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Ebben a történetben húsvétnak az a nagy örömhíre van, hogy egy 
olyan kételkedő természetű ember, egy olyan makacsul hitetlen 
lélek is, mint Tamás, eljuthat a hit teljességére, arra az ámuló, 
boldog hitvallásra, hogy: „Én Uram, és én Istenem!”
  Vegyük most úgy,  mintha itt ülne vagy itt ülnének ezek 
a még nem hívő, de bizonyosságot kereső Tamások közöttünk, 
és így szólítaná meg őket az Úr: „Ne légy többé hitetlen, hanem 
hívő! Szólhat-e ez a felszólítás azoknak, akik mindig itt vannak, 
de még nem tértek meg?
  
1. Miért kételkedett Tamás a többi tíz tanítvánnyal szemben is? 
  A jelen lévő többséggel szemben egyedül csak ő. Alapigénk 
felelet erre a miértre szó szerint ez: azért, mert „Tamás nem volt 
velük, amikor megjelent Jézus”.
  A tanítványi közösségből, a gyülekezetből való hiányzás  
gyengíti vagy erősíti a hitet? Akár egyszeri hiányzás is? Tu-
domásunk szerint csak egyszer hiányzott Tamás, de ezt az egyet 
fontosnak tartja megemlíteni a Szentírás, mert emiatt lett Tamás 
– Tamás. Emiatt lett a hitetlenség szinonimája, hasonló jelentésű 
szava az ő neve. Mondatba illesztve: „Én ebben a dologban 
Tamás vagyok” = én ebben a dologban hitetlen vagyok, ezt nem 
hiszem el.  
  Jézus megállt középen, és ezt mondta: „Békesség néktek!” 
Ezt a boldog, nagy élményt már korábban is átélhette volna, ha 
jelen van a gyülekezetben. 

  – Valami más, sürgősebb dolga lehetett. 
  – Fáradt volt. De hiszen – mai Tamásoknak – ha nem a 
gyülekezetlátogatásról van szó, minden másra mégis – a leg-tö-
bbször – van ereje. 
  – Beteg volt. Mintha – mai Tamások –, betegen soha nem 
mennének el a munkahelyükre, nehogy elveszítsék az állásukat. 
  – De ha olyan beteg volt, hogy tényleg nem volt jártányi 
ereje sem, akkor nem veszít áldásokat, ha nincs módja arra, hogy 
elmenjen tanítványtársai, testvérei közé? 
  Mindegy, hogy miért, a lényeg az, hogy nem volt ott a többi 
tanítvány testvéri közösségében, gyülekezetében, és ezért nem 
részesült a boldog megtapasztalásban!
  Aki elveszti a kapcsolatát a hívők közösségével, ezzel együtt 
az Úr Jézussal való kapcsolatát is elveszíti! 
  A Bibliában Isten első „nem jó” megállapítása erre is vonat-
kozik: „Nem jó az embernek egyedül lenni!” (1Móz 2,18). Ez 
hitbelileg is érvényes, sőt elsősorban így! Nem lehet egyedül, a 
többi hívő közösségétől távol keresztény életet élni, Krisztus élő 
valóságáról megbizonyosodni, vele személyesen találkozni, áldá-
saiban részesülni! Nincs Robinson-kereszténység! Nem hiába 
mondta azt Jézus, hogy ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek 
az ő nevében, ott fog ő maga is megjelenni közöttük (Mt 18,20). 
Személyes jelenléte valóságát nem az egyes embernek, hanem két 
vagy több emberből álló, hívő közösségnek ígérte. Később is azt 
olvassuk mindig a Bibliában, hogy Jézus az ő Szentlelkét sohasem 
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az egyes emberre, hanem mindig a hívők közösségére töltötte ki.
  Senki ne csodálkozzék azon, hogy bizonytalan, botladozó 
a bizodalma, kételkedő, és kevés a hite, ha lelkileg egyedül van! 
Nem is fog megerősödni, bizonyosságra jutni, amíg nem lesznek 
imádkozó társai, lelki testvérei, a többi tanítvánnyal összefonódó 
közössége. Nem Jézus ment el Tamás lakására, hogy megmutas-
sa magát neki, hanem fordítva: Tamásnak kellett elmennie a 
többi tanítvány közé, oda, ahol ketten-hárman egybegyűltek 
Jézus nevében, és ahol éppen ezért várható volt az ilyen gyü-
lekezésnek, gyülekezetnek, közösségnek adott ígéret a Krisztus 
megjelenéséről.
  Ha találkozni akarsz az élő Jézussal, ne azt várd, hogy ő 
jöjjön el hozzád valami rendkívüli csodában, éjszakai látomás-
ban, vagy valami megrendítő, nagy élményben, hanem te menj 
el oda, ahol az ő jelenléte valóságát megígérte: hívő tanítványok 
közösségébe! Ne akarjad kételyeiddel magad megvívni a harcot, 
pislákoló hiteddel semmiképpen ne maradj magadra, akár hiszel 
már, akár hitetlen vagy még! Sem a hiteddel, sem a hitetlen-
ségeddel ne zárkózz el az egyedüllétbe! Aki egyedül viaskodik, 
azzal a sátán is sokkal könnyebben elbánik. Még a nagy apostol 
is vágyott testvérei közé, amikor ezt írja nekik: „szeretnélek látni 
benneteket..., hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás 

hite által, a tietek és 
az enyém által”. (Róm 
1,11–12) Tehát egymás 
hite által épülünk és 
erősödünk. Még a világi 
szólás is azt tartja, hogy 
„egységben az erő”.  
  Hidd el, nem hiá-
ba hívunk bibliaórákra, 
imaközösségbe, testvéri 
szívek találkozására, 
mert ilyen helyeken 
szokott megjelenni az 
Úr. Ha keresed, ha nem 
mulasztod el azokat 
az alkalmakat, ahol az 
élő Jézus Krisztus járni 
szokott, ahol a többiek 
már találkoztak vele, 
akkor egyszer egészen 
bizonyosan bekövet-
kezik a boldog csoda, 
hogy neked is megjele-
nik.
  

2. Miben kételkedett Tamás? 
  Abban, hogy valóban föltámadt Krisztus. Ez képtelenség! 
Nem lehet igaz! – „Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és 
nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a 
kezemet az oldalára, nem hiszem” – mondta. Mintha azt mon-
daná: Nekem nem elég, ha ti mondjátok, hogy láttátok a Feltá-
madottat, én magam akarok meggyőződni róla! Sokkal nagyobb 
dologról van itt szó, semhogy puszta szóbeszéd alapján hinni le-
hetne benne! Nekem föltétlen bizonyosság kell!
  Valahogy megérezte Tamás, hogy a feltámadás valóságától 
függ minden. Mert ha ez a hír nem igaz, akkor minden egyéb sem 
igaz, legalábbis kétséges, amit valaha Istenről, az ő országáról, 
bűnbocsánatról és örök életről hallott. Lehet, hogy csak kitalá-
lás, vízió vagy hallucináció, képzelgés, önáltatás, csalóka álom, 
gyönyörű hazugság, de mégis hazugság! Szinte azt érezte Tamás, 

amit Pál apostol így írt le: „Ha pedig Krisztus nem támadt fel, 
semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok”. (1Kor 
15,17)
  Azért tudom nagyon megérteni Tamásnak ezt a bizo-
nyosságkeresését, mert emlékszem rá, hogy diákkoromban eh-
hez hasonló kételyeim voltak. Van-e Isten az égben, nem ön-
szuggesztió-e az imádság? Létezik-e egyáltalán örökkévalóság, 
lesz-e majd utolsó ítélet? Van igazán gondviselés? Törődik Isten 
az egyes emberrel is? Rábízhatom magam? Milyen igaz, amit Pál 
mondott: „Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló 
a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is”. (1Kor 15,14)
Vagyis ha Krisztus feltámadása a te számodra nem vált hitbeli 
valósággá, akkor minden más egyéb is, amiben hiszel, megrendül 
és inogni kezd!
  Tamás hallott a feltámadott Jézusról, de nem tudott mit 
kezdeni vele. Te is hallottál már nagyon sokszor róla, talán túl 
sokszor is. Talán mondod is néha: Miért beszélnek ma folyton 
csak Jézusról? Elég nekem, ha hiszek az Istenben!
  Ha Krisztus akár ki is maradhatna a te hitedből, ha te az 
Istennel való viszonyodat el tudod képzelni megváltó Krisztus, 
örök élet és bűnbocsánat nélkül is, akkor éppen az alapja, a lé-
nyege hiányzik az egész hitednek! És mindaz, amit hitnek gon-
doltál, mindaz, amiben hittél, akkor fog összeomlani, amikor 
majd úgy jársz, mint a Jézus példázata szerinti homokra épült 
ház, amelyre: „ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámad-
tak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és  
teljesen elpusztult”. (Mt 7,27) Ha Krisztust illetően nem jutsz bi-
zonyosságra, minden bizonytalan marad!
  
3. Mi győzte meg Tamást? 
  Miután kijelentette, hogy ő pedig semmiképpen el nem 
hiszi a feltámadást, nyolc nap múlva, amikor újra együtt voltak 
a tanítványok, és most már Tamás is ott volt közöttük, megje-
lent előtte Jézus, és megmutatta neki a sebeit. Nem érintette 
meg Tamás, erről nincsen szó a Bibliában, de nem is volt fon-
tos, elég volt azt látni is. E drága sebek láttára, a Megváltó szere-
tete jeleinek láttára borul le Tamás Jézus előtt, és tör elő belőle a 
hitvallás: „Én Uram, és én Istenem!”
  Ma is csak így lehet megbizonyosodni az élő Krisztus 
valóságáról, hogy a Szentlélek megmutatja egy közösséget kétel-
kedve is kereső léleknek az Úr Jézus sebeit, és azt mondja neki: 
Nézd, ezek által a sebek által gyógyultál meg! S ha már meggyó-
gyultál, akkor ez a kívánságod és vallomásod: 
  „Vígy mindig beljebb sebeidbe,
  Nem kell már világ, félre vele!
  Lábaidnál csupán ott jó nekem,
  Ott békét, nyugtot talál lelkem”.1

  „...a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték 
össze. ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei 
árán gyógyultunk meg”. (Ézs 53,5)
  Épp ezek a sebek mutatják, hogy milyen rettenetes dolog 
a bűn. A Szentírás szerint a bűn a halál fullánkja. Tehát olyan, 
mint egy fullánk, mint egy finom kis injekciós tű, amelyen át a 
halál mérge kerül bele az emberbe. Mindegy, hogy kicsi vagy 
nagy adag kerül bele valakibe ebből a halálos méregből, mert egy 
csepp is halálos.
  A bűnnel megfertőződött ember tehát a halál jegyese. És 
ennek a halálos méregnek csak egyetlen ellenszere van: nem az 
imádság, nem a jó igyekezet, nem az áldozatvállalás vagy bármi 
erény gyakorlása, hanem egyedül Jézus Krisztus halála! Enélkül 
te halsz bele örökre! Nézd a Jézus sebeit: a te bűnöd sebezte ha-
lálra! Neki nem volt bűne, benne nem volt ez a halálos méreg, 
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Isten a te bűnöd mérgét öntötte Rá, és ebbe halt bele. Még ő is 
belehalt! Ennek a halálnak a nyomait hordja még feltámadása 
után is! Nézd az ő kezeit, az oldalát: ezek által a sebek által gyó-
gyultál meg te is meg én is!
  „Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Nem bírod ezt megérteni? 
Ne is akard! Egy Beethoven-szimfóniát nem szagolni kell, hanem 
hallani. Krisztusnak éretted való megváltó halálát és feltámadását 
sem érteni kell, hanem hinni! Itt a földön „hitben járunk, nem 
látásban” (2Kor 5,7). Hitünk majd csak odaát válik közvetlen lá-
tássá, ahol:
  „Üdvösséggé lesz reményed,
  Égi látássá hited”.2

  Jézus Krisztus élő voltáról is hit által lehet bizonyosságra 
jutni, és hit által lehet teljes bizonyosságra jutni! Különben 
nem mondta volna Tamásnak: „Boldogok, akik nem látnak, és 
hisznek”.  Akarsz-e boldog lenni? 
  „Ha Krisztusért élsz, ez boldogít,
  Vidám az arc és a szív.
  Akarsz-e élni Krisztusnak hát?
  Szíved Megváltódnak ma adjad át!
  Kövessük híven a nyomdokát,
  Krisztust jöjj követni hát!”3

  Tamás sem értette – még amikor látta, akkor sem, de hitte. 
Ami nem fért a fejébe, belefért a hitébe! És a csoda értelmi tisz-
tázása nélkül is abszolút bizonyosságra jutott.
  Milyen kínos meglepetés lehetett Tamás számára, amikor 
Jézus ajkairól majdnem szóról szóra hallja viszont a saját korábbi 

szavait? Így szólt hozzá Jézus: „Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd 
meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra”. – Mi 
az? Hát Jézus kihallgatta őt, amikor a tanítványoknak mondta: 
„Ha nem látom az ő kezén a szegek helyeit, és be nem bocsátom 
ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom 
az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem”? Hát Jézus akkor 
is ott volt? Látott és hallott mindent, amikor ő nem látta Jézust? 
Igen, az az örökkévalóság, amiben Jézus él, amilyen láthatatlan, 
éppen olyan közel van! Jézus az örökkévalóságban pontosan látja 
és hallja azt, amit mi itt az időben teszünk és mondunk. Körül 
vagyunk véve az örökkévalósággal!
  Akkor is él Jézus, ha te nem látod! Akkor is közel van, ha te 
nem érzed. Merjed hát hinni sem nem látva, sem nem érezve az 
ő jelenlétét magad körül! Merjed mégis kimondani, hangosan, 
mások füle hallatára: Köszönöm, Uram, hogy a te sebeiddel gyó-
gyulhattam meg én is! – „Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Merjed 
hinni, hogy a keresztfán meghalt, harmadnapon feltámadt és 
örökké élő Jézus a te Urad és a te Istened, és akkor maga győz 
meg arról, hogy az is valóban, igazán: a te megváltó Urad és Is-
tened! Ámen.

Jegyzetek
1. A hit hangjai. Magvető, Budapest, 1943. 478.
2. Baptista gyülekezeti énekeskönyv. MBE, Budapest, 2003. 321.
3. Zengd velünk. 110. o.
4. Balog Miklós: Kévéim. 190. o.

Balog Miklós hívő szülők hitetlen gyermekeként született – mint 
minden ember, akár hívők, akár hitetlenek a szülei – 1934. 
február 19-én Békéscsabán. 
  Első éveiben vitték, később – a kötelező engedelmesség je-
gyében – szüleivel és húgával együtt rendszeresen járt imaházba 
és külön vasárnapi iskolába. A Szegedi Tudományegyetemen 
középiskolai tanári diplomát szerzett.
  Eközben meggyőződéses ateistává vált. Elesett állapotát 
azonban csak megtérése után tudta igazán felmérni. Ezt főleg 
a lelki megpróbáltatások munkálták. Megtérése egyben a lelki 
szolgálatra való elhívatása is volt.
  Teljes bizalommal hagyatkozott Istenre a párválasztás  
kérdésében is. Magára vonatkozva alkalmazta a patinás igéket, 
amelyeket Isten mondott: „Szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt” 
(1Mózes 2,18). Vallja, hogy valóban Isten szerzett, és hozzá illőt, 
aki élete nagy megpróbáltatásaiban is hűségesen mellette állt, 
mint igazi segítőtárs. Nem is lehetett ez másképp, hiszen Isten 
szerezte.
  Testileg nehéz, de lelkileg továbbszárnyaló korszak követ-
kezett életében, amikor jeles középiskolai tanári diplomával 
– részben a rendszer „jóvoltából” – vasúti pályamunkás, kubi-
kus és mezőgazdasági idénymunkás lett. Ebben az időben már 
rendszeresen prédikált. Ekkor születtek első énekszövegei is. A 
későbbiek már ebben az évszázadban.   
  Az évtizedek folyamán öt gyermekkel ajándékozta meg 
az Úr, három fiúval és két lánnyal. Istennek adja a dicsőséget 
azért, mert mindnyájan az ő gyermekei lettek, sőt azóta a tizen-
négy unokából már a nagyobbak is. Lelkipásztorként a következő 
szolgálati helyeken használta az Úr: Jánoshalmán, Tahitótfalun, 
Miskolcon, Pécsett, majd újra Miskolcon és Békéscsabán, majd 
megint Miskolcon. E két utóbbi helyen főleg ügyintézőként.
    

