Aminek „bizonyítéka”, hogy „nincs részük
az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más
embereket” (Zsolt 73,5). Ez ma ugyanúgy ahhoz vezet, hogy a
„kevélység nyakláncát hordják, jómódjukban kérkedve néznek
szét” (uo. 6., 7. v.).

Ha az Úr Jézusnak a végidőkről szóló ugyan szűkszavú,
de annál megszívlelendőbb tanítására figyelünk, előttünk állnak
az úgynevezett válságpéldázatok. A gonosz szőlőmunkásokról,
akik Istent kihagyva kisajátíthatónak képzelik Isten országát,
birtokon belülinek hiszik magukat, épp ezért buknak el (Mt
21,33–46). A királyi menyegzőről, akik felemás módon fogad-
ják az Isten országába történt meghívást, addig hiszik, míg
komolyra nem fordul a dolog, áldozatot nem kell hozni érte, és
pont emiatt maradnak ki belőle (Mt 22,1–14). Az utolsó ítéletről
szóló példázatban a földi életben végbevihető jótetteknek nem
csupán a ténye, hanem az indítéka is sorsmeghatározóként
jelenik meg, méghozzá az örök sors értelmében (Mt 25,31–46).
A tálentumokról szóló példázatban az élet tényleges értékének
az Isten által történő megméréséről van szó (Mt 25,14–30). A tíz
szűzről szóló példázatban a felkészültségről, illetve
készületlenségről szól az Úr Jézus (Mt 25,1–13). 
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Mindenütt előkerül a vigyázásra intés, a megmérettetés,
sőt a bukás lehetősége, ennek kockázata is. Még akkor nem is
beszéltünk a Mt 24. fejezetében és paralel helyein található
eszkhatológikus figyelmeztetésekről, az utolsó idők jeleiről, a
megtévesztés lelkéről, amelyik alattomos, agresszív és ered-
ményes. A Jelenések könyvének a történelem végső kibon-
takozásáról szóló próféciái sem adnak alapot hamis biztonság-
tudat táplálására. Amikor a végidőkre gondolunk, nem lehet
bennünk semmiféle könnyedség vagy könnyelműség.
Legalábbis nem ajánlatos a Szentírás tanítása
szerint.

c) Elalszik az örök élet reménysége?
Az apostoloknak és a puritánoknak az örök

élet reménysége élő és mindennapjaikat meghatá-
rozó valóság volt. Ha ma kialszik ez a remény,
szinte mindegy, hogy mi miatt alszik ki. A
régieknek sok vágyakozó énekük szólt a mennyei
hazáról. Ezek közül egyiknek a hívőt ízig-vérig
megmozgató néhány sora így hangzik: 

Az én hazám nem itt lenn van, felfelé vágyik 
szívem
Szerafimok otthonába, otthonába, ott, hol 
fájdalom 
nincsen
Ott van béke, szent nyugalom, mely itt nem 
található
Ott lesz örök vasárnapom, örök, szent s 
boldogító.5

Az ének szövege számunkra kissé régies. De
vajon megvan-e még ez a magas hőfokú
vágyakozás bennünk az Isten által elkészített meny-
nyei haza felé? Hiszen akár akarjuk, akár nem, akár
számolunk vele, akár nem, a földi életünk eltelik, és
ami utána következik, az az örök. Az időről mint
fogalomról nem sokat tudunk, de azt igen, hogy visz-
szafelé nem fordítható. És bármennyit remélünk
belőle, egyszer csak a végére érünk. Az Úr Jézus a
négyféle talajról szóló példázatában a tövises talajt a
földi gondok és hiú vágyak kísértéseként jellemezte,
amelyek elaltatják az Isten iránti engedelmességet,
mint ami a negyedik talaj értelmében jó termést
hozhatna (Mt 13. fejezet). Mindennapi gondok,
amelyeket senki sem keres, de mégis vannak, és a
felfokozott plázaőrület mint idő- és pénzigényes
sodródás a világias értékek felé.

d) Eljelentéktelenedik vagy eltorzul az
eszkhatológia

Az eszkhatológiai váradalom meggyengülése
leggyakrabban kétirányú támadás következtében
szokott bekövetkezni. Az egyik a liberális teológiai
irányzat felől érkezik. Mivel az eljövendő világ nem ragadható
meg a racionalitás eszközeivel, másodlagossá válik. Erre a
vonulatra nem a tagadás a legjellemzőbb, hanem a Krisztus-
várás hangsúlytalanná válása. Az eszkhatológia marginali-
zálódása összefügg a jóléti társadalmak keresztyénségének
elvilágiasodásával. 