„HISZEM, HA LÁTOM”

„Hiszem, ha látom!” – Gondolod,
nagy érvet mondtál ezzel?
Én hívő emberről tudok,
ki túltesz rajtad ebben.
Így bizonykodott vitázva
a társaival szemben:
„Én még szememnek sem hiszek,
legfeljebb két kezemnek:
annak, mi kézzel fogható,
csodák itt nem teremnek!
Kit oly vitathatatlanul
megölt a rút gonoszság,
az fel nem támad már soha,
nekem ne is papolják!”
De volt hatalma, s van ma is
az Úrnak megjelenni,
s hogy hitet adjon, ebben Őt
nem gátolhatja semmi.
Ő maga győz meg téged is,
a feltámadott Mester,
s bármily hitetlen vagy ma még,

       Ő hívővé tesz egyszer.4

       (Balog Miklós)
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Bartholomeus Breenbergh holland barokk festő: Jákob birkózása az angyallal, 1693

Kovács Géza

Vallásos hit, 
vagy felülről való élet hit által, 

Jákob példáján
1Móz 32,23–31

Jákob, Izsák fia és Ábrahám unokája, komoly vallásos nevelés-
ben részesült. Átvette és hitbeli meggyőződéssel követte szülei 
és nagyszülei hitét. Amikor azonban az élete nagy veszedelem-
be és ezáltal komoly próbába került, teljesen elbizonytalano-
dott. Ekkor meglátta, hogy az Istennel való kapcsolata meny- 
nyire sekélyes és hiányos. Nagy vággyal és szomjúsággal  
a lelkében elhatározta hát, hogy személyes kapcsolatot keres az élő 
Istennel. „Azon az éjszakán fogta két feleségét és tizenegy gyerme-
két, és átkelt a Jabbók gázlónál. Fogta és átküldte őket a patakon,  
és átküldte mindenét. Jákob pedig ott maradt egyedül”. (1Móz 
32,23–25) Az egész éjszakán át tartó, buzgó imájában valaki tusa-
kodott vele egészen hajnalhasadtáig. Akkor ezt mondta Jákobnak: 

Bocsáss el, mert hajnalodik! Jákob azt felelte: Nem bocsátlak el,  
amíg meg nem áldasz! Jákob erőszakosnak mondható   
ragaszkodása nyomán a vele tusakodó Valaki megkérdezte tőle: 
„Mi a neved?” ő így felelt: Jákob.
  Ez a párbeszéd azért fontos, mert személyes, négyszemközti 
kapcsolatot jelentett Isten és Jákob között. Minden ember éle-
tében nagy jelentőségű szellemi esemény az ilyen személyes ta-
lálkozás Istennel. Ettől kezdve nemcsak megtanult ismeretekre és 
elfogadott meggyőződésre, hanem személyes kapcsolatra épül a 
hitünk. Tovább mélyül Jákob éjszakai találkozásának jelentősége, 
ha azt is figyelembe vesszük, hogy a „Jákob” szónak a köznapi je-
lentése: „csaló”. Tehát Jákob bemutatkozását egy bűnvallomásnak 
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is tekinthetjük. Az mindenképpen igaz, hogy amikor egy ember 
Istennel találkozik, akkor mindig egy bűnös ember, az Ádám 
bűnörökségét hordozó, kárhozatra méltó ember, kerül a szent és 
igaz Isten színe elé. Jákob története pedig azt üzeni, hogy Isten 
arra a pillanatra vár, amikor szent tusakodásban, a bűnösségünket 
megvallva hullunk az ő színe elé. Istennél azonnal kész a válasz: 
„Nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél 
Istennel és emberekkel, és győztél”. (1Móz 32,28-29)  
  Ennek az életet megváltoztató eseménynek az alapján arra 
a kérdésre keressük a választ, hogy miként lett a vallásos hitű, 
de csaló Jákobból, élő hitű, Istennel győzelmes Izrael. Jákob 
gyermekségétől fogva Istenben hívő, az ő áldására komo- 
lyan szomjazó ember volt. Ma úgy mondanánk, hogy vallásos 
nevelésben részesült és komolyan vette a hitét. Arra vágyako-
zott, hogy a kiválasztással járó atyai áldást és az elsőszülöttségi 
jogot ne a néhány perccel előbb született ikertestvére, Ézsau  
nyerje el, hanem hogy az övé legyen. Ügyesen kihasználta a 
váratlanul kínálkozó helyzetet, amikor egyszer Ézsau üres kéz-
zel és éhesen jött haza egy vadászatról. Szívesen lemondott 
javára a frissen gőzölgő lencsefőzelékről. Persze nem szeretetből 
tette ezt, hanem azzal a feltétellel, ha Ézsau ezért cserébe le- 
mond javára az elsőszülöttséggel járó áldásról. Ézsau belement az 
alkuba. Annyira éhes volt, illetve neki ennyire keveset jelentett az 
elsőszülöttséggel járó áldás. 

  Amikor aztán az atyai áldás tényleges átadására került sor, 
Izsák – a már nagyon gyengén látó idős apa – meg Ézsau elfelejtet-
ték a lencsével kötött alkut. Jákob viszont olyan nagyon vágyott 
az áldásra, hogy vakmerő csaláshoz folyamodott: Ézsau ruhájába 
öltözött, Ézsaunak mondta magát, és így – álnok módon – meg-
szerezte az elsőszülöttséggel járó áldást. Megállapíthatjuk, hogy 
Jákob vágya és szomjúsága az áldás után, elismerésre méltó és 
helyes volt. Abban azonban súlyosan tévedett, hogy azt gondolta: 
az Isten áldása emberi ügyeskedéssel, csalással és hazug élettel is 
megszerezhető. 
  Az Istenben hívő, az ő áldását kereső, de a bűneit, a 
bűnbocsánatot és az újjászületés kegyelmét nem ismerő, vallásos 
ember képét láthatjuk Jákobban. Az olyan ember képét, aki val-

lásos nevelésben részesült, de sohasem szembesült igazán a saját 
bűnösségével, elveszett, kárhozatra méltó állapotával. Nem látta 
még meg, hogy mi, Ádám utódai, valamennyien a bűn és a halál 
állapotában jöttünk e világba. Pál apostol így ír erről: „egy em-
ber által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden 
emberre átterjedt” (Róm 5,12) Ezért mondta ki Jézus: „Újon-
nan kell születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, nem 
láthatja meg Isten országát”. (Jn 3,3) A bűnbánatban való megté-
rést nem pótolják kegyes cselekedetek. A hit világosságában meg 
kell értenünk, hogy Jézus, a mi testünkbe öltözve, elszenvedte 
bűneink büntetését a kereszten. Feltámadása által pedig, vi-
lágosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Vagyis úgy szerette Isten 
a világot (a bűnös embert), hogy az ő Fiát adta (Megváltóként a 
keresztre) hogy aki hisz (vagyis hittel elfogadja az ő váltságát) 
ne vesszen el (ne jusson a kárhozatra), hanem örök élete legyen. 
Ezáltal Jézus megnyitotta az egyetlen kaput, amelyen átlépve az 
üdvösség részesei lehetünk. Amint mondta: „szoros az a kapu, és 
keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt 
megtalálják”. (Mt 7,14)
  Isten szerette Jákobot. Szerette a hazug és csaló szívével 
együtt. Mert Isten minden embert szeret. Azokat pedig, akik ker-
esik őt és az ő áldására is szomjaznak, Isten külön is megszólítja. 
Ezt tette Jákobbal. Amikor a csalása és a hazugsága következmé-
nyeként Ézsau haragja elől menekülnie kellett, Isten megjelent 

neki az úton és megígérte neki, 
hogy ő nem hagyja magára, 
sőt vissza fogja őt hozni atyai 
örökségébe. (1Móz 26,24) Isten 
betartotta ígéretét, mert ő min-
den ígéretét teljesíti. Húsz év 
múlva valóban visszatért Jákob, 
népes családjával együtt és nagy 
gazdagsággal. Isten Jákobnak 
ezen a visszatérő útján munkál-
ta ki, hogy az áldására vágya-
kozó Jákob, most valóságos 
Isten-közelségben,  ténylegesen 
részesüljön Isten igazi, életet 
átformáló, és felülről való életet 
jelentő áldásában. 
  A történet szerint amikor 
Jákob a hazafelé tartott, ar-
ról értesült, hogy Ézsau 400 
emberével közeledik feléje. 
Jákobnak minden bátorsága 
az inába szállt. Eddigi élet- 
gyakorlatához méltán em-
beri manőverezésekbe kezdett 

azért, hogy Ézsaut megbékítse: követeket küldött, akik által 
urának szólítja Ézsaut. Két táborra osztotta a háznépét, hogy „ha  
Ézsau az egyik tábort levágja, a másik megmeneküljön”. Val-
lásos emberhez illő módon imádkozott Istenhez, megvallotta 
Istennek, hogy fél Ézsautól és kérte Istentől, hogy „ments meg 
engem bátyámnak, Ézsaunak a kezéből”! Majd külön-külön ki-
lenc nyájban küldött állatokat szolgák terelésével ajándékul, hogy 
kiengesztelje a testvérét (1Móz 32,4–22).
  Mindezek után történt, hogy Jákob valahogyan megérezte a 
lelkében, hogy neki először és elsősorban nem Ézsauval, hanem 
Istennel kell rendezni a dolgait. Amint már írtam róla, Jákob  
négyszemközti találkozást keresett Istennel. Mindenkit és min-
dent átküldött a Jabbók patakon, és egyedül maradt Istennel. Ek-
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kor történt, hogy „Valaki tusakodott vele egészen hajnalhasad-
táig”. Szent titok marad, hogy mi is történt ott azon az éjszakán. 
Ugyanaz a „Valaki” jelent meg Jákobnak, akit János, a mennyei 
látnok így mutat be: „egy trónus állt a mennyben, és a trónuson 
ült valaki” (Jel 4,2) Jákob az ő áldására vágyott. Olyan hevesen 
tusakodott, olyan nagy összetöretésben gyötrődött, vergődött 
és határozottan ragaszkodott ahhoz, hogy az ő áldásában ré-
szesüljön, hogy belesántult. (Az Istennel való személyes ta-
lálkozás mindig drámai, titokzatos és mégis valóságos!) Ima- 
harcában Jákob Istenbe kapaszkodva ezt mondta (talán sikoltot-
ta): „Nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz!” Majd amikor 
alázatosan megvallotta, hogy az ő neve: Jákob, Isten azonnal ki-
jelentette neki: „Nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, 
mert küzdöttél Istennel és győztél!” 
  Jákob most nyerte el az igazi áldást: az Isten áldását! Ebbe 
ő maga belehalt, de megszületett az Istennel győzedelmes Izrael. 
Az Istenben hívő, de a maga okosságában, ügyeskedésében bízó, 
hazug és csaló Jákob halt meg, és Isten kegyelméből és hatalma 
által egy új ember született, aki reggelre kelve kijelentette: „Lá-
tám az Istent színről színre és megszabadult az én lelkem.” (1Móz 
32,30 Károli) Az pedig az Istennel való valóságos megbékélés 
természetes következménye lett, hogy Jákob Ézsauval is azon-
nal békességre jutott. Ezt olvassuk: „Ézsau eléje futott, megölelte, 
nyakába borult, megcsókolta, és sírtak”. (1Móz 33,4)
  Istennek az a fontos üzenete szól hozzánk Jákob törté-
nete által, hogy a csupán megtanult és a saját teljesítményünkre 
építő hit nem elég az üdvösséghez. 
Az ilyen megtanult és hitbeli 
meggyőződésre épülő vallásosság 
emberi teljesítmény csupán. Ezen 
az úton nem nyerhetünk felülről 
való életet és mennyei örökséget. 
A földi életünkre vonatkozóan 
hasznos is lehet az ilyen val-
lásosság, mert tudatos akarással 
becsületes és erkölcsös életre nevel. 
Az üdvösség azonban Isten aján-
déka kegyelemből a Jézus Krisztus-
ban vetett hit által. „Ezért ha valaki 
Krisztusban van, új teremtés az: 
a régi elmúlt, és íme: új jött létre”. 
(2Kor 5,17) Az új teremtés azt je-
lenti, hogy maga a Szentlélek vett 
lakozást a testünkben, és „isteni 
természet részeseivé” tett. A ben-
nünk lakó Lélek pedig késztet, erőt 
és örömöt ad abban, hogy a Krisz-
tus szeretete, szelídsége és jelleme 
ábrázolódjék ki a mindennapi életünk minden területén.
  Tanúságtételként elmondom, hogy én is voltam „Jákob-
ként” buzgólkodó vallásos ember és nekem is megadatott, hogy a 
magam „Jabbók-révi” tusájában megnyertem a felülről való élet 
ajándékát. Komolyan hívő szülők gyermekeként evangéliumi 
gyülekezetben nőttem fel. Anyám már szoptatás előtt is összetette 
a kezemet imádságra, és megtanított imádkozni. Boldog, békes-
séges lelki közösségben élt a családunk, amelyben én nyolcadik 
gyermekként születtem. A vasárnapi iskolában, a gyülekezet-
ben is meleg otthonra találtam. Megszerettették velem a Bibliát 
is. El sem tudtam képzelni az életemet másként, mint Istenben 
hívő, vallásos hívő emberként. Serdülőként azonban kiszakad-
tam a családból, mert városba mentem albérletbe. Munkát vál-

laltam és továbbtanultam. Az idősebb testvéreim harcolták ki, 
hogy a „kicsi” tanuljon tovább. Új környezet, új barátok hatal-
mas kísértésekkel vettek körül éppen abban a korban, amikor az 
ember számára kinyílik a világ, és a test vágyai és kívánságai is 
erőteljesen jelentkeznek. Továbbra is tudtam, hogy egyedül az a 
jó és helyes, ahogyan a családom él és amit a gyülekezetben lát-
tam és tanultam. De a vérem sodrása erősebb volt. A családtól 
és a gyülekezettől egy percre sem szakadtam el, de kettős életet 
éltem, iszonyatos belső harcok közepette. Ekkor történt, hogy a 
gyülekezetben egy evangelizációs alkalmon az igehirdető ujjával 
rám mutatva ezt mondta: „Te képmutató, aki ide jársz, ismered a 
Bibliát, tudsz imádkozni, énekelni, de a szíved tele van szennyel, 
bűnnel! A test, a test uralkodik benned! Vedd tudomásul, hogy 
ha így maradsz, az a kárhozat! Mert test és vér nem örökli Isten 
országát, Ha valaki újonnan nem születik, meg sem láthatja az 
Isten országát!” Minden szó nekem szólt. És nem ember, hanem 
Isten mondta! Mély bűnbánatban törtem össze! A szabadulás is 
megérkezett, mert az igehirdető így folytatta: „Ha ma meglát-
tad bűnösségedet, örömhírt hoztam neked! Jézus érted vállalta a 
keresztet! Vérével bűnbocsánatot szerzett neked! Fogadd be őt és 
vele az életet!” Addig is hittem én Istenben és Jézus Krisztusban, 
de azon a napon személyesen találkoztam Jézussal, és felülről 
való életet nyertem tőle.
  A Jézus Krisztusban megjelent Isten Fia hív a vele való ta-
lálkozásra. Ez a találkozás pedig csak az ő keresztjénél, vele, halá-
lával és feltámadásával való egyesülésben jelent életet a halálból. 

Jákobnak – vagyis a régi embernek – meg kell halnia, hogy meg-
szülessen Izrael: az új ember! Pál ugyanezt így vallja: „Krisztussal 
együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem 
Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, 
az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát 
adta értem.” (Gal 2,20) Isten ezt az újat adja Jézus Krisztusban! 
Ne elégedj meg kevesebbel! Borulj térdeidre, és ismerd el, valld 
meg bűnösségedet, ugyanakkor a hit szemével lásd meg, hogy 
Jézus Krisztus a keresztre, a halálba vitte a bűneidet, megbocsá-
tott és feltámadásának erejében téged is új életre támasztott fel. A 
benned lakozó Lelke által erőt ad ahhoz, hogy megtagadva a test 
kívánságait, igazán, szentül és mennyei örömök élő reménységé-
ben éld a földi életedet!

Hirdesd az Igét!



7

  „Bár fenséges az Úr, meglátja
  a megalázottat, és messziről 
  megismeri a fennhéjázót.” (Zsolt 138,6)
  
A Tízparancsolat harmadik igéje ezt írja elő: „Ne mond ki hiába 
Istenednek, az Úrnak a nevét!” Izraelben „túlteljesítették” ezt a 
parancsolatot. Ám ha Istennek olyan külön nevet adunk, amely 
ha csak sejtetve is, de mégis őt jelöli meg, akkor ez előbb-utóbb 
istennévvé szilárdul, magasztosul. Ha a bajba jutott ember nem 
kiálthatja el: Jaj, Istenem! – akkor kihez kiálthat? Olyan helyzet-
ben az ember, amikor segítség nincsen a közelben, de még ha 
van is, önkéntelenül is Istenhez kiált, Istenhez sóhajt! Egyéb-
ként Isten személyét jelölve a Teremtő, Alkotó, Mindenható, 
Mennyei Atya, Úr, Gondviselő, Ég stb. szavakat nyelvünkben 
tulajdonnévszerűen is értelmezzük, s ezekkel Istent szólítjuk 
meg, de evvel nem kisebbítjük, hanem inkább kiteljesítjük a szent 
név körét és tartalmát! Ezekre is vonatkozik azonban, hogy ne 
mondd ki hiába! – Isten neve imában, énekben, a róla való el- 
mélkedésekben akárhányszor kimondható, de hiába, egyszer 
sem! – Isten nevét a Bibliában külön szóval vagy körülírva (pl. 
Seregek Ura, Izrael Kősziklája) összeszámlálták, 245-ször fordul 
elő.

  A felolvasott zsoltár az egyik legszebb hálaadó zsoltár. 
Egy, a háborúból győztesen hazatérő király mondja el a temp-
lom udvarán. Az egész zsoltárból azonban most csak a 6. verset, 
amely az egésztől függetlenül, önállóan is megáll, tesszük tanul-
mányozásunk tárgyává. Bár fenséges az Úr, meglátja a megalá-
zottat, és messziről megismeri a fennhéjázót.”
  Mit jelent az, hogy az Úr fenséges? Ez jelző, tulajdonság, 
vagy külső ismertető jegy? – Régen királyok, főemberek kitüntető 
jelzője volt, ma azonban a mindennapi nyelvhasználatban, a  
méltóságteljes, tiszteletet keltő személyre mondják; de lehet akár 
a finom étel jelzője is. Istenre azonban így nem vonatkoztatható. 
Istennél ez nem külső jegy, nem jó megjelenés, nem finom mo-
dor. A Szentírás szerencsénkre többféleképpen is ábrázolja az Úr 
fenséges voltát.
  Az Úr fenségét a természeti zsoltárok írói, hangjának ere-
jével érzékeltetik, mintegy felismerhetővé teszik. A mennydörgés 
recsegésében, a fekete vihar bömbölésében, amint a Libánonról 
és a Szirjonról (Hermon) lezúdulnak dél felé, s rohannak cikázó 
villámok kíséretében a puszták irányába. Remeg a sivatag, felriad-
nak a vadak. Az Úr, az örökkévaló király azonban az áradat fölött 
trónol, és mint a vízözön után, békességének jelét, a szivárványt 
fölfesti az égre. De a hatalmas vizek hangjánál, a tenger fensé-ges 
morajlásánál fenségesebb az Úr a magasságban (Zsolt 93,4). Isten 
megjelenésének, (szakszóval mondva) teofániájának kísérői a 
természeti jelenségek (vihar, mennydörgés, tűz, szél).
  Az asszír rabigát széttörve is „fölmorajlik az Úr fenséges 
szava, láthatóvá lesz sújtó karja felbőszült haragjában, perzselő 
tűz lángjában, orkánban, zivatarban és jégverésben (Ézs 30,30). 
A próféta meggyőződése szerint az Úr fenségének jele, hogy 
nem hazudik, és nem is bán meg semmit, mert nem ember ő, 
hogy megbánjon valamit. „Mond-e olyat, amit meg ne tenne,  
ígér-e olyat, amit nem teljesít?” (4Móz 23,19) „Nagyok az Úr tettei, 
kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Kezének munkái 
igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek 
mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva.”(Zsolt 111) 
Ézsaiás által arra szólítja fel Isten az ő népét, hogy adják tudtára 
a nemzeteknek az ő tetteit! Énekeikben is mondják el, hogy mi-
lyen fenséges tetteket vitt véghez az Úr, tudja meg ezt az egész 
föld (Ézs 12,7–8)! Összegezve: a Biblia az Úr fenségét ember- és 
természetfölöttiségében tárja fel.
  Figyelmünket irányítsuk erre a rövidke szóra: bár. Ez 
kötőszó. Olyan, mint az és, ha, vagy szavacskák. A monda-
tokat kapcsolják össze, de tartalmi jelentésük nem mindig van. 
Ez abból is tudható, hogy írásban vesszővel is helyettesíthetők. 
Itt azonban így világosodik meg előttünk a bár értelme: igaz, 
hogy fenséges az Úr, mégis meglátja a megalázottat, messziről 
megismeri a fennhéjázót. A fenségesekre, a hatalmasokra nem 
jellemző, hogy észreveszik a megalázottakat, hogy lehajolnának 
hozzájuk, és karjukkal felemelnék őket. Hisz éppen ők tapossák 
a megaláztatás sarába a gyengéket, a szegényeket. Isten, szinte 
sírásra fakasztó szociális érzékenységének a legszebb példáját 
olvassuk Mózes 2. könyvében: „Látván láttam az én népemnek 
nyomorúságát..., és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való 

Nagy Ferenc 

Fenséges az Úr
138. zsoltár

Hirdesd az Igét!
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kiáltásukat; sőt ismerem szenvedéseit. Le is szállok, hogy meg-
szabadítsam őt Egyiptom kezéből.” (3,7–8 Károli)
  Egy megalázott ember így mondja el, így sírja elénk sanyarú 
sorsát: „meglazította íjam húrját, és megalázott az Isten: azért 
viselkednek zabolátlanul velem szemben. Jobb felől csőcselék 
támad rám, lábamnak gáncsot vetnek, és utat építenek ellenem, 
hogy megrontsanak. Az én ösvényemet meg elrontják, hogy 
romlásomat siettessék... Mint valami széles résen, úgy törnek el-
lenem: viharként zúdulnak rám. Rémület fog el. Szélvész űzi el 
méltóságomat, boldogságom eltűnt, mint a felleg.” (Jób 30,11–
15).
  A megalázott ember érzéseit és kiszolgáltatottságát en-
nél jobban bemutatni, megrajzolni aligha lehet. A Szentírás 
azonban elénk tárja a megalázott ember vergődését, arra tett 
erőfeszítéseit, hogy kitörjön megaláztatásának gödréből. A meg-
aláztatás látható „ruhaviselet”, csíkos rabruha, amely a szégyent 
nem eltakarja, hanem kitakarja, láthatóvá teszi. Ezért nehéz ez 
a viselet, ezért akar ettől mindenki megszabadulni. Az ember 
lehet megalázott, lehet alázatos, és lehet alázatoskodó. Most mi 

az ige alapján csak a megalázott ember helyzetére irányítjuk fi-
gyelmünket. Két embernek, illetve két családnak a vergődését, 
a megaláztatás csapdájából való kitörési szándékát, erőfeszítését 
vizsgáljuk meg. Megkönnyíti dolgunkat, hogy a Bibliát ismerők 
tájékozottak mindkét esetre nézve.

Botrány Ábrahám sátrában
Ábrahám tekintélyes és igen gazdag ember volt, boldogsága 
ennek ellenére sem volt teljes. Felesége ugyan az ismert keleti  
asszonyok egyik legszebbje volt, akit Ábrahám emiatt könnyen 
elveszíthetett volna, ha Isten nem őrködött volna felettük. A gon-
dot igazán az jelentette számukra, hogy nem volt örökös a sátruk-
ban. Ábrahámnak és Sárának is voltak szolgáik, illetve szolgálóik, 
de nem volt gyermekük. Ennek a hiánynak az ellenpéldáját a 127. 
zsoltár így tárja elénk: a gyermek az Úr ajándéka, gyümölcs és 
jutalom. Az ifjak azért letéteményesei a boldogságnak, mert ol-
talmat nyújtanak, ha ellenséggel kerül szóváltásra sor a kapuban 
(Zsolt 127,3–5). – Mózes amikor menekülés közben Midjánba 
érkezett, megpihent egy kútnál. Midján papjának a leányai 
atyjuk juhaival a kúthoz érkeztek, hogy megitassák a nyájat. De 
más pásztorok is jöttek, és a pásztorlányokat el akarták kergetni. 
Mózes azonban védelmébe vette őket, és segített az itatásban is. 
A szóváltás nem háború kezdeményezését jelenti mindjárt. Ahol 
a becsület, a tisztesség még él az emberek szívében, ott a szóval is 
meg lehet győzni, és ki lehet engesztelni az ellenfelet.
  Ábrahámék ígéretet kaptak Istentől, de ennek kivárására 
képtelenek voltak. Az örökösödés gondját maguk akarták  
megoldani. Ez az Isten dolgába való beavatkozás volt, de nem a 
gondok megoldása. Sára volt az úrnő, és Ábrahám az úr, de Hágár, 
a szolgáló, aki által gondjaik megoldását remélték, megcsúfolta, 
megalázta őket. Természetesen ezt Sára érezte elviselhetetlen-
nek. Végül a mi szemünkben arra a képtelenségre határozták el 
magukat, hogy Hágárt és Izmaelt elűzik. Hágár Sára szolgálója 
volt, Izmael pedig Ábrahám fia. Megaláztatásuk azonban ezzel 
nem szűnt meg. Ez az esemény jól érzékelteti, hogy a megalázást, 
ezt a sajátos bűnfajtát az ember követi el az emberen, és ebből a 
helyzetből bűnös eszközzel is megpróbálnak kitörni, ami azon-
ban csak rontja a helyzetet.
  Sámuel próféta szüleinek a helyzete ugyancsak ismert a bib-
liás keresztények előtt. Az apának, Elkánának két felesége volt: 
Anna és Peninná. Annának nem, de Peninnának voltak gyerme-
kei. Elkána bölcsen viselkedett, szeretetét igazságos „elosztásban” 
tette nyilvánvalóvá feleségei között. Peninná azonban így is ve-
télytársnak tekintette Annát, folyton bosszantotta és ingerelte. 
A monogám házasság (isteni rendelés szerint) ezt az ellenkezést 
eleve kizárja, viszont az Istentől kapott ajándék hálára késztető 
ok, nem pedig felhatalmazás versengésre azokkal szemben, akik 
ebben a jutalomban nem részesülhetnek.
  A fenséges Úr messziről felismeri a fennhéjázót is. A bib-
liai bölcs ilyennek láttatja a fennhéjázót: „Micsoda népség az, 
amely kevély szemű és fennhéjázó tekintetű! Micsoda népség az, 
amely fogai kardok és agyarai kések! Megennék a nyomorultakat 
a földön, a szegényeket az emberek között!” (Péld 30,13–14)! A 
próféták Móábot, a filiszteusokat, az asszír királyt illetik ilyen 
szavakkal: fennhéjázó, gőgös, büszke, öntelt, üres hencegő és 
kevély szívű. Ezek a népek Isten büntetését nem kerülhetik el, 
de a magasság seregét a magasságban, és a föld királyait a földön 
ugyancsak megbünteti. Megbünteti azonban Jákobot (Izraelt) is, 
ahogy megérdemli (Hós 12,3).
  A megalázott emberek Istenhez meneküljenek, az ő köz-
beavatkozását kérjék! Végül Ábrahámot is ő mentette meg úgy, 
hogy Hágárról és Izmaelről is gondoskodott. Anna Istenhez kiál-
tásának jutalmául Sámuelt kapta, Izrael egyik nagy prófétáját. 
  Isten fenséges, mert lát, hall; fenséges, mert segít a hozzá 
menekülőknek, fenséges, mert igazságos!

Hirdesd az Igét!
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A Szentírást méltán nevezzük kánonnak is, hiszen a mögöttes 
héber kifejezés1 értelmében objektíven mértékadó viszonyí-
tási pontnak tekintjük az élet kérdéseiben. Ennek fényében, 
döbbenten tapasztaljuk, hogy olykor a Biblia nagyra értékelt 
objektív tekintélye mégis szubjektív álláspontok és érdekek szol-
gálatába állított magyarázatok áldozatául esik. Nem lehet tehát 
megfeledkezni a sokszínű, nemegyszer egymásnak ellentmondó 
értelmezések erejéről sem, amelyek sok esetben az Ige hatalmával 
kelnek birokra.
  Így eshet meg, hogy akár a keresztény egyházak közötti nyil-
vánvaló dogmatikai különbözőségekre vonatkozóan ugyanabból 
a közös Szentírásból származik az egyéni értelmezésektől átha-
tott érvelések sora. A keresztségre, úrvacsorára, gyónásra, cölibá-
tusra2  vonatkozó, ugyanazon Szentírásra alapozott, ám egymás-
nak feszülő igazolásokat jelen korunkra már megszoktuk, és az 
ökumené szellemében kölcsönösen toleráljuk is egymásnak. 
  Új kihívás azonban a kereszténység számára az azonos 
neműek közötti – házasságig, sőt, gyermekvállalásig elmenő – 
testi kapcsolat jóváhagyásának kérdése. Például a brit minisz-
terelnök, David Cameron tervei szerint a jövőben az egyházakat 
per fenyegeti, ha nem adják össze az azonos neműeket.3  E sok 
vihart kavaró problémában azonban a legveszélyesebb fron-

tokat elsősorban nem a posztmodern emberképtől áthatott vi-
lági, liberális törvényhozás, illetve a Biblia tekintélyét féltve óvó, 
egységesen fellépő keresztény egyházak alkotják, hanem az ön-
maguknak mindannyian egyaránt a kereszténység ernyője alatt 
helyet követelő körök. Ezek ugyanis ugyanazon, Istentől ihletett-
nek vallott Ige bizonyos textusaira hivatkozva fogadják el, illetve 
utasítják el a homoszexualitás jelenségét. Egy híres angol baptista 
lelkipásztor például a védelmébe vette a homoszexuálisokat4.  
Ez irányú próbálkozásnak tekinthető, hogy az Európai Bap-
tista Szövetség főtitkára a 2013. január 17-ei blogbejegyzésében 
beszámol az EBF ifjúsági és gyermekmunkásainak megrendezett 
konferenciáról, ahol áttételesen ezt a kérdést is feszegették. 
Témájuk volt: „A különbözőségek befogadása” (belehallható a 
másság fogalma is!). Egyik kulcskérdés, ami elhangzott: „Mi a 
befogadás határa a gyülekezeteinkben?”5 A sort lehetne folytatni, 
ami tisztán kirajzolná a tendenciákat.
  Az alábbiakban ezek közül néhány népszerű, gyakran felem-
legetett bibliai szakasz rövid, lényegre törő, konzervatív, biblikus 
elemzése található a teljesség igénye nélkül – megelőzőleg az 
azokból a homoszexualitás igazolását kiolvasók értelmezését be-
mutatva. Az egyes szakaszok kommentárjainak referenciaforrá-
sait mindkét oldal esetében bőségesen lehetne folytatni.