Ennek egyik változata a 18. század végi – 19. század eleji
amerikai social gospel mozgalom, amely a nyugati kultúrát és
keresztyénséget változatlan formában átszállíthatónak vélte a
világ más tájaira. A misszióval felkeresett népek felé az
evangélium hirdetését összekötötte a gazdasági és társadalmi
felemelkedés célul tűzésével. Helyesen látva meg, hogy a
nyomor megszüntetése legalább akkora feladata az egyház-
nak, mint az emberek lelkével, üdvösségével való törődés.
John R. Mott és a social gospel számos képviselője, például az

Amerikai Missziós Tanács (American Board) úgy látták, hogy
egészséges civilizációt csakis keresztyén alapra lehet építeni.
Szinte teljesen képtelenek voltak saját kultúrájukat kritikával,
más kultúrát megértéssel szemlélni. Hittek benne, hogy Isten
országa nem hirtelen, hanem fokozatosan jön el erre a világra,
a gonosz szenvedélyek fokozatosan szűnnek meg, az igazság-

A khorai Megváltó-templom, paraklészion apszisának 
Anasztászisz-mozaikja.

A vakító fehér köpenybe öltözött Krisztus alászáll a holtak birodalmába,
és a sírból kikelő Ádám és Éva kezét fogja. Körülöttük ótestamentumi

királyok és próféták állnak. Krisztus lábai alatt a pokol kapuja
összezúzza a halál angyalát
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talanság átadja helyét az igazságosságnak, nem lesz többé
nyomor, háború, éhínség, rabszolgaság, nemzetek közti vi-
szály. Kulcsszavuk volt a voluntarizmus. 

Nem akarták tétlenül nézni, hogy eljöjjön az Isten orszá-
ga, ehelyett lelkesítő jelszavak és komoly anyagi áldozatok
meghozatalával törekedtek arra, hogy a „pogányokat” keresz-
tyénné tegyék, egyben a nyugati világ gazdasági színvonalára
emeljék őket. A 19. század utolsó éveiben és a 20. század
kezdetén lévő Amerikában szinte vallásnak számított, hogy
Amerika nagyszerű technikai eredményeit megosszák az
elmaradott nemzetekkel. Számos elkötelezett keresztyén nem
osztotta azt a nézetet, hogy Krisztus dicsőséges eljövetele old-
hatja meg végérvényesen és megnyugtató módon az emberi-
ség problémáit. 

A mozgalom minden tiszteletre méltó eredménye
ellenére egyfelől szekularizálta a parúziát, másfelől: ha egy
misszió üzleti vállalkozássá vagy hasonló jellegűvé válik,
végül megszűnik missziónak lenni. E vállalkozásokba viszont
a gyülekezetek lelkesültségének eredményeként dollármil-
liókat öltek, anélkül, hogy az érintett elmaradott népek gaz-
dasági, erkölcsi és spirituális helyzete valamit is javult volna.6

A másik irány a már tárgyalt sikerteológia erőteljes
befolyása. Hiszen ha itt minden úgy történik, ahogy a hívő
szeretné, akkor legalábbis már most az üdvösség állapotában
hiszi magát. Ez minden különösebb megrázkódtatás, bűnnel
való élet-halál harc, a végső idők katasztrófája nélkül csak úgy
beszivárgott a jelenbe. Ekkor elsikkad a gyülekezetnek és a
gyülekezet tagjainak mint személyeknek a megszentelődésért
folytatott küzdelme. Ebben az esetben a parúzia egy kegyes
szűk kör, egy lelki elit kiváltsága lenne. Egy „zsebparúzia”,
amely a kegyes érvényesülési vágy folytatásaként jelenne meg
az örökkévaló dimenzióban. 

Eszerint a parúzia a karizmatikusoknak a kirekesztés
kiváltságos eszközévé torzul. Ezekben a mozgalmakban e
kiváltság olyan felnagyulássá válik, amely a római katoliku-
sok legrosszabb időszakára emlékeztet (helyenként ma is
létezik). Ez az „egyedül üdvözítők” gőgjének kirekesztő ma-
gatartása. Hiszen önmagukon kívül mindenki mást legalábbis
másodrendű keresztyénnek tartanak. Testiesnek, pusztán egy-
háziasnak, maradinak, második áldást nélkülözőnek,
szentlélekkeresztséggel nem rendelkezőnek, valamilyen
módon alsóbbrendűnek. Ha nem egyenesen hitetlennek és
bűnösnek. Ez az attitűd nem csupán a karizmatikus
gyülekezetek kísértése, hanem bármely más kirekesztő cso-
porté is. A szombat ugyanúgy lehet vélt kritérium, mint
„Jehova” nevének kizárólagos használata. A bemerítkezés
(főleg alapos megtérés nélkül) ugyanúgy, mint a nyelveken
szólás vagy bármi más.