Várady Endre

Mindenkinek pajzsa az Ige?
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RóM 1,24–27

A leggyakrabban, e témában idézett igeszakasz a Róma 1,24–27. 
A Római levél történelmi kontextusát a homoszexuális irányult-
ságú magyarázók a kultikus paráznaságban látják, amelynek 
egyik konkrét fellegvára a Palatinus-dombon álló Kübelé-temp-
lom volt6, ahol kasztrált galluszpapok létesítettek szexuális kap-
csolatot férfiakkal.7 Az első századi Rómában uralkodó kultuszi 
prostitúció adja a Római levél első fejezetének történelmi hát-
terét. Ez az ókori vallási gyakorlat a legpontosabb magyarázati 
alapja az említett fejezetnek.8 Pál érvelésében itt nyilvánvaló az 
áthallás a Zsolt 106,209 a Jer 2,1110 gondolataival. A 106. zsol-
tár kontextusában jellemző választott nép kívánsága11, amit az-
tán Isten – kárukra – teljesített.12 A jeremiási kontextus13 szin-
tén arra vonatkozik, hogy a nép az Istentől kapott örökséget az 
idegen istenekkel való „paráználkodásra” cserélte föl.14 A παρα 
φυσιν (természetellenes) kifejezést a Naftáli Testamentuma  
3,3–5 vagy a Salamon bölcsessége Biblián kívüli iratokban 
használt analógiák kontextusában kizárólag a kultuszi pros-
titúcióként, illetve angyalokkal való testi kapcsolat létesítéseként 
értelmezi, ami természetellenes, hiszen Isten nem idegen istenek 
imádatára teremtette az embert.15

  A legtöbb evangéliumi magyarázó szerint az „ακαθαρσια” 
(tisztátalanság) a korábbi kultikus konnotációját eddigre már 
elvesztette, és tisztán morális értelmet hordozott, leginkább sze-
xuális értelemben. Ennek alátámasztására több, leginkább az in-
tertestamentális korból származó deuterokanonikus párhuzam is 
hozható.16 A παρα φυσιν (természetellenes) kifejezés jellemzően 
szexuális természetű kilengésekre, azon belül is az azonos 
neműek közötti testi kapcsolatra utal.17

3Móz 18,22; 20,13

A homoszexuális bibliaértelmezés szerint Istennek nem áll szán-
dékában a Szentségtörvény nevezett igéit a XXI. századi keresz-
tényekre vonatkoztatni. Ezen tiltások által inkább a kultuszi 
prostitúciótól és a Molok-tisztelettől kívánják távol tartani a 
zsidókat20.  A keresztényekre már csak azért sem vonatkoznak az 
ószövetségi törvények, mert azok kizárólag a választott nép tag-
jainak adattak, a keresztények viszont lényegében csak az ApCsel 
11,26 által megörökített missziós helyzetet követően jegyződnek. 
Véleményük szerint Pál sosem tesz különbséget a ceremoniális és 

a morális törvények között, hanem az egész Törvénytől szabad-
nak nyilvánítja a keresztényeket.19

  Mértékadónak elfogadott kommentárjaink viszont nem 
említenek kultuszi paráznaságot ebben az esetben, hanem an-
nál inkább egyértelműen a homoszexualitásra helyezik a hang-
súlyt.20 Máskülönben pedig igenis lehet különbséget tenni 
törvényi kategóriák között a Tórán belül. Mind az apodiktikus, 
mind pedig a kazuisztikus törvények esetében – nyitott lélekkel 
történő olvasással – jól megragadható a betűk mögötti szellem, 
amely olyan isteni alapelveket foglal magában, amelyek korokon 
és címzetteken átívelnek. Ha maga Jézus nem érezte szükségét 
a törvény eltörlésének, sőt inkább csorbáinak kiköszörülését, 
teljessé tételét tekintette küldetésének21, senki nem formál-
hat jogot arra, hogy a nyilvánvalóan alkalmi és hatályos ce- 
remoniális törvényekkel együtt a Tóra egészének szellemisége 
és fennhatósága alól a kereszténységet kivonja. Az újszövetségi 
Szentírás üzenete sem önállósítja magát az Ószövetségtől, hanem 
inkább integrálja azt.22 Egyedül az üdvállapot elérésének mód-
jára vonatkozólag, az engesztelő áldozatokra vonatkoztatva közöl 
részletes módosító „záradékot” az Újszövetség,23 az erkölcsi, 
életviteli területeken az isteni normák változatlanok.

DÁviD és JóNÁTÁN

Dávid és Jónátán – kétségtelenül szembetűnő módon rész-
letezett26 – kapcsolatát a homoszexuális bibliaértelmezés a 
barátságnál jóval többnek írja le. Érvelésük szerint a jelzett he-
lyeken használt héber kifejezések az ellenkező nemű párok intim 
kapcsolatának leírására is használatosak. Úgy vélik, hogy Isten 
azért őrizte meg ilyen részletesen e két szereplő kapcsolatának 

Dávid és Jonatán – egy 1882-ben készült üvegablak 
egy skót kápolnában Edinburghban

Férfival ne hálj úgy, ahogyan asszonnyal hálnak!
Utálatosság az. (3Móz 18:22)
Ha valaki férfival hál úgy, ahogyan asszonnyal szoktak hálni, 
mivel utálatosságot követtek el mindketten, halállal lakol-
janak, vérük rajtuk. (3Móz 20:13)

Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztáta-
lanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten 
igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt  
imádták és szolgálták a Teremtő helyett, aki áldott mind-
örökké. Ámen. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek 
szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a 
természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a  
férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érint-
kezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban; férfiak 
férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük méltó 
jutalmát önmagukban. 

Bibliatanulmány
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leírását, mert általa bátorítani akarja az egyházat, hogy a meg-
tért homoszexuálisokat és leszbikusokat egyenlő jogú tagokként 
fogadja be Krisztus Testébe27.  
  Bár meggyőzően hat az eredeti héber szóhasználat érve, de 
korántsem kizárólagos, mivel a „szeretet” kifejezését legalább 
ugyanolyan mértékben találhatjuk politikai lojalitás értelmében, 
úgy mint pl. Saul és Dávid között az 1Sám 16,21-ben. A Dávid és 
Jónátán közti szövetségkötés tételes leírása inkább egy kölcsönös 
politikai gesztusra utal, semmint intim kapcsolatra.28  Ugyanc-
sak beszédes a párhuzam az Eszt 6,8-cal, ahol a királyi ruházat 
átadása a legnagyobb tiszteletnyilvánítást hivatott kiábrázolni.29  

MT 8,5–13

A jól ismert jézusi epizódban30, a gyógyítás tárgyát képező szolga 
illetve fiú (παις) személyére, pontosabban szerepére apellálva 
jutnak arra a következtetésre, hogy itt Jézus lényegében egy ho-
moszexuális kapcsolatot támogatott – minden zokszó nélkül. 
Érvelésük alapját az adja, hogy Augustus császár megtiltotta a 
heteroszexuális házasságot a szolgálatban lévő katonáinak még 
Jézus születése előtt. Ez a tilalom egészen Kr.u. 197-ig tartott, 
amíg Septimus Severus véget nem vetett neki. Mindaddig – így 
Jézus korában is – nagy valószínűséggel az azonos neműekkel 
való testi kapcsolat irányába orientálódtak a római hadsereg tag-
jai.28

  Rövidre zárva a kérdést két megállapítást tehetünk. 
Egyrészt, a mértékadó kommentárok szerint a történetben 
használt παις egyaránt jelentheti a gyermeket és a szolgát, utób-
bit mind katonai, mind házi értelemben, de egyáltalán nem kap 
hangsúlyt a fentebb emlegetett „szolgálati” forma.29 Másrészt, a 
távolság legyőzésével meggyógyított személy kiléte teljes mér-
tékben mellékes. Ezzel a cselekedetével Jézus se nem minősíti, 
se nem szentesíti a feltételezett kapcsolati formát. Logikailag 
abszurd lenne azt gondolni, hogy minden gyógyítása által, a 
helyreállt egészséges állapotban lehetőséget kívánt volna bizto-
sítani bármiféle bűn további elkövetésére, így közvetett módon 
jóváhagyva azt; mint ahogy azt sincs alapunk állítani, hogy 
ellenkező esetben a gyógyítás mellőzése az alany bűnös életmód-
jának ítéletével lett volna egyenlő.

JN 13,23–25; 19,26; 21,20

Utalva a Jézus szeretett tanítványát megjelenítő leírásokra, 
egészen blaszfémikus megállapításra jutnak egyesek, miszerint 
Jézusnak homoszexuális kapcsolata volt az említett tanítvánnyal. 
  A szóban forgó mozzanat, azaz hogy János Jézus kebelére 
hajtotta fejét, könnyen belátható az utolsó vacsorakor jellemző 
ülésrenddel és étkezési móddal. Az aktusnak nem intim, hanem 
inkább teológiai jelentősége van, mivel a szeretett tanítvány a „ki-
jelentés titkai megismeréséhez szükséges helyen és pozícióban 
feküdt, mint ahogyan Jézus preegzisztens Igeként az Atya keblén 
volt, mielőtt kijelentette az Atyát”.30

Apcsel 8,26-40

Az etióp eunuchról szóló perikopa a samáriai keresztény  
misszióba enged betekintést, aminek jelentősége abban állt, hogy 
a samaritánusok a zsidók által mélyen megvetett népcsoport 
voltak. Az eunuchok kategóriája ugyancsak számkivetett volt a 
zsidók szemében. A homoszexuális bibliamagyarázók úgy érvel-
nek31, hogy ez a bizonyos eunuch már születésétől fogva homo- 
szexuálisnak, nem pedig kasztráltnak számított. Ezen a ponton 
hozzák be a képbe a Jézus által a Mt 19,12-ben a heteroszexuális 
párkapcsolaton kívül esők köréről mondottakat. A Jer 34,15–19 
és a babiloni Talmud szerint32 a születésétől fogva ilyen állapot-
ban lévő személy tagja lehet Izrael gyülekezetének. S mivel Fülöp 
még a zsidók által dominált – valójában még meg sem nevezett, 
ki nem forrott – kereszténység körébe tartozott, ahol még evi-
dens volt a mózesi törvény megtartása, tudnia kellett, hogy csak 
születésétől – azaz természetétől – fogva torzult nemi identitású 
egyént lehet a gyülekezetbe befogadni, szemben a tudatosan és 
mesterségesen kasztráltakkal.
  Inkább azonban az az elfogadottabb nézet, hogy az 5Móz 
23,2 korlátozásait eddigre már „fölülírta” az Ézs 56,3–533 ígérete, 
illetve nem valószínű, hogy az eunuch pogány lett volna a törté-
net idején, mivel a lukácsi koncepció szerint Kornéliusz megtéré-
sének tudósítása hivatott az első pogánymegtérést megörökíteni, 
valamint egyébként is valószínűleg prozelitaként látogatott Jeru-
zsálembe.34 Mivel a megtérése utáni életszakaszába nem enged 
betekintést a Szentírás, így megalapozatlan azt feltételezni, hogy 
esetleges (akár születésénél, akár kasztráltságánál35 fogva) homo-
szexuális életmódját tovább folytatta volna. Ezért igen erőltetett 
és gyenge lábakon álló érvelésnek tekinthető a megtért, ám to- 
vábbra is homoszexuális életmódot folytatók védelmére al-
kalmazni ezt a – sok részletet tekintve hallgatag – történetet. 

Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy 
százados, és kérte: „Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, 
és szörnyű kínjai vannak”. Jézus így szólt hozzá: „Elmegyek, 
és meggyógyítom”. De a százados ezt felelte rá: „Uram, nem 
vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy 
szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt 
álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. 
Mondom az egyiknek: Menj el! – és elmegy, a másiknak: Jöjj 
ide! – és idejön, vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt! – és 
megteszi”. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így 
szólt kísérőihez: „Bizony, mondom néktek, senkiben sem ta-
láltam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, hogy 
sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz 
telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek 
országában; akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, 
kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fog-
csikorgatás”. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: „Menj 
el, és legyen a te hited szerint!” És meggyógyult a szolga még 
abban az órában.

BIBLIATANULMÁNy

Jézus mellett telepedett le egyik tanítványa, akit Jézus  
szeretett. Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, 
akiről beszél? Az ráhajolt Jézus keblére, és megkérdezte tőle: 
„Uram, ki az?” (Jn 13,23–25)
Amikor Jézus meglátta ott állni anyját, és azt a tanítványt, 
akit szeretett, így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te fiad!” 
(Jn 19,26)
Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, 
akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és meg-
kérdezte: „Uram, ki az, aki elárul téged?” (Jn 21,20)

Az etióp eunuch története.
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GAl 3,28

Talán az egyik legmegdöbbentőbb érvelési alapja a vizsgált 
körnek a Gal 3,28 kijelentése, amelyre apellálva úgy vallják, hogy 
mindenki egyforma Isten szemében, a szexuális orientáltságától 
függetlenül.36

  A férfi és nő közötti megkülönböztetés – és szóhasználat – 
hátterében az 1Móz 1,27,37 illetve annak Mt 19,4-beli38 idézését 
vélhetjük felfedezni.39 Különösebb hermeneutikai érzék nélkül 
is eléggé szembetűnő, hogy ezen a helyen nem a nemi orien-
táltságról szól az Ige, hanem olyan ellenpontokat állít párhuzam-
ba, amelyek egyedül Krisztusban tudnak egységbe kovácsolódni. 
Nem abszolutizálhatjuk ezen a ponton a nemiség kérdését, mivel 
mindössze illusztrációként szerepel a másik két ellentétpár mel-
lett. A Krisztusban való egyesülés pedig nem váltja fel az Isten által 
teremtett nemi funkciókat, hanem éppen a különbözőségekben 
biztosít kapcsolódási pontot és közös nevezőt.

A fenti néhány kiragadott példa jól mutatja, hogy az Igét sokan 
valóban fegyverként kezelik – de nem a megfelelő lelkülettel. 
Fontos tehát éberen és józan gondolkodással résen lennünk, 
hogy „mindenkinek helyesen tudjunk felelni”.
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Bibliatanulmány

Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem 
szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagy-
tok a Krisztus Jézusban.
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Bibliai tájak, emberek

A samáriai királyi palota lépcsőin váratlanul tűnt fel a titokza-
tos próféta, aki a gileádi pusztaság ősi csendjéből érkezett. Ez a 
prófétai küldetés számos összetűzésre adott alkalmat Isten em-
bere és az isteni szövetséget megszegő király között.
  A próféta neve 
tisbei Illés volt, aki a 
Kr. e. 9. századi Izrael 
kimagasló történelmi 
alakja volt. Szolgálatát 
főként Aháb (871–852) 
és Akházia (852–
851) izraeli királyok 
uralkodásának idején 
végezte.
  Illés megjelenése 
éppen olyan hirtelen 
történt, mint amilyen 
rendkívüli volt elragad-
tatása. Isten eszköze 
volt Illés azokban az 
években, amikor az 
volt a küldetése, hogy 
az ország uralkodóját 
visszafordítsa a tíruszi 
pogány szokások 
útjáról.
  A Kr. e. 10. század végén és a 9. század kezdetén Izrael 
politikai helyzete megingott. I. Jeroboám (928-907) bálvány-
imádó uralkodását követően fia, Nádáb került trónra, akinek 
rövid, kétesztendős uralkodásának egy merénylet vetett véget, 
melyet Baasá szervezett ellene Gibbetónban. Ezután Baasá 23 
évig uralkodott Izraelen, akit fia, Élá követte a trónon. Élá rövid 

uralkodásának szintén egy merénylet vetett véget, melyet egyik 
parancsnoka, Zimri követett el ellene, miközben Élá ittas volt. 
Azonban Zimri erőszakos, véres kezű uralma mindössze hét na-
pig tartott. Omri, a hadsereg éppen Gibbetónban táborozó pa-
rancsnoka Zimri ellen vonult Tircánál. Amikor Zimri már látta, 
hogy a biztos vereség vár rá, bezárkózott a palotájába, és magára 
gyújtotta úgy, hogy halálra égett.
  Omri kiegyensúlyozott uralkodása 12 évig tartott, amiről az 
1Kir könyve nyolc bibliaversben számol be (16,21–28). Egyéb-
ként Izrael leghíresebb dinasztiáját róla nevezték el, mivel ő volt az 
alapítója az omridáknak. Omri katonai tapasztalatának, valamint 
kiváló gazdasági és politikai érzékének köszönhetően uralkodá-
sa az északi országrész sorsának fellendüléséhez vezetett. Omri 
stratégiai okokból a királyság központját Tircából Samáriába 
költöztette. Gazdasági jótéteményei ellenére a Szentírás mégis a 
király erkölcsi romlottságát jegyezte fel: „És gonoszul cselekedett 
Omri az Úr szemei előtt, és gonoszságával meghaladta mind az 
őelőtte valókat.” (1Kir 16,25 Károli). 
  Omri egyik intézkedése azonban különös jelentőséggel 
bírt. A külföldi kapcsolatok területén olyan szövetséget épített 
ki Föníciával, ami baljós következményekkel járt Izraelre nézve. 
A gazdasági paktum pecsétje a fia, Aháb házassága volt Jezábel-
lel, a szidóni király, Etbaal lányával (1Kir 16,31). Jezábel meg-
érkezése után megkezdődött a Baal papok fokozatos betelepülése 
az országba. Omri halála után Aháb oltárt emelt Baalnak ab-
ban a templomban, amit az istenség tiszteletére építtetett (1Kir 
16:32). Ezt követően az izraeliták imádata megoszlott Jahve és 
Baal között. Ráadásul ez a Baal-imádatnak egy speciális változata 
volt, a tíruszi baalizmus.1

  Jezábel és Aháb következetesen gyakorolták a pogány val-
lást annak érdekében, hogy Jahve imádatát végleg helyettesíthes-
sék vele. Miközben megsokszorozták a Baal-próféták létszámát, 

Wayne W. Poplin

A tisbei Illés

Illés próféta életének valószínűleg a legkiemelkedőbb eseménye, amikor a Karmel-hegyen szembekerül Baal papjaival. 
A Karmel vonulatának egy részét láthatjuk itt, Haifától keletre

A Baal prófétái mellett Asera 400 papja 
is jelen volt a Karmelen, aki a kánaánita 

istenség „női tagja” volt. Egész Palesztina 
szerte több, az istennőt ábrázoló szobrot 

találtak
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Jahve prófétáit lemészároltatták. Jezábel befolyása csaknem teljes 
mértékben elérte a célját, hogy megtörje Izrael szövetségi hűségét 
Jahvéval.
  Az Aháb uralkodását leíró versekből is jól látszik azoknak 
a napoknak a sötétsége: „És még inkább bosszantotta tetteivel 
Aháb az Urat, Izráel Istenét, mint az Izráel valamennyi királya 
őelőtte.” (1Kir 16,33b). A hitehagyás tragikus mértéket öltött, 
amikor Isten elküldte népéhez Illés prófétát.
  Illés próféta nevét hat helyen olvashatjuk azzal a 
jelzővel, hogy „tisbei” (1Kir 17,1; 21,17.28; 2Kir 1,3.8; 9,36), 
noha ilyen nevű település pontos helye máig sem ismert.  
Amennyiben Gileádban volt ez a hely, ahogy ezt többen is 
valószínűnek tartják, Isten eltávolította prófétáját a bálvány-

imádó és fényűző városi élettől. Illés próféta hite szilárdan gyö-
kerezett az ősi, atyai hagyományokban.
  Az Illés név (Eli-Jah) jelentése, hogy „Jahve az én Istenem”. 
Ez a név a hűség tanúbizonysága volt a Baal-konkurencia terje-
dése idején. Azon a napon, amikor Isten hatalmának bizonyí-
tékaként megjelent a várva várt esőfelhő a Karmel hegye fölött, 
nem fért több kétség ennek a névnek a valódiságához. 
  A próféta fizikai megjelenéséről annyit tudunk, hogy „a 
magányos, komor figura szerény külsejének dísze egy szőrrel 
borított köntös volt” (vö. 2Kir 1,8).2

  Illés próféta feltűnésével Aháb palotájába megérkezett „az 
Úrnak kijelentése” (habár a szöveg ezt nem írja szó szerint). Ez 
a szolgálat Isten irányából indult az ember felé. Ettől a ponttól 
kezdve számos helyen olvassuk különböző kifejezésekben, hogy 
„kijelentés érkezett az Úrtól”, mintegy megjelölve Illés próféta 
küldetését.
  Az Úr kijelentése azért adatott Illésnek, mert az ő szíve nem 
fordult el az igaz Istentől. A Biblia úgy beszél róla, mint hívő 
emberről (Jak 5,17–18), akit nem fertőzött meg korának hite-
hagyás és bátran elébe ment a szövetségtörő királynak. Hogy ez a 
nem mindennapi próféta meghallgatást kért a királytól, ez csakis 
egy szuverén Isten akaratából történt.
  Amikor Illés kihirdette Aháb előtt, hogy „nem lesz sem eső, 
sem harmat” (1Kir 17,1), akkor ez nem csupán az elkövetkező 
szárazság előrejelzése volt, hanem Baal-istenség versenybe szólí-
tása, hiszen Baalt a termékenység istenének tartották. Ha az egek 
bezárva maradnak, ahogyan ezt Illés állította, akkor Jahve hatal-
ma nyer hitelesítést Illés próféta szavain keresztül.
  Miután megjelent a próféta, és elmondta Isten üzenetét, 

hirtelen el is tűnt. Illés az Úr kijelentésének megfelelően keletre 
indult a Keríth-patak völgyébe, ahol biztonságban elrejtőzhetett.
  Amikor az aszály erősödött, a Keríth-patak kiszáradt, így Il-
lésnek tovább kellett mennie. Ekkor ismét kijelentés érkezett az 
Úrtól és Sareptába küldte prófétáját egy özvegyasszonyhoz. Az 
asszony nyomorúságos körülményeinek leírása ékesen beszél 
arról, hogy a szárazság következményeitől a Baal-kultusz egyik 
központi településén élő emberek sem menekültek meg. Illés 
menekülése Sareptába Jahve védelmező hatalmáról tesz bizony-
ságot, hiszen Sarepta Szidón és Tírusz között helyezkedik el, 
ahová Jezábel is gyakran ellátogatott. Illés rejtekhelye a tíruszi 
pogány vallás kellős közepén volt, a próféta ellenségeinek orra 
előtt. A Sarepta szó jelentése jól jellemzi mindazt, amit véghezvitt 
az Úr az ő szolgáján, s ez nem más, mint az „olvasztás, finomítás” 
munkája.
  Illés egészen addig az özvegynél maradt, amíg Jahve ismét 
Ahábhoz nem küldte. Azután egyszercsak elérkezett a karmel-
hegyi igazságtétel ideje Jahve és Baal valamint Illés és a Baal- 
Asera-papok között. A megmérettetés feltételei is nyilvánosságra 
kerültek. Az az igaz Isten, aki tűzzel felel az áldozati felajánlásra 
(1Kir 18,24).
  Jezábel hívei a Baal-szertartásnak megfelelően reggeltől 
estig kiáltoztak istenükhöz a szokásos rituáléikat végezve. De  
igyekezetük hiábavalónak bizonyult. Ezután Illés összegyűjtötte a 
maga embereit, és utasítást adott Jahve oltárának helyreállítására, 
az áldoznivaló elhelyezésére és vízzel való leöntésére. A körülmé-
nyek nem voltak képesek feltartóztatni Isten hatalmának meg-
nyilvánulását. Az Úr tüze a mennyből szállt alá, megemésztette 

az áldozatot, a fát, a köveket és 
a földet és felszárította a vizet 
az oltár körül.
  Isten cselekedetére adott 
válaszként, az emberek felkiál-
tottak: „Az Úr az igaz Isten!” 
(1Kir 18,39) Ez lett a végered-
ménye annak, hogy Baal 
versenyre kelt Jahvéval. Ennek 
következtében a nép enge-
delmeskedett Illés szavainak, 
megfogták a hamis prófétákat 
és a Kísón patak völgyében 
lemészárolták őket. 
  Az Illés által megígért eső 
most már megérkezett (1Kir 
18,1.45). A Hóreb-hegy Istene 
megújította szövetségét népé-
vel. Az Isten erejével felövezett 
próféta szent örömben úszó 
lélekkel sietett Jezréel felé, 
Aháb kíséretét is megelőzve. 
A próféta öröme azonban nem 
tarthatott sokáig. Jezábel ha-
ragra gerjedt a nap eseményeit 
meghallva.

  Talán Illés azt remélte, hogy Aháb beszámolója meggyőzi 
majd a királynőt is Jahve igazságáról. De nem ez történik. Jezábel 
megbánás helyett bosszút esküszik a próféta ellen. Ekkor Illés el-
kezd menekülni, de ezúttal nem az Úr kijelentése szerint. 
  Isten szolgája, aki eddig a Mindenható szárnyai alatt 
rejtőzködött, menekülni kezd. Ugyanaz a próféta, aki már 
keresztülment a megszentelődés „olvasztókemencéjén” Sarep-
tában, most elszökik a nehézségek elől. Isten szolgája min-

A Kármel-hegyi isteni ítélettétel után a hamis prófétákat a Kishon 
patakhoz vitték (a képen a hegy lába is látszik) és lemészárolták őket.

Az északi királyság központja I. 
Jeroboám idejétől kezdve Tirca 
volt, mígnem Omri áthelyezte 
a székhelyét Samáriába. A régi 

főváros neve ma Tel el-Farah, ahol 
a képen látható szentélyábrázolást 

találták  

Bibliai Tájak, Emberek
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den félelem nélkül szem-
beszállt a 450 Baal- és a 400 
Asera-prófétával, majd egy  
asszony haragja elől 
elrejtőzik?!
  Miért fogta el hirtelen a 
prófétát a félelem és a rette-
gés érzése? Illés depressziós 
lett, mert azt hitte, hogy az 
eddigi, kitartó hűsége nem 
hozta meg gyümölcsét, mivel 
az események a várakozá-
saival ellentétes végered-
ményhez vezettek. Illés 
őszinte megbánásra és meg-
térésre számított az ellen-
ség részéről, ehelyett még 
keményebb lázadás és ellen-
ségeskedés következett. Ek-
kor a próféta azt gondolta, 
hogy azért történt mindez, 
mert elbukott küldetésében, 
vagyis ő sem jobb atyáinál 
(1Kir 19,4). A lelki bizony-
talanság fizikai menekülés-
ben nyilvánul meg, és Isten 
gyermekét a legyőzöttség 
érzése űzi-hajtja a Hóreb 
felé. Miközben szembesül-
nie kell a fáradtsággal, az 
éhséggel és az elkeseredett-
séggel, Isten oltalmazó karja 
nem hagyja magára egy pil-
lanatra sem. Majd az ismerős 
kifejezés ismét feltűnik: „ki-
jelentés érkezett az Úrtól” 
(1Kir 19,9b). Ezúttal nem 
utasítás formájában, hanem 
párbeszédként: „Mit csinálsz 
itt, Illés?” Ez a kérdés tudato-
sította Illésben a felismerést, 
hogy erre az útra nem Isten 

késztette őt. A próféta válaszából 
mély csalódottság és elfogultság hal-
latszik. Illés a saját nézőpontjából veti 
össze az eddigi erőfeszítéseit a jelen-
legi kínos állapottal. Nem képes az 
eseményeket Isten perspektívájából 
látni. Ezért nem akarja tovább végez-
ni szolgálatát.
  Isten nem dorgálja szolgáját, 
hanem inkább tanítani akarja. Meg 
akarja mutatni Illésnek, hogy az ő 
munkája nem ért véget a karmeli es-
eményekkel, amik mindenki szeme 
láttára zajlottak. Istennek van még 
egy másik, csendesen működő, de 
annál hatásosabb eszköze. J. Wash 
Watts így ír erről: „Isten megjelenése 
halk és szelíd hangként megmutatta 
Illésnek, hogy bár Isten szava gyen-
géden és csendesen befolyásolja az 

emberi lelket, mégis nagyobb ereje van bármilyen földrengésnél, 
tűznél vagy mennydörgésnél, vagyis a természet minden erejénél 
hatalmasabb”.3

  Miután Jahve kinyilatkoztatta önmagát szolgája előtt, új  
feladatokkal bízta meg. Illésnek fel kell kennie Szíria királyaként 
Hazáelt, Izrael királyaként Jéhut és a saját prófétai utódjaként 
Elizeust, aki majd folytatni fogja szolgálatát. Mindemellett ítéle-
tet kell hirdetnie Aháb háza felett (1Kir 21,17–24).
  Nem sokkal ezek után, amilyen hirtelen tűnt fel Illés próféta 
Gileádból, olyan gyorsan el is tűnt az idő homokján. Forgószél-
ben vitetett fel a mennybe (2Kir 2,1.11.) tüzes szekéren, mennyei 
lények társaságában.
  Azonban az Illésről szóló bibliai beszámolók nem érnek 
véget titokzatos elragadtatásával. A zsidó nép évek múltán is vis-
szatérését várta, hogy ő hirdesse a messiási kor eljövetelét (Mal. 
4,5). Az Újszövetség idején sokan hitték Jézusról, hogy ő Illés, 
aki visszatért hozzájuk (Mt 16,14). Illés próféta valóban megje-
lent Mózessel együtt a megdicsőülés hegyén, hogy Jézust erősítse 
küldetésében (Mt 17,3) – ebből is láthatjuk személye fontosságát 
Izrael történetében.
  Ha tanulmányozzuk Illés életét, azonnal szemünkbe ötlik 
bátorsága, amely Istenből eredt, de emellett látnunk kell emberi 
esendőségét és sebezhetőségét, hogy mennyire hozzánk hasonló 
ember volt ő is. Felismerhetjük, hogy a prófétának is Isten erejére 
volt szüksége küldetése elvégzéséhez. A Szentírás Illést mint a sa-
ját korának hívő emberét állítja elénk példaként.