Ez a „parúzia” megzápult parúzia. Semmit nem tud vagy
nem akar tudni a világ vége grandiózitásáról, az ítélet és az
üdvösség egyetemességéről. Mintha Krisztus nem volna az
egész teremtett és létező világ reménysége és a világ bajainak
egyedüli megoldója (Róm 8,19).

Elsikkad a jó és rossz szétválasztásának komolysága,
vagy átkerül az emberi oldalra. Mintha az emberek
besorolására akár a kárhozat, akár az üdvösség irányába
Istenen kívül bárki másnak illetékessége lenne. Amikor azzal
ijesztgetik az egyébként megtért és szent életre törekvő, de
hitben még tapasztalatlan fiatalokat, hogy elkövették a
Szentlélek elleni bűnt, elveszítették az üdvösségüket, mert
nem voltak hajlandók annak az erőszaknak engedni, hogy meg

kellene hajolni a karizmatikus vezető abszolút tekintélye előtt.
Vagy: mivel megették a disznóhúst, emiatt bizonyosan
elkárhoznak. Esetleg nem dobták félre az új fordítású
protestáns Bibliát, gyorsan kapva a (egyébként évszázadokig
megbecsült és ma is értékes) Károli-szöveg felé, mert aki az új
fordítású Bibliát olvassa, az el fog kárhozni.

3. Az egész létező világ helyreállításának ígérete
Krisztus második eljövetele a Biblia egyik olyan

központi üzenete, amely egyáltalán a létezés értelme felé
mutat. Krisztus második eljövetelét mint a „világ végét”
szokás emlegetni. Mintha bizony nem lenne Isten tervében és
annak megvalósulásában valaminek a vége egyben egy más-
valaminek a kezdete is. Az egyiptomi szolgaság vége a
szabadítás kezdete volt, a pusztai vándorlás vége a letelepedés
kezdete volt, a Messiásra várakozás vége a Messiás eljövetele,
a Krisztus születése volt. A „világ vége” egy másik, egy jobb
világ kezdete lesz. Ez a keresztyének elvitathatatlan
reménysége, legalábbis ameddig bibliai talajon állnak.

Ez grandiózus eseményként rajzolódik ki azokból a
képekből, amelyeket a Szentírás elénk rajzol. Nem emberi
produktum a világ helyreállítása, az új és eljövendő világ
megteremtése (2Pt 3,13), mint ahogy a teremtés sem volt az.
Teljes mértékben Isten szuverenitásának hatáskörébe tartozik,
mégpedig minden vonatkozásban: időpontja, módja, az
események sorrendisége stb. Például a Jelenések könyvének
előrejelzése szerint Krisztus második eljövetele (a parúzia), a
sátán kiiktatása a történelem menetéből, megkötöztetése, az
ezeréves krisztusi uralom megteremtése, a sátán újbóli terület-
nyerése, az utolsó ítélet, a föld újjáteremtése: amikor lakozik
a bárány a farkassal – mind Isten műve. 

Amikor az igazakat és a hamisakat Isten szétválasztja,
nem szorul a mindentudó Isten teremtményei segítségére, sem
angyalokéra, sem emberekére. Az angyalok egyébként is
csupán parancsának tökéletes végrehajtói (Mt 13,41). Akik ma
bármiféle besoroláson spekulálnak, Isten szuverenitásának
területére tévednek. Akár önmaguk (hamis) biztonsága tudatá-
nak megteremtésével és erősítésével, akár mások kárhozata
felett való káröröm alattomos, tudat alatti reményével. 

A történelem végső kifutásának abszolút alanya Isten.
Mint ítélőbíró, aki megbünteti a történelem folyamán büntetés
tekintetében állandóan függőben maradó, büntetlen bűnöket.
Mint jutalmazó, aki napfényre hozza a Krisztus követésében
folyamatosan rejtve maradó isteni értékeket, az áldozatvál-
lalást, a kitartást, a hitet, a jóságot, az irgalmasságot. Ezek
általában nem harsány dolgok, de mégis valóságosak. Ezeket
nem sokba vették sohasem az önzésre, megalkuvásra, agresz-
szióra serkentő léleknek engedő tömegek.