Jegyzetek
1. H. H. Rowley: „Elijah on Mount Carmel” – a Bulletin of the John Ry-
lands Library ismételt kiadása, 43. köt., 1. sz. (1960. szept.), 192–193. o.
2. John Bright: A history of Israel. 3. kiad. (Philadelphia, The Westmin-
ster Press, 1981), 243. o.
3. J. Wash Watts: Old Testament teaching (Nashville, Broadman Press, 
1967), 191. o.

Biblical Illustrator, Summer 1990, 62–65. oldal
  Ford. Jeviczki Andrea

Baál csaknem olyan népszerű 
volt Illés idejében, mint maga 
Jahve, mintegy a nép figyelmét 

elvonva az igaz Isten prófétájának 
kijelentéseiről. Más néven Hadád-
ként is ismert volt. Mindkét nevet 
felhasználták az egyes települések 
megjelölésére, úgymint például 
Baál-Peór. A pogány istenség itt 
látható bronzfigurája eredetileg 

fémborítással készült.

Illés próféta idejében Aháb uralkodott Izraelben, akinek a felesége a szidóni király, Etbaal lánya, a 
főníciai Jézabel volt. Az egykori samáriai királyi palota romjait a Kr. e. első századokban épült 

augustusi templom feltárása során találták meg
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A Szolgálat Útján
Ray Comfort

Igaz és hamis megtérés
Isten kegyelméből, szeretnék megosztani veletek egy taní-
tást, melynek az a címe, hogy Igaz és hamis megtérés. Ez egy 
nagyon kijózanító tanítás, olyan üzenet, amelyre nagy szükség 
van a mai egyházban. Van egy tanításom, A pokol legféltetteb-
ben őrzött titka címmel, amely arról szól, hogyan használ-
ható a törvény az evangélizációban. Tény, hogy Isten törvé-
nye, a tízparancsolat volt a lényege Isten olyan nagy emberei 
evangéliumhirdetéseinek, mint amilyenek Wesley, Moody,  
Whitfield és Jonathan Edwards voltak. Ők mondták, hogy ha 
nem használod a törvényt, az szinte biztos, hogy hamis megté-
résekhez vezet.
  Az Egyesült Államok egyik legnagyobb felekezetének hi-
vatalos újságjában, az American Horizons-ban olvastam, hogy 
ez a 11500 gyülekezetet magában foglaló felekezet az „Aratás 
évtizede” első évében, 1991-ben 294000 Krisztus melletti dön-
tést regisztrált. Ebből az istentiszteleteken mindössze 14000 főt 
lehetett megtalálni, ami azt jelenti, hogy nem tudtak elszámolni 
a maradék 279000 Krisztus melletti döntéssel. És ez az átlagos 
modern evangelizációs statisztika, legyen szó akár kampányokról, 
akár helyi, gyülekezeti evangelizációkról.
  Sok megtérő azonban nem morzsolódik le. Őket addig ba-
busgatják, míg végül benragadnak a helyi gyülekezetben, ahol jó 
a társasági élet. Benn is maradnak a gyülekezetben, abban a hit-
ben, hogy üdvösségük van, de mivel nem rendelkeznek azokkal a 
dolgokkal, melyek az üdvösség velejárói, ezért nincs valódi alapja 
az üdvösségüknek.
  Nos ez a szörnyűség egyszerűen azért történik, mert nem 
követjük a bibliai példát, és nem hirdetjük a büszkéknek a tör- 
vényt és az alázatosaknak a kegyelmet. Minden alkalommal, 
mikor Jézus egy arrogáns, öntelt és felfuvalkodott embernek 
készült hirdetni az evangéliumot, a kegyelmet megelőzte a tör-
vényt. Mindig. A törvénnyel megtörte a kemény szívet, az evan-
géliummal pedig ezt az összetört szívet gyógyította meg. 
  Miért tette ezt? Azért mert ő mindig azt tette, ami az Atya 
szemében kedves volt. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázato-
saknak pedig kegyelmet ad. Sokszor láthatjuk a Bibliában, hogy 
Jézus ellenáll a büszkének, és kegyelmet ad az alázatos szívűnek. 
Ott van például a gazdag ifjú vagy az arrogáns, önigazult tör-
vénytudó, aki felállt és kísértette Jézust. Mindkét esetben Jézus a 
törvényt tárta eléjük. A tízparancsolatot. Máskor, mikor istenfélő 
zsidók alázattal és a törvény ismeretéből származó bűntudattal 
közelítettek hozzá, akkor nekik kegyelmet adott.
  Pál a Róm 7,7-ben mondja: „a bűnt nem ismertem, hanem 
csak a törvény által”. Charles Finney pedig ezt: „A törvény felada-
ta mindig is az, hogy utat készítsen a kegyelem számára”. Finney,  
akinél a megmaradási arány egyébként 80%-os volt, a 
következőket mondta: „A törvény feladata mindig is az, hogy 
utat készítsen a kegyelem számára. Ha azonban az emberek 
tájékoztatásánál ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor majdnem 
biztos, hogy az hamis reménységhez és a kereszténység alapel-
veinek hamis bemutatásához vezet, ezzel együtt ahhoz, hogy 
hamis megtérőkkel töltjük meg a gyülekezetet”. Majd hozzátette: 

„Az idő ezt igazolni fogja”. John Wesley a következőket mond-
ta azokról, akik elmulasztják használni a törvényt az evange-
lizációban: „Mindez a törvény haszna és szerepe iránti mélységes 
tudatlanságból ered, amely azt bizonyítja, hogy akik ezt teszik, 
azok sem Krisztust nem ismerik, sem pedig az élő hitet, de lega-
lábbis csecsemők Krisztusban és képzetlenek az igazság beszé-
dében”.
  Luther Márton a Galata levélhez írt kommentárjában – ez a 
levél beszél az Isten törvénye alóli felszabadulásról – egy, az ő ide-
jében feltűnő, sátáni tanokat hirdető szektáról is szól. Figyeljétek 
meg, miről szólt ez a tanítás, a következőket írja: „A sátán, min-
den megtévesztés istene naponta alapít új szektákat. A legutóbbi, 
melyről sohase gondoltam volna, hogy felütheti a fejét, azt tanít-
ja, hogy az egyházat meg kellene szabadítani a tízparancsolattól, 
és hogy az embert nem kell megijeszteni a törvénnyel, hanem 
Krisztus kegyelmét hirdetve kell nyájasan a lelkére beszélni”. Azt 
mondja tehát itt Luther, hogy egy új tévtanítás ütötte fel a fejét, 
egy olyan sátáni körmönfontság, melyet legmerészebb álmában 
sem gondolt volna. Őt megrémítette az a gondolat, hogy egyesek 

nem használják a törvényt, hanem helyette kedvesen noszogatják 
az embereket, hogy Krisztushoz jöjjenek, úgy hogy csupán a 
kegyelemről prédikálnak, mégis ez a tökéletes összefoglalása a 
modern evangelizációnak és módszereinek.
  Charles Spurgeon azt állította: „Nem fogják elfogadni a ke-
gyelmet mindaddig, amíg nem reszketnek az igaz és szent Tör-
vény előtt”. George Whitfield pedig a következőt: „Ez az oka an-
nak, hogy annyi »elhamarkodott megtérő« van”. Ez az, amelyik 
egy csapásra kikel, majd eltűnik, mert a köves talaját nem szán-
tották föl. A törvény nem juttatta őket bűntudatra. Ők a „köves-
föld-hallgatók”, más szóval a „hamis megtérők”.
  Ezek ismeretében most bevezetésül nézzük meg a Róma 7,4-
et: „Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a törvény számára 
a Krisztus teste által, s azért másé vagytok: azé, aki feltámadt a 
halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek”.
  A pokol legféltettebben őrzött titka című könyvben 
használunk egy példát a gyorshajtóról, aki 200 km/órával száguld 
keresztül a városon. Ittas volt, a városban azonban nem volt 
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törvény a gyorshajtásra, ezért összeült a városi tanács és hoztak 
egy törvényt, melyben meghatározták, hogy 100 km/óra a sebes-
séghatár, és minden szabálysértő a sebességhatárt meghaladó 
minden egyes kilométerért 40 ezer forintot köteles fizetni. A gy-
orshajtó visszatér a városba, ahol el is fogják. A bíró elé kerül, 
aki a saját apja, a város egyetlen bírája. Bűnösnek találják. Nincs 
pénze, és a védekezés is reménytelen, sehonnan se tud összesz-
edni négymillió forintot, ezért lecsukják. Már a cellában ücsörög, 
mikor megérkezik az apja, belép hozzá és elmondja a fiának, 
hogy ő kifizette helyette az adósságot, pénzzé tette a dolgait, hogy 
összeszedje a négymilliót, a srác tehát szabad.
  A szeretet ilyen fokú kimutatása és az apa áldozata után va-
jon hogyan fog majd a fiú hozzáállni a törvényhez? Nos, először 
is a törvénynek eleget tettek. Amint az apa kifizette a bírságot, a 
fiú szabadon távozhatott. A törvény többé már nem fenyegeti. A 
bíró azt mondhatja neki: Szabad vagy! Már semmilyen tartozása 
nem maradt a törvény felé, hiszen az apja áldozatával kiegyen-
lítette a tartozást. A törvénynek tehát érvényt szereztek. És va-
jon hogy viszonyul a fiú az apjához? Hogyan fog viselkedni vele? 
Nos, telve lesz hálával és le lesz kötelezve az apjának, amiért az 
ekkora áldozatot hozott érte, habár törvényszegést követett el. És 
ezek után úgy él, hogy mélyen tiszteli az apját, sőt az apja akarata 
szerint akar élni. 
  Figyeljétek meg a hívő hozzáállását a törvényhez. Íme a 
Róm 7,4 még egyszer: „Ugyanígy ti is, testvéreim, meghaltatok a 
törvény számára a Krisztus teste által…” Itt volt az Atya áldozata. 
Ez szerzett érvényt a törvénynek. „Krisztus váltott meg minket 
a törvény átkától, átokká levén értünk”. (Gal 3,13) „Meghalta-
tok a törvény számára a Krisztus teste által”. A törvénynek már 
nincs több követelése a hívővel szemben. „Nincsen azért immár 
semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, 
akik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint”. (Róm 8,1) 
„...s azért másé vagytok: azé, aki feltámadt a halottak közül, hogy 
gyümölcsöt teremjünk Istennek”.
  Tehát az igaz hívő egy új életforma gyümölcsét termi, egy 
olyan életformáét, amely kedves a Mindenható Isten szemében. 
Ha Krisztusba vagyunk elültetve és meggyökereztünk Őbenne, 
annak nyilvánvalóvá kell válnia. Jézus mondta: „Én vagyok 
a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki én bennem marad, én pedig 
őbenne, az terem sok gyümölcsöt” (Jn 15,5). A Kolossé 1 erről 
beszél, miközben az evangéliumról szól: „a jó hír gyümölcsöt te-
rem a hívőben”. Rendben, de konkrétan mire is gondol a Biblia, 
mikor gyümölcsről beszél?
  Nos, az első, a megtérés gyümölcse (Mt 3,8). Zákeus többet 
adott, mint a könnyeit. Azt mondta: „Uram, íme vagyonom felét 
a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a né-
gyszeresét adom vissza neki”. (Lk 19,8) Ismerte Isten törvényét. 
Istenfélő zsidó volt. Ez vezette őt el Jézushoz. Ez volt a nevelő, 
amely Krisztusig vezette őt, az istenfélő, Isten törvényét ismerő 
zsidót. Vagy talán úgy is mondhatnám, hogy „egy zsidó, akit a 
törvény alázatra kényszerített”. Azt mondta: „Íme, Uram, ha 
bárkinek bármi rosszat tettem, annak a négyszeresen kárpóto-
lom.” Pontosan ezt kívánta meg a törvény is.
  Emlékszem, néhány éve olvastam egy cikket az újságban, 
melyben egy áruház arról számolt be, hogy egy hétfő reggel egy 
barna papírszatyrot találtak a bejárat előtt. Amikor kinyitották, 
egy nadrágot és a következő üzenetet találták benne: „Pénteken 
loptam el ezt Önöktől, vasárnap kereszténnyé lettem, hétfő van, 
visszahoztam. Bocsánatot kérek”. Ez a megtérés gyümölcse.
  A második a jó cselekedetek gyümölcse. Ahogy John Wes-
ley mondta a Kol 1,10 alapján: „Tegyél meg minden jót, amit csak 
tudsz, mindenáron és minden módon, ahogy csak tudod, ahány 

helyen csak tudod, annyi emberrel, ahánnyal csak tudod, és  
mindaddig, ameddig csak tudod!” Ha valaki lelkesedett az evan-
gelizációért, akkor az John Wesley volt. Akkora tűz volt benne, 
mely egész Nagy-Britanniát felforgatta. Mégis azt mondta: 
„Tegyél meg minden jót, amit csak megtehetsz”, mivel tudta a 
Szentírásból, hogy a jó cselekedetek az evangelizáció szabályszerű 
eszközei.
  Nos, a modern egyház látva néhány tüzes keresztény  
szervezetet, amelyek szociális munkába kezdtek és átestek a ló 

túlsó oldalára, elhanyagolta a jó cselekedeteket. Pedig a Biblia 
a következőket mondja a Tituszhoz írt levélben: igyekezzenek 
jó cselekedetekkel elöljárni azok, akik Istenben hívőkké lettek 
(Tit 3,8). Jézus mondta: „Úgy fényljék a ti világosságotok az em-
berek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti  
mennyei Atyátokat!” (Mt 5,16)
  Amikor kereszténnyé lettem, a világ minden bizonnyal fa-
natikusnak tartott. Egy igazi megszállottnak. És nem is változtam 
meg. Megrendelésre bőrdzsekiket és valódi szarvasbőr kabátokat 
készítettem éveken keresztül. Tíz év alatt több mint 1500 darabot 
készítettem, folytatva az apám vállalkozását. Tudjátok, hogy ki 
volt az első, aki bőrdzsekit készített? Mózes első könyvében ta-
láljuk meg a választ. Isten volt az, aki Ádámot és Évát állatok 
bőrébe öltöztette. És nem olyan ősember fazonba. Hanem az vé-
gig bélelt, gombokkal bevont fazon volt. Más szóval mestermun-
ka. Mert mikor Isten csinál valamit, akkor azt gondosan teszi.
  Mindezzel éppen egy szórólapon szembesültem, melyen a 
következő állt: „Isten volt az első, aki állatot ölt és felöltöztette 
az embert az állatok bőrébe”. Én az apám nyomdokait követtem 
és így jutottam el ahhoz az öltözethez, melyet Isten Krisztuson 
keresztül ajánl fel a számunkra.
  Az üzletemnek volt egy 3 x 2,5 méteres ablaka, csak hogy jól 
beengedje a napfényt. Ez idő tájt történt, hogy egy krisnás srác 
komolyan megtért. Megkérdeztem, hogy mi vezette őt Krisz-
tushoz: „A prédikáció volt, vagy mi?” „A kézfogás” – válaszolta. 
Megérezte egy keresztény kézszorításából az őszinteséget, és el-
gondolkodott az evangélium szavain, átadta az életét Krisztus-
nak, és fél óra múlva már jóízűen falatozta a marhapörköltet. 
Szóval teljesen megszabadult.
  Később megkérdeztem tőle: „Te miből élsz, Ron?”  
„Feliratokat, jeleket készítek”- válaszolta. „Tényleg?” - kérdez-
tem. És már oda is vezettem a 3 x 2,5 méteres táblához, hogy 
felírja rá a János 3,1–16-ot. Óriási munka volt szegény srácnak, és  
ahogy elmesélte, éjről éjre ezen a feliraton dolgozott. Egy éjszaka 
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azonban nagyon elszomorodott, mert fél óra kellett egyetlen jel 
rendes elkészítéséhez. Nagyon elkeseredett, és egy kicsit hátrább 
lépett, és a következő szavakat olvasta: „Senki sem képes megten-
ni ezeket a jeleket, amelyeket te teszel, hacsak nincs vele az Isten”. 
(Jn 3,2), és ekkor Isten nagyon felbátorította őt.
  Mindenesetre feltettem ezt a feliratot az ablakra, az ajtóra 
pedig ezt: „Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek”, szóval sok igét. A 
bejárat közös volt egy borbéllyal. Egyszer ez a borbély áthívott 
magához, és ezt mondta: „Ray, el kell neked mondanom valamit”. 
És folytatta: „Bejött néhány fazon az üzletembe, beültek a székbe, 