4. Bizonyos-e az eljövendő világ,  vagy csupán
vágyálom?

a) A Szentírás realitásról beszél mind üdvösség, mind
kárhozat dolgában

Az örök életről – mégpedig mindkét vonatkozásában,
az üdvösség és a kárhozat ügyében – a Szentírás valóságosan
bekövetkező történelmi eseményként beszél. Az egyik ma
preferált és sikeresnek ismert gyülekezetben egy nyitott gon-
dolkodású fiatal az egyik kiscsoportban felvetette a
gyülekezet tanításában és még inkább az evangélizációjában
az úgynevezett pozitív gondolkodás, az evangélizáció egy-
oldalúan pozitív megközelítésének kérdését. Mindig csak a jó
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dolgokról, a bűn feletti győzelemről, gyógyulásról,
problémamentességről, a hívő élet előnyeiről van szó, de
sohasem kerül említésre a bukás lehetősége, a megvallatlan
és meg nem bocsátott bűn mélysége és következménye, akár
a kárhozat is. Leszavazták. Hagyja már a pokollal való
fenyegetőzést, mert nem korszerű és nem eredményes, főleg
az evangélizációban! 

Szerintem Pál apostolt is helyre lehetett volna igazítani
Athénban, hogy miért „szónokol” az utolsó ítéletről. Nem
vette észre, hogy ez volt az a pillanat, amikor azt mondták
neki: „Jó, jó, majd még meghallgatunk téged” – aztán haza-
mentek, és soha többé nem óhajtottak találkozni vele. 

Ma némelyek büszkélkednek azzal, hogy ők a „teljes
evangéliumot” hirdetik. Az utolsó ítéletről szóló tanítást azon-
ban rendre elhallgatják. Akkor ez mégiscsak fél evangélium.
Az utolsó ítéletről és az örök kárhozatról szóló tanítás nem
marginális téma a Bibliában. Kár lenne csupán egyetlen ige-
helyet kiemelni e célból, hiszen a teljes Ó- és Újszövetség úgy
beszél róla, mint bekövetkezendő eseményről. Pontosan úgy,
ahogy Isten megígérte Ábrahámnak Kánaán országát, és
beváltotta ígéretét. A hozzá hűtlenné vált népnek kilátásba
helyezte az idegen hadak által bekövetkező büntetést, a fogsá-
got, és az is bekövetkezett. Ugyanebben a vonalban
találkozunk a jelen világ ítéletével és az eljövendő világ
ígéretével. Realitásról szól, akkor is, ha meglehetősen visz-
szafogott módon. Nem enged az emberi kíváncsiságnak.
Azonban a Szentírásnak mégis egyik súlyponti üzenete az
eszkhatológia.

Azért bizonyosság, mert Istennek számos múltban tett
ígérete beteljesedett már. Minden ígéret közepe: a Messiás
eljövetele, amikor Isten Fiában maga az Úr öltött testet. Ezek
az ígéretek a maguk idejében szintén kinyilatkoztatás
jellegűek voltak. Némelyek hittek bennük, mások nem.
Beteljesedésük azonban nem ettől függött, hanem egyedül
Istentől. Amikor eljött az ideje, az ígéretek eseménnyé,
történéssé váltak, sőt az idők múltával múlttá is, s ezek arra
tanítanak, hogy az isteni ígéretek nem holmiféle ideológiai
kacatok vagy flastromok a jelen szenvedéseinek enyhítésére,
hanem nyers történelmi valóságok. 

b) Az erkölcsi mérlegelés kívánalma is ebbe az irányba
mutat

Mert megfontolandó, hogy a lét erkölcsi alapelvei –
bármennyire lekerültek ma a napirendről – az eljövendő világ
irányába mutatnak. Mint említettük, hány megtorlatlan életel-
lenes, milliókat szenvedésre és pusztulásra kárhoztató bűntett
felett mintha – közönyösen vagy sem, de – túllépett volna a
történelem. Egyáltalán hogyan lehetne arányban a 20. század
embertelenségeinek megtorlása egy bírósági ítélettel? A nürn-
bergi per nem záródhatott azzal, hogy 6–7 millió zsidó, 3 és
fél millió orosz, 3 millió lengyel és 2–3 millió egyéb
nemzetiségű halálra éheztetett és kegyetlenül meggyötört
emberért a bűnösök 3 és fél milliószor megkínozva végül
gázkamrába kerüljenek. Az orosz szovjethatalom Gulágjain
1917-től, majd 1919-től 12 vagy 40 millió rab halálra éhezett,
majd rongyokban elpusztult ember szenvedését hogyan
lehetne ellensúlyozni?7

Ha ez az utolsó ítélet alkalmával nem történne meg,
akkor a népirtás8 bűne és az élet megóvására tett törekvések
közé egyenlőségjelet lehetne tenni. Az irgalom gyakorlása és
a kegyetlenkedés között nem lenne semmi különbség. A hazug

és tisztességtelen mód vagy a becsület csupán ízlés kérdésévé
válna. Itt kerül testközelben érzékelhetővé, hogy Krisztus
második eljövetele nem is annyira és nem is elsősorban vallási
ügy. Az egész világ ügye. Végül az egész világ Bírája szolgál-
tat igazságot (1Móz 18,25).

De hát a Biblia nem is úgy állítja elénk Jézust, mint val-
lásalapítót, hanem mint a történelem Urát, akinek szájából éles
kard jő ki, ami az ő szava, igéje, aminek alapján megítéli az
emberek tetteit (Jel 19,15). Felhatalmazása nem korlátozódik
csupán a hívők gyülekezetének megítélésére, hanem minden
emberre kiterjed. Nem ártana hitünkben helyére tenni Krisztus
egyetemességét nekünk hívőknek! Krisztus az egész létező
világ Ura. Embereké, természeté, csillagvilágoké, élőké,
holtaké, angyaloké, gonosz lelkeké, a sátáné, egyszóval min-
denkié. Krisztus Úr még a pokol és halál felett is. A Jelenések
könyvének írója beszámol róla, hogy a tenger és a pokol is
kiadja a benne lévőket ítélettételre (Jel 20,13). Mert előtte
megnyílik az is.

Ugyanez érvényes a megjutalmazásra is. Akiket Isten
hűségükért meg akar jutalmazni, azokat meg is fogja jutal-
mazni. Mennyi jóság, áldozatvállalás, igazságszeretet, ember-
ség, emberi helytállás marad jutalmazatlanul itt e földön! Sőt
kerül vád alá. Bemocskolják, lekicsinylik, félreértik, fél-
remagyarázzák, nem hiszik el, lenézik. Isten viszont megbe-
csüli mindezt. A Jelenések könyve így számol be Krisztus
követőiről az ítélet napján: „Ezek azok, akik jönnek a nagy
nyomorúságból, és megmosták ruháikat a Bárány vérében.
Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és
nappal. Nem éheznek és nem szomjaznak többé. Mert az Isten
letöröl az ő szemükről minden könnyet” (Jel 7,14–17). Nem a
nagy kényelemből, ünneplésből, tapsból, elismerésből,
csodálatból, luxusból, tengerparti villákból, társadalmi
megbecsülésből érkeznek! A Jelenések könyve miért nem a
jólét és gondtalanság irányába mutat vissza? A menny miért
nem a földi paradicsom folytatása? Miért az üldözöttek, vér-
tanúk, Istenért terheket, megaláztatásokat, áldozatokat
vállalók végső otthona? Tudni kell válaszolni!

Aki Istenről beszél, azt is tudnia kell, hogy Isten
követelményeket támasztó hatalom. Aki nem veti alá magát
mindenhatóságának, annak számára e mindenhatóság
megsemmisítő hatalommá válik. A Mindenható és kegyelmes
Isten egyúttal áldozatokat kívánó Szent, és követelményeket
támasztó Ítélő Bíró is.9

5. A már most és a még nem feszültsége
Az e világban való létezés Jézus látása szerint az innen

„alulról való lét”, ami egyenlő bűnbe merült életmóddal (Jn
8,21–24). A bűn tulajdonképpen nem jelent problémát ma az
embereknek. Csupán a bűn következménye ad némi
aggodalomra okot. A korrupció, a hatalommal való visszaélés,
a család, a gyermekek ellen elkövetett bűnök, a szenvedély-
betegség, a tűrhetetlenségig fokozódó szociális feszültség
veszélye, az elszegényedés, a természeti katasztrófák, a
szenvedés és végső soron a halál, ha a bűnnel való szem-
benézés nélkül is megoldható, akkor meg kell oldani. Nem
kell törődni magával a bűnnel mint ténnyel. A bajokat kiváltó
ok, a bűn elvesztette súlyát. Az önzés mint olyan, a hazudozás
önmagában, a másik kihasználása árán szerzett jogosulatlan
jövedelem, a természet erőinek kizsákmányolása stb. nem
jelentenek problémát. Ha a következményeket ki lehetne
küszöbölni, az ok akár felejthetővé is válhatna. 
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A bűn bűnként való értelmezése már maga a kinyi-
latkoztatás következménye. „Ha nem jöttem volna és nem
szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük” (Jn 15,22–24). A
kinyilatkoztatás eljöttével krízis köszöntött be az emberek
világába. A krízis bizonyos értelemben már elválasztás. Azaz
nem valamiféle krízisként végbemenő folyamat csupán,
hanem, ha az is – pusztán azt fedi fel, ami már ott van a
krízistől függetlenül is. 