majd teljes undorral és megvetéssel megjegyezték: »Micsoda egy 
fanatikus van a szomszédban.« És többet nem is bírtak monda-
ni, mert a hányinger annyira erőt vett rajtuk”. Aztán hozzátette: 
„Néhány hónapja, mikor megjelent A barátaim haldoklanak című 
könyved, és bekapcsolódtál a drogmegelőzésbe, ezek az emberek 
újra megjelentek az üzletben, és beültek egy hajvágásra, és megj-
egyezték, hogy »Rendes gyerek ez a fiatal srác a szomszédban«.
  És mindaz, ami történt, az az 1Pt 2,15 gyümölcse volt. 
Figyeljétek csak: „Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve 
némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát.” Ha olyan 
keresztények vagytok, akik sok jó dolgot tesznek, akkor az em-
berek azt fogják mondani rólatok: „Bár nem hiszem azt, amiben 
hisz, de lerí róla, hogy hiteles ember”. El fogjátok némítani őket, 
befogjátok a szájukat a jó csele-kedeteitekkel.
  Már jó néhány éve észrevettem ezt. Minthogy helyettes pász-
tor vagyok egy helyi közösségben, azt mondtam: „Kezdjünk bele 
a jócselekedetekbe!” Tehát elmentem egy helyre, ahol zöldségeket 
árultak, és azt mondtam: „100 csomagnyi zöldséget szeretnék  
szétosztani a gyülekezetünk környékén”. Majd hozzátettem: 
„Vállalják a beszerzést?” „Igen – válaszolták –, ha feltüntet- 
hetjük cégünk nevét a csomagokon, akkor egy jó üzletet aján-
lunk. Méghozzá azt, hogy megkétszerezzük a szállítmányt”.  
Végülis az történt, hogy közel egy méter magas csomagokat állí-

tottak össze, melyeket teleraktak répával, káposztával, kukoricával 
és az égvilágon mindenféle zöldséggel és ráírták a nevüket. Ezu-
tán teherautóra szálltunk, levelet tettünk minden csomagra,  
amelyben valami ilyesmi állt: „Kedves barátunk!…” Nem az, 
hogy „Köszöntjük Jézus csodálatos nevében!”, semmi keresztény 
szöveg nem volt benne. „Kedves barátunk vagy szomszédunk! 
Gondolunk Önre, érdekel bennünket a hogyléte, egy gyülekezet 
vagyunk a lakókörzetében, ha segíthetünk lenyírni a füvét vagy a 
sövényét, de ha bármi egyebet tehetünk Önért, kérjük, keressen 
meg bennünket! Önért vagyunk itt. Üdvözlettel:…” És egyszerűen 
aláírtuk. Ezt tettük tehát a csomagok tetejére, majd letettük őket 
100 kapu elé. A srácoknak, akik kihordták őket, meghagytam: 
„Ne kopogjatok be az ajtón, ne keveredjetek beszélgetésbe, és ne 
gondolja senki, hogy bármit akartok tőlük”.
  A reakció elképesztő volt. Voltak emberek, akik megállí-
tottak minket az utcán, és könnyekben törtek ki. Egy nő el-
sírta magát, annyira hálás volt. Egy másik asszony azt mondta: 
„Már 60 éve itt lakom a környéken, de ez az első eset, hogy a 
helyi gyülekezet tett valamit értem”. Egy másik ezt mondta: „Én  
ateista vagyok, de szeretném a legjobbakat kívánni Önöknek 
a közösségben”. Egy másik srác, akinek a barátnője elkötelezte 
magát az Úr mellett, és ezt elmondta neki, mérgében az öklével 
verte a falat, mivel meggyőződéses ateista volt és a zöldségekben 
Isten szeretetének valódi bizonyságát látta meg, amit nem bírt 
elviselni. Csak hümmögni tudott. Óriási volt, nagyon erőteljes 
dolog. Egy nő azt mondta: „Hihetetlen, hogy ezek a zöldségek 
az enyémek!” Pedig mindössze ötszáz forintba került egy cso-
magnyi zöldség. Ötszáz forint. „Mert Isten akarata az, hogy jót 
cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát.” 
„Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a 
ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat!” Ez a 
jó cselekedetek gyümölcse.
  A harmadik a hálaadás gyümölcse (Zsid 13,15). Úgy értem, 
ha valóban megtértél, akkor mintegy kiáltásként kell felfakadnia 
benned: „hála és köszönet Istennek az ő kimondhatatlan aján-
dékáért!” Ha hiányzik belőled a hálaadás gyümölcse, ha nem ég a 
hála a lelkedben, akkor lehet, hogy nem is vagy megtérve.
  A negyedik a Lélek gyümölcse (Gal 5,22). Amelynek meglé-
tét a következők dolgok bizonyítják: „szeretet, öröm, békesség, 
türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség”.
  Az ötödik az igazság gyümölcse (Fil 1,11). Ott kell lennie 
annak a gyümölcsének, ami helyes, azaz az igazság gyümölcsé-
nek az életmódodban. Emlékezzetek, mit mond a Mt 3,10  „Azé-
rt minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és 
tűzre vettetik”. Ezért keresztényekként az evangelizációs meg-
mozdulásainkban mindent meg kell tennünk azért, hogy ne 
csak döntéseket csikarjunk ki vagy gyülekezeti és ifjúsági tagokat 
gyűjtsünk, hanem hogy gyümölcstermő elköteleződéseket tud-
junk elkönyvelni Krisztus számára, mivel „minden fa, amely nem 
terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik”.
  Szóval most meg fogjuk nézni a Mk 4,3-at, hogy bepillantást 
nyerjünk abba, mi is hoz valódi gyümölcsöt, és mi gátolhatja meg 
a gyümölcstermést. Nos, mikor a Mk 4:3-ban itt a Biblia azzal 
indít, hogy „Halljátok!”, az olyan, mintha megfújnának egy kicsi 
trombitát és kihirdetnék: „Na ez fontos!” Mikor Jézus azt a szót 
használja, hogy „Íme!”, az is egy kicsi trombitára utal. A Mk 4,3. 
versében Jézus mind a két szót használja, s ez úgy funkcionál, 
mint egy kettős trombita, azaz ami elhangzik, rendkívül fontos.
  “»Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni, és történt vetés 
közben, hogy egyik mag az útfélre esett, de jöttek a madarak, és 
felkapkodták. Másik meg a sziklás helyre esett, ahol kevés volt a 
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föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben; amikor 
pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, 
kiszáradt. Egy másik a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, 
megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig a jó földbe 
esett, és termést hozott, miután kikelt és szárba szökkent, és meg-
hozta egyik a harmincszorosát, másik a hatvanszorosát, sőt néme-
lyik a százszorosát is«. Majd hozzátette: »Akinek van füle a hal-
lásra, hallja!«
  “Amikor egyedül maradt, a körülötte levők a tizenkettővel 
együtt megkérdezték őt a példázatokról. Jézus így szólt hozzájuk: 
»Nektek megadatott az Isten országának titka, de a kívülvalóknak 
minden példázatokban adatik; hogy akik néznek, nézzenek ugyan, 
de ne lássanak, és akik hallanak, halljanak ugyan, de ne értsenek, 
hogy meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsáttassanak«.
  Azután így szólt hozzájuk: Nem értitek ezt a példázatot? Ak-
kor hogyan fogjátok megérteni a többit? A magvető az igét veti. 
Akik az útfélen vannak: oda hull az ige; de amikor meghallják, 
azonnal jön a sátán, és kiragadja a beléjük vetett igét. Akiknél a 
mag a sziklás talajra hullott: amikor meghallják az igét, azonnal 
örömmel fogadják, de nem gyökerezik meg bennük, ezért csak  
ideigvaló, és ha nyomorúságot vagy üldözést kell szenvedniük az 
ige miatt, azonnal eltántorodnak. Másoknál a tövisek közé hullott 
a mag: ezek meghallják az igét, de e világ gondja, a gazdagság 
csábítása, vagy egyéb dolgok megkívánása megfojtja az igét, úgyh-
ogy ez sem hoz termést. Akiknél a jó földbe hullott a mag: ezek 
hallgatják az igét, befogadják, és az egyik harmincszoros, a másik 
hatvanszoros és némelyik százszoros termést hoz.«” (Mk 4,3–20)
  A tizenharmadik vers, úgy vélem, hogy egyike a Biblia kulcs-
verseinek. Jézus azt mondta nekik: „Nem értitek ezt a példáza-
tot? Akkor hogyan fogjátok megérteni a többit?” Más szóval a 
magvető példázata a kulcs ahhoz, hogy valamennyi példázat titka 
feltáruljon. Mikor te és én megértjük, hogy a magvető példázata 
nem másról szól, mint az igaz és a hamis megtérésről, a köves-
föld hallgatóról, a tövisesföld-hallgatóról és a jó föld hallgatóról, 
tehát két hamisról és egy igazról, akkor kezdjük csak megérteni a 
többi példázatot, melyek szintén arról szólnak, hogy vannak igaz 
és hamis megtérők. A balga szűzek a hamisak, az okos szűzek az  
igazak. Az ember, aki kősziklára építette a házát, a valódi megtérő. 
A másik, aki a házát a homokra építette a hamis megtérő.
  Tudjátok, régen azt gondoltam, hogy a bolond ember, aki 
a házát a homokra építette, egy hitetlen volt. De nem, olvassá-
tok csak el figyelmesen, mit mondott itt Jézus: „Aki pedig hall-
ja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a 
bolond emberhez, aki homokra építette a házát”. (Mt 7,26) Az 
istentelen ember nem hallja Jézus beszédeit. A legtöbben ismerik 
ugyan azt, hogy „Ne ítélj, hogy ne ítéltessél!”, és az aranyszabályt: 
„Amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy 
bánjatok velük!” és mindkettőt el is ferdítették, mivel nem értik 
őket. Az a helyzet, hogy ma az egyház tele van olyan emberekkel, 
akik hallják ugyan Jézus beszédeit, és mégsem engedelmesked-
nek azoknak. Nem evangelizálnak, habár Jézus azt mondta: „ti 
vagytok az én tanúim”, „ragyogjon a ti világosságotok az em-
berek előtt”, „menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az 
evangéliumot minden teremtménynek!” De ők mégsem teszik. 
Olyanok, mint az az ember, aki homokra építette a házát. Most 
valamennyi evangéliumot párhuzamosan használva nézzük meg 
újra a magvető példázatát – mely a Lk 8-ban és a Mt 13-ban is 
megtalálható – és szedjük össze a hamis megtérő vagy a köves-
föld-hallgató hat legjellemzőbb tulajdonságát!
  Az első, a Mk 4,5 alapján megállapítható jellegzetesség, 
hogy a hamis megtérők azonnali eredményeket érnek el. Nem 
mérik fel a tényleges helyzetet. Az evangélium, amit hallanak, 

nem az az evangélium, amelyet a törvény megelőzött volna. Őket 
nem juttatták el oda, hogy remegjenek a szent Isten trónja előtt. 
Azt mondták nekik, hogy szükségük van bizonyosságra afelől, 
hogy a mennybe kerülnek. Tehát azt gondolják, hogy ők már a 
mennybe mennek. A legtöbb ember így gondolja. Miért? Azon 
vannak, hogy felépítsék a saját igazságukat, és nem ismerik azt az 
igazságot, amely Istentől van.
  Az amerikaiak 62%-a hisz a pokolban, azt azonban nem 
hiszik, hogy oda kerülnek. Azt gondolják, hogy ahhoz túlságosan 
jók. Ez az emberi természet. „Sok ember hirdeti, hogy ő hűséges” 
(Péld 20,6) „Van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de 
végül a halálba vezet.” (Péld 14,12) A modern evangélium ezt 
mondja: „Biztosnak kell lenned afelől, hogy a mennybe kerülsz. 
Neked nem kell a pokolba menned. Krisztushoz kell jönnöd, és 
át kell adnod neki az életed. Hinned kell Jézusban” – és azután 
hirdetik a megfeszített Krisztust.
  Tehát a bűnös azt gondolja, hogy végül is ő megérdemli a 
mennyet, eljön tehát, Jézusnak adja a szívét, és bizonyosságot  
szerez arról, hogy a mennybe kerül. Nem tudja, hogy mi a bűn, 
mivel Pál mondja, hogy „nem ismerem a bűnt, csak a törvény 
által”. Az 1Jn 3,4 pedig ezt mondja: „A bűn törvényszegés.” Ő 
abban a tudatban él, hogy üdvössége van, elkezdik pátyolgatni, 
beépül a gyülekezetbe, ahol új barátokat és új életformát talál, 
leszokik az italról, és a dolgai is rendbe jönnek.
  Elmarad tehát a bűnbánat, és ahol nem értik, hogy mi a bűn, 
ott hiányzik az Istentől való szomorúság is, amely megtérésre in-
dít. Jézus mégis azt mondta: Ha meg nem tértek, elvesztek (Lk 
13,3). És az egyház tele van olyan emberekkel, akiknek szavatol-

ták az üdvösséget, csak éppen nem a Szentlélek által. Ezek az em-
berek nem mérik fel a dolog jelentőségét. Könnyű rávenni őket 
a döntésre, mivel az örök életet mint mézes madzagot húzzák el 
előttük.
  A második a nedvesség hiánya (Lk 8,6). Nincs bennük 
szomjúság Isten iránt, az élő Isten iránt. A harmadik, hogy nincs 
gyökerük (Mt 13,6). Az isteni jellem nem vert bennük gyök-
eret. A negyedik, hogy az igét örömmel fogadják. Ahogy már 
mondtam, nincs bennük Istentől való szomorúság, mivel nem 
jutott el hozzájuk a törvény, hogy megláthatták volna magukat az  
igazságban. Isten törvénye olyan, mint egy tükör. Ha nincs 
tükröd, egész nap mit sem sejtve járkálhatsz maszatos képpel, 
mindaddig, amíg valaki nem figyelmeztet, fogalmad sincs a 
dologról.
  Mindennap valamennyien tükörbe szoktunk nézni, hogy 
felmérjük az állapotunkat. Reggel felkelsz, belenézel a tükörbe, 
hogy megnézd, mekkora károkat okozott benned az éjszaka. Úgy 
értem, nincs is annál jobb bizonyíték arra, hogy a romlott terem-
tés részei vagyunk, mint mikor így reggel belenézünk a tükörbe. 
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Szóval kipihenjük magunkat egy fárasztó nap után azért, hogy 
reggelre kipihentek legyünk. És akkor mit látunk? Na tessék, puf-
fadt szemek. Ó, szörnyű!
  Ők tehát nem néznek bele a szabadság tökéletes törvényébe, 
és ezért nem látják meg magukat az igazságban. Isten törvénye 
olyan, mint egy tükör. Ezért van az, hogy nem kívánják azt a 
fürdőt, amely Krisztus vérével moshatná meg őket; nem, mert 
nem látják, hogy milyen óriási szükségük van Isten megbocsá-
tására. Pál mondta: „a bűn fokozott mértékben lesz bűnné a pa-
rancsolat által.” (Róm 7,13) Ezért fogadják tehát örömmel az igét 
(Mk 4,16).

  Az ötödik az tehát, hogy az igét (kitörő) örömmel fogad-
ja. Az ő nevetésük nem fordult gyászba, sem az ő örömük szo-
morúságba (Mt 13,20). És végül a hatodik az, hogy egy ideig 
hisznek (Lk 8,13). A hamis megtérés egy hamisítatlan tapaszta-
lata tehát az, hogy csak egy ideig hisznek.
  Most képzeljünk magunk elé egy képet, amely két növényt 
ábrázol! A bal oldalon lévő növény erősnek és egészségesnek 
látszik, míg a jobb oldali jóval csenevészebb. És ha hely szűkében 
vagy a kertedben, akkor, ahogy a legtöbben, valószínűleg, te is 
a következőképpen gondolkozol, hogy „inkább a csenevész nö-
vényke pusztuljon el, mint a szép, nagy növény”.
  Most képzeljük el a második képet! Látjuk, hogy kisütött a 
nap, és a nagy, erős és egészséges növényünk kezd hervadozni, 
miközben a kisebb növény köszöni szépen, jól van. A harmadik 
képen pedig azt láthatjuk, amit eddig nem láthattunk, hogy miért 
van az, hogy a nagy növény elszáradt, a kisebb viszont növek-
edett: a nagy növény felszíni talaja alatt egy masszív kőzetréteg 
volt. A gyökér nem tudott mélyre hatolni, mivel kevés volt a talaj, 
és hamar kőbe ütközött. A kisebb növény azért volt gyengébb, 
mert a földben mélyre tudta ereszteni a gyökerét, hogy nedves-
séget kapjon.
  Nos látjátok, hogy a napfény volt az, amely felfedte, amit 
te és én nem láthattunk, a növények talajának minőségét? Ér-
titek ezt? A napfénynek köszönhetjük, hogy felismerhettük, azt, 
amit szemmel nem láthattunk, a növények talajminőségét és 
gyökérszervezetét.
  Ugyanígy van ez szellemi síkon is, a növény a meggyőződéses 
hívő megújult élete. A talaj a szíve állapota. A szellemi síkon a 
napfény a megpróbáltatás, a kísértés és az üldöztetés. A Mt 13,21 
szól a megpróbáltatásról, a Lk 8,13 a kísértésről, az üldöztetésről 
pedig a Mk 4,17. Csakúgy, ahogy természetes szinten a napfény 
világított rá egy szemmel láthatatlan dologra, és felfedte a növény 
talajminőségét, a szellemi szinten a megpróbáltatás, a kísértés, az 
üldöztetés azok a dolgok, melyek megmutatják azt, ami számom-

ra és számodra nem látható egy meggyőződéses hívő életében.
  Ha szeretnéd, hogy a szobanövényed fejlődjön és növeked-
jen, akkor a legrosszabb dolog, amit tehetsz vele, hogy elrejted 
a napfény elől. Vegyük azt, hogy négyezer forintot adtál egy  
igazán mutatós szobanövényért, azt mondhatod: „A mindenit, 
azért belekerült egy kis pénzbe. Gondoskodni fogok róla. Azon-
nal be is zárom a szekrénybe”. Szép, meleg és sötét szekrény. Nem, 
az a legrosszabb dolog, amit tehetsz vele. Minek óvnád a növé-
nyt a napfénytől, ha jó földben van, ha van elég helye, és nedves-
séghez tud jutni? A napfénytől csak növekedni fog, attól biztos 
nem fog elpusztulni.
  Ugyanígy a legrosszabb dolog, melyet te és én egy friss 
megtérővel tehetünk az, hogy elrejtjük őt a próbák, kísértések és 
üldöztetések napsugarai elől. Ennél rosszabb dolgot nem is te-
hetnél. Amikor azt mondjuk, „Valaki éppen most adta át a szívét 
Jézusnak a börtönben, kedden engedik szabadon. Menjünk hát 
elé és hozzuk el kocsival, hogy megvédjük őt a kísértéstől, és 
távol tartsuk a régi barátaitól. És mikor majd próbákba kerül,  
biztosítsuk afelől, hogy gondoskodunk róla”. Nem, ez a leg- 
rosszabb dolog, amit tehetünk vele. Ha valódi, akkor növekedni 
fog, ha pedig hamis, akkor elkezd hervadozni és elpusztul.
  Néhány éve, mikor még Oroszországban üldözték a keresz-
tényeket, hallottam, hogy jó néhány hitvalló keresztény gyűlt  
össze egy imaösszejövetelre. Egyszer csak, kivágódtak az ajtók, 
belépett két orosz katona teljes fegyverzetben, és a következőket 
ordította oroszul: „Kitakarodjatok erről a helyről, ha nem akar-
tok meghalni a hitetekért!” A meggyőződéses keresztények fele 
ekkor felállt és elhagyta a helyet. Egyszerűen elszaladtak. És ek-
kor, miután az ajtók bezáródtak, a katonák leengedték a fegyve-
reiket, levették a sisakjaikat, leültek, és ezt mondták: „Dicsőség 
az Úrnak, mi csak elválsztjuk a juhokat a kecskéktől, mielőtt még 
megkockáztatjuk a közösséget veletek”.
  Bár Isten általában mellőzi az oroszkatona-módszert, ám 
használja a földmegnyitó és emberelnyelő módszert (4Móz 
26,10). Látjátok, ha volt súlyos üldöztetés, amely az egyházat érte, 
csak annyit ért el, hogy eltávolította az egyházból a zúgolódókat 
és panaszkodókat. Sőt mi több, azokat is, akik megosztást 
hoznak, és a Szentlelket káromolják. Ráadásul én úgy gondolom, 
hogy akármennyi üldöztetés jön az egyházra, az csak a köves-
föld-hallgatókat és az ő tévelygéseiket fogja leleplezni.
  El tudod képzelni, hogy baja származzon abból valakinek, 
akiről úgy gondolod, hogy Jézushoz vezeted? Nem tárod elé a 
törvényt, mielőtt a kegyelemről beszélsz neki. Elmulasztod azt, 
hogy bűntudatra juttasd. Nem ébreszted rá, hogy megszegte 
a szent Isten törvényét, hogy bűnt követett el, és hogy a bűn a 
törvény megszegése. Csak annyit mondasz: „Figyelj, neked van 
egy Isten alakú űr az életedben. Jézus adhat neked igazi békét,  
szeretetet és beteljesedést, hogyha egyszerűen átadod neki a 
szíved, akkor segíteni fog a problémáidon. Veled lesz a nehéz-
ségekben, és biztosan a mennybe kerülsz”. És ezután egy őszinte 
imára vezeted őt. Valami mégis hiányozni fog ebből a „hívőből”. 
Nem fáj a szíve az elveszettekért. Nem él szent életet. Nem kíván-
ja Isten igéjét. Nincs igazi, mély imaélete. Tehát, mivel te vezetted 
őt Krisztushoz, a saját feladatodnak érzed, hogy beépítsd őt egy 
közösségbe, hogy megbizonyosodjál róla, hogy olvassa a Bibliát, 
hogy imádkozz vele stb. Mindezeket a te feladatodnak látod és 
elkezded pátyolgatni.
  És így támasztgatod, karózgatod őt egészen az Ítélet napjáig, 
mikor is a mindentudó Isten egy szempillantás alatt leleplezi az ő 
képmutató állapotát. Kinek a hibája volt mindez, ha te gyámolít-
gattad egészen az ítélet napjáig? Nem lett volna jobb hagyni ele-
sni? Nem elrejteni a napfény elől, hanem inkább engedni, hogy 
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rásüssön a nap, és megmutassa a talaj minőségét. Ha valódi, ak-
kor növekedni fog, ha hamis, akkor elsorvad és elhal. Éveken 
keresztül fektettem energiát olyan hitvalló keresztényekbe, akik 
Jézusnak adták a szívüket. Megkérdeztem azoktól, akik később 
kövesföld-hallgatóknak bizonyultak, hogy „Olvasod az igét?”, 
ők azt mondták: „Tényleg nincs időm, van egy tv-újságom és 
nagyon sok egyéb dolgot kell csinálnom.” „És elmész a gyül-
ekezetbe?” „Vasárnap lesz a golfversenyem, nem mehetek. Ja, és a 
következő szombaton meg úszni megyek”. Tudjátok, mostanában 
már békén hagyom őket. Ha nem hallgatnak az első és a második 
figyelmeztetésre sem, akkor csak annyit mondok: „Rendben,  
ennyi volt”. És inkább az elveszettekbe fektetem az energiámat.
  A Biblia azt mondja: „a hamisítatlan lelki tejet kívánjá-
tok, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr”. Egy egészséges 
báránynak az étvágya is rendben van. Egy egészséges bárányt 
nem kell erőszakkal megetetni. Ha valaki valóban megtért, az 
kívánni fogja az igét, a hamisítatlan lelki tejet. És így fel is fog 
növekedni tanítvánnyá. Mikor keresztény lettem, első dolgom 
volt, hogy szereztem egy Bibliát és elkezdtem olvasni, hogy meg-
tudjam, hogy mit akar Isten tőlem, hogy cselekedjem.
  És szerettem a testvéreket. És tudtam, hogy átmentem a 
halálból az életre, mivel szerettem a testvéreket. Mikor azt lát-
tam a Szentírásban, hogy „saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, 
ahogyan egyesek szokták”, azt gondoltam magamban: „Rendben, 
elmegyek a gyülekezetbe”. A szörfözés egy hellyel hátrébb szo-
rulhat.
  Ha hátratekint az új megtérő, Jézus azt mondja róla, hogy 
nem való az Isten országába. A Lk 9,62 szerint: „Valaki az eke 
szarvára veti kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten 
országára”. A görögben az „alkalmas” helyén az „eutheos” 
áll, mely azt jelenti, hogy „használatra kész”. Mi gondolsz, ha 
jó és minőségi magot veszel, és köves földbe veted el, vajon 
gyümölcsöt fog hozni? Az a helyzet, hogy nem. Ha tudod, hogy 
mit csinál a földműves, vagy csak van valamicske sütnivalód, ak-
kor azt mondod: „Fel kell szántanom a földet, ki kell szednem a 
köveket és ezután, ha elszóróm a jó magot a jó földbe, akkor az jó 
gyümölcsöt fog teremni”. Egyszerű földművelés.
  Isten mondja, hogy az ember szívének a talaja olyan, mint a 
kő. Az Ez 36,26-ban azt mondja: „Elveszem a kőszívet testetekből, 
és adok néktek hússzívet”. Foghatod a tiszta evangélium magját, 
és beleszórhatod egy még meg nem újult szívbe, de akkor az nem 
fog gyümölcsöt teremni. Nem is teremhet. Helyette azt kell ten-
nünk, hogy mint egy ásóval, Isten törvényével ássuk fel az emberi 
szívet. Így tárjuk fel a bűn köveit, melyeket aztán a megtérés által 
távolítunk el. Ezután már el tudja fogadni a beoltott igét, amely 
képes megtartani a lelkét.
  Tudjátok, sok nagyszerű, általam mélyen tisztelt és csodált 
evangélistát nem ijeszt meg, hogy a megtérőik körében 80% körül 
mozog a visszaesési arány. Mégsem hiszem, hogy a magvető 
példázatát csupán ezért kaptuk volna, hogy az elkeserítő evan-
gelizációs eredmények ismeretében megvigasztaljon bennünket. 
Sokkal inkább kulcsok vannak benne elrejtve, melyek által meg-
értésre juthatunk. És ha megfigyeled a jóföld-hallgatót, akkor 
azt láthatod, hogy ő hall és ért, és gyümölcsöt terem, mivel jó és 
őszinte szívébe fogadja be a magot. Tehát jó és őszinte szíve van, 
és megérti a dolgokat.
  Á, szóval erről van szó! Tehát vannak kint a világi tár-
sadalomban olyanok, akiknek jó és őszinte szíve van, és megértik 
a dolgokat, ők azok, akik befogadják az evangélium magját. De 
ez nem bibliai. A Róm 3 ezt mondja: „nincs, aki megértse”. Há-
nyan értik tehát? Senki. Azt mondja: „nincsen csak egy igaz is”. 
Az ember szívéről pedig így ír: „Csalárdabb a szív mindennél, és 

gonosz az” (Jer 17,9 Károli).
  A megértés és jóság erényeinek tehát minden bizonnyal a 
szíven kívülről kell jönniük, nem pedig a szívből, hiszen a meg- 
értés es jóság nincs benne az ember szívében. Mi okozza a meg-
értést? A nevelő. A törvény a nevelőnk, hogy Krisztushoz vez-
essen minket. A nevelő feladata, hogy ismereteket adjon. „A 
bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által...” (Róm 7,7) 
Isten mondja: „Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül 
való”. (Hós 4,6 Károli). A törvény nem csinál mást, mint a megé-
rtés szikráját pattintja ki az elméből. A tízparancsolat a lámpa, 
a törvény a fény. És mikor az ember meghallja Isten törvényét, 
észreveszi, hogy vétkezett Isten ellen.
  Isten igazságot vár el a belső részeinkben is, a kívánságot 
egyenértékűnek látja a paráznasággal, a gyűlöletet a gyilkolás-
sal, és ha csak egyetlen dolgot elveszel, ami a másé, függetlenül a 
dolog értékétől, akkor tolvaj vagy és nem öröklöd Isten országát. 
Ha csak egyetlen füllentést mondasz, akkor hamis tanú vagy és 
minden hazug helye a tűz tavában lesz. Ők az Isten törvényének 
megszegői és a hamisságot cselekvők.
  Jézus mondta: „Sokan mondják majd nékem ama napon: 
Uram! Uram!” De ezt mondja: „Mondom néktek, nem tudom, 
honnét valók vagytok ti; távozzatok el éntőlem mindnyájan, 
kik hamisságot (törvénytelenséget) cselekesztek!” Mikor valaki 
megérti, hogy Isten ellen vétkezett, akkor a törvény az, amely 
felszántja a szíve talaját, hogy a bűn kövei nyilvánvalóvá legyenek, 
csak ezután lesz képes eltávolítani a bűn ezen köveit a megtérés 
által, hogy ezt követően befogadhassa a magot (az igét), amely 
megtarthatja a lelkét. Így válhat belőle jóföld-hallgató.

  Mondanivalóm lényege tehát, hogy Isten nem testi  
fegyvereket adott az egyház kezébe, hanem olyanokat, melyek 
erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására a Szentlélek 
segítségével (2Kor 10,3–5). Te és én befolyásolhatjuk tehát, 
hogy milyen talajba essen majd a mag, Isten törvényét ásóként 
használva felszánthatjuk a meg nem újult szívet. Emlékezzetek 
arra, amit George Whitfield mondott: „Ez az oka, hogy olyan sok 
elhamarkodott megtérő van”. Az ő kemény földjüket nem szán-
tották fel. A törvény nem győzhette meg őket, ők tehát a köves-
föld-hallgatók.
  Egy barátom egyszer odajött hozzám, és a következőket 
mondta: „Ray, valami nem stimmel a keresztény életemmel”. 
És így folytatta: „Valahogy hiányzik belőlem az a lelkesedés, 
ami bennetek, srácokban megvan”. Erre azt feleltem: „Figyelj,  
Richard, van benned szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, 
jóság, hűség, szelídség és mértékletesség?” „Nos, nem, ezek közül 
nyolc gyümölcs hiányzik nekem” – válaszolta. Csak egy volt meg 
neki. Ezért ezt mondtam: „Akkor, Richard, azok alapján, amit 
elmondtál