A krízis az isteni megszólításra való reakció mikéntjében
valósul meg. A Biblia szerint az utolsó időkben az elválasztás
időszaka közeledik, sőt már bizonyos mértékig itt is van, pon-
tosan akkor, amikor az Isten embert megszólító szavát hirde-
tik. A tulajdonképpeni bűn Jézus szerint a hitetlenség: „a bűn
az, hogy nem hisznek énbennem” (Jn 16,7). A krízis válaszút
elé állítja az embert.

A kinyilatkoztatás eseménye két lehetőséget állít az
ember elé: 1. megmarad bukottsága állapotában, saját magába
vagy teremtett dolgokba kapaszkodik, 2. megragadhatja
(belső lényével) azt, amit Isten kínál neki. Ekkor számára
bizonyos értelemben véget ér a „világ”. A bűnnel mint ellen-
ségével szembekerül, harcba száll vele. „A világ istene
megítéltetett.” (Jn 16,11) 

A bűnben leledző világ tehát bizonyos értelemben már a
múlté. Amikor Isten ellen döntött, elvágta magát léte for-
rásától, legitimitásának alapjától. A világ kritikus módon
tekint mindarra, ami isteni, saját szekuláris alapját tartva
abszolútumnak. A Biblia szerint a gyűlölet, a hazudozás, a
lopkodás stb. már a múlthoz tartozik. „A világosság eljött a
világba, amely megvilágosít minden embert” (Jn 3,19). Ez
hozza magával a krízist. Csak akkor keletkezik krízis, ha az
ige „eltalál valakit”. Ezt nevezi a Biblia megtérésre hívó szó-
nak, megtérésnek és az azt követő hitnek, hitből való életnek. 

Az óra itt van, amikor a halottak meghallják az Ember
Fiának hangját, és aki hallja, már átlépett a halálból az életbe (Jn
5,24). Aki pedig nem hisz, már megítéltetett (Jn 3,18).10 Nincs
tudatában annak, hogy amit Jézus hozott, az megkérdőjelezése
és tagadása a világnak, a világ istenének, a sátánnak (2Kor 4,4;
Jn 12,34). A sátán emberölő volt kezdettől fogva. Jézus úgy
jellemezte, mint gyilkost, attól a pillanattól fogva, amióta van
kit ölnie.11 A világ arra törekszik, hogy sikereket érjen el a
látható dolgok területén. Az az új, amit Jézus hozott, egyfelől az
emberek személyes döntésében megy végbe, de végbemegy a
világ katasztrófaszerű összeomlásában is az idők végén. 

Az istentelen erők összeomlása hozza magával az
Emberfia megdicsőülését. Jézus beszél a világ dicsőségéről is
(Jn 7,18). A kölcsönös elismerés utáni vágy (Jn 5,44) elrontja
a helyes alapállást azzal, hogy maga ad választ önmagának a
lét alapkérdéseit illetően. Ismeri a szeretetet, de csak önmagát
szereti, és nem ismeri a valódi és örök szeretetet. Jézus szemé-
lyében a valódi transzcendens szeretet lett látható, tapintható
valósággá, méghozzá a földi világ szférájában. Ez ítéletet
jelent a világ istene számára, és fölmagasztalja Jézust. Ilyen
értelemben szól kereszthaláláról is, mint a tökéletes szeretet
megnyilatkozásáról, ami vonzó (Jn 8,28).

6. Egyedül Krisztus által van üdvösség
Minél többet tudunk Krisztusról, annál többet várunk

tőle üdvösségünk tekintetében. Krisztus nem úgy váltja meg
az embereket, hogy kivezeti őket a bajokkal terhes történelmi
létezésből, hanem átalakítja ezt a létezést. Az Ószövetségben
a Messiás úgy jelenik meg, mint akinek kozmikus hatalma és

küldetése van, és az isteni bölcsesség birtokosa, teremtő erő-
vel rendelkezik, tanítása és életpéldája egyben isteni törvény
(Ézs 42,1–13). A keresztyénség azt állítja, hogy Jézus Krisztus
személyében ez a megígért Messiás eljött. Semmiféle új isteni
szó nem múlhatja felül azt, amit Isten véglegesként adott
Krisztusban.12 A kinyilatkoztatás beteljesedésének már nin-
csen újabb kezdete.

Az nyilvánvaló, hogy a kinyilatkoztatás teljessé válásá-
val, tehát „beteljesedésével” a történelem még nem fejeződött
be, hanem folytatódik. Az Isten által ajándékba kapott idő az
egyén, de az egész emberiség számára magában hordja az
isteni élettől való elidegenedés és a benne való részesedés
lehetőségét. Azonban Krisztus személye megkerülhetetlen, ha
akár e jelenről, akár a jövőről gondolkodunk. Második
eljövetele nem pusztán a világ egyik jelentős eseménye lesz,
hanem annak betetőzése, célja. 

Először is mennyei létéből jött, mégpedig azzal a doxá-
val, amellyel praeegzisztens állapotában rendelkezett.
Eljövetele, visszatérése az Atyához, és újbóli eljövetele
egységet alkot. Benne a keresztyén gyülekezet úgy hisz, mint
aki kezdettől fogva van: benne lett testté az ige (Jn 1,1). Első
eljövetele már eszkhatológikus esemény volt, visszatérése
még inkább az lesz. Eljövetele akkor is, a végidőkben még
inkább szótériológiai jellegű. Az üdvösség végérvényességé-
vel, felülmúlhatatlanságával, egyetemességével jön. Ez a
teremtett világ egészére vonatkozik. 

Ha a minket körülvevő világ égbekiáltó igazságtalansá-
gai láttán a hívő nem adja fel a reményt és egyben emberi
méltóságát, csak azért lehetséges, mert létezik az a tény, amely
nem vezethető le a jelenből. A kétségbeesés ellenére
megőrzött remény csak a megváltás alapján lehetséges.13 A
tapasztalat itt nem lehet kalauz. A megismerés itt a titok
áthághatatlan határa. Isten titkát csak üdvtörténeti hagyomány
és az ígéret távlata alapján lehet megragadni és hitben elfo-
gadni. Felszabadulunk a bűn kényszere és szolgasága és a
halál félelme alól, s az érett fiúság állapotába kerülünk (Gal
4,1). Az Istennél öröktől fogva létező élettér és életminőség
várja a megváltott embert (Ef 1. fejezet).

7. A legyőzött halál ígérete
a) Az első: Istennek a bűn feletti győzelme
Isten olyan módon arat diadalt a halál felett, hogy

először a halálnak mint büntetésnek az okozóját győzi le: a
bűnt. A bűnbocsánat meghirdetése és ténye, végbemenetele,
ezáltal a bűn csapdájából való szabadulás végigvonul a
történelmen, a kinyilatkoztatás történetén is. Mégpedig mint a
múltban megtörtént eseményekről történeti beszámolók sora,
ami a jelenben is folytatódik, és egyben mint ígéret a jövőre
nézve. „Mindenki ismerni fog engem, kicsinytől fogva nagyig,
mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé
vétkeikre” (Jer 31,34). „Ha valaki Krisztusban van, új
teremtés az, a régi elmúlt, és íme, új jött létre. Isten ugyanis
Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgy, hogy
nem tulajdonította nekik vétkeiket.” (2Kor 5,17.19) A bűnbo-
csánat meghirdetése tehát Isten részéről évszázadokat átívelő
módon folyamatos, az ember számára az a sokszor időben
pontszerű tény, ami fordulópont sorsát illetően.

A bűnös ember halálával fizeti meg adósságát. A bűnnek
következménye van, nem csak a földi élet dimenziójában,
hanem az örökkévalóságban is. A bűn belső szükségszerűsége
szerint vezet a halálhoz. „Ha test szerint éltek, meg kell hal-
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notok” (Róm 8,13). Vagyis aki csak a mulandóból meríti életét
és ahhoz köti önmagát, a mulandó múlásával magának is el
kell pusztulnia. Az életet hajszoló és magának mégis halált
szerző emberi törekvés ezért perverz.14

b) A második: a bűn következménye feletti győzelem a
halál legyőzése

A bűntől való szabadulás egyúttal szabadulás a haláltól
is. Hiszen a bűn zsoldja (elkerülhetetlen következménye) a
halál. A legvilágosabban a halál jelzi, hogy az ember saját
negatív helyzetének megszüntetését célzó erőfeszítések csak
töredékesek, és végső soron kudarcra vannak ítélve. Az ember
legfeljebb csak csökkentheti a rossz erejét, a rossz teljes kiik-
tatása meghaladja képességét. 

A legvilágosabban ezt azok érzékelték, akik tudatos dön-
tésük következtében legmesszebbre kerültek Istentől.
Nietzsche szerint a széthullásnak, hanyatlásnak, bukásnak
hosszú egymásutánisága áll az emberiség előtt. „Mit jelent a
nihilizmus? – Azt, hogy leértékelődnek a legfőbb értékek.
Hiányzik a cél. Hiányzik a válasz a ‘Mi végre?’ kérdésre. A
nihilizmus az a hit, hogy semmiféle igazság nem létezik.”15

Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Krisztus
Jézusban, a mi Urunkban (Róm 6,23). A hívő Krisztussal
együtt „meghalt”, de Krisztussal együtt a feltámadás részese
is. Az élet alapkérdésére, az élet értelmére adott válasz: a
menny. A bemerítés alkalmával a halál kerül kiábrázolásra.
Még akkor is, ha ezután mégiscsak itt élünk a földön, és az
óemberrel való harc egy egész életünkön áthúzódó folyamat.
Éppen ez ad reménységet a győzelemre és az örök életre. Az
új élet Krisztussal együtt már megkezdődött, és a betel-
jesedése bizonyos. A jelent ebben a helyzetben az Isten által
kijelentett jövő határozza meg. „A régi elmúlt, s ímé, új jött
létre.” (2Kor 5,17) Mert Isten a forrása minden kegyelemnek,
könyörületnek, vigasznak. Amikor az Újszövetség a keresz-
tyéneket szenteknek nevezi, ez nem pusztán technikai elne-
vezés, hanem annak a ténynek a kifejezése, hogy ők már nem
tartoznak e mulandó, pusztulásra ítélt világhoz, hanem élő
reménységgel tekintenek a jövő felé. Ez a szentség persze
magában foglalja a szent élet kötelezettségét is (1Pt 1,15).

A halálból való feltámadás reménye a keresztyén hit
szíve. Az ei)rhnh a sémi {wl$ – teljes értelemben az Isten
által ajándékozott üdv, békesség, beérkezettség állapotát jelen-
ti. Jézus ígérete szerint: „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, az
én Atyám házában sok lakóhely van. Elmegyek, hogy helyet
készítsek, és ismét eljövök, hogy magamhoz vegyelek titeket,
hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” (Jn 14,1–11) Jézus itt
a békét eszkhatológikus értelemben használja, amely túl van
az e világi lehetőségeken. „Lakozik a farkas a báránnyal, a
párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott
marha együtt lesznek és egy kisfiú terelgeti őket. Nem árt és
nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr
ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja.” (Ézs 11,6–9). Itt
egy atom-tengeralattjáróktól, harci repülőgépektől, tankoktól,
gyűlölettől, hazugságtól, politikai manipulációktól és
félelemtől mentes világ képe áll előttünk, amely viszont telve
van friss levegővel: szabadsággal, igazsággal, jósággal,
szeretettel. Más szóval Krisztussal és a mennyei Atyával.

c) Vigyázzatok! (Mk 13,33)
Egyre nagyobb mértékben fenyeget a veszély, hogy a

keresztyén alapigazságok elvont fogalmi formulákká válva

önéletre kelnek. Még szomorúbb, ha pusztán kegyes
frázisokká üresednek ki, és elveszítik eredeti meghatáro-
zottságukat. Az kísért tehát, hogy olyan absztrakt formák
keletkeznek, amelyek tartalmilag ugyan igazak, de elveszítik
az élettel való dinamikus kapcsolatukat. Vagy a hívő úgy véli,
az utolsó ítélet, a világvége végső drámája egy lefutott ügy,
amely neki nem sok fejfájást okoz. Az Úr Jézus azonban azt
mondta: „az emberek (a hívő emberek is) esznek, isznak,
házasodnak, és semmit sem sejtenek a világra következőkből,
mint Nóé napjaiban” (Mt 24,37–39). A fenyegető ítélet és az
eljövendő örök élet lehetőségéből nem sokat érzékelnek.  

Helyrehozhatatlanul nagy baj lenne, ha bármilyen indít-
tatású könnyelműségünk vagy félreértésünk következtében
váltana át az örök életbe vetett reménységünk örök
csalódássá!
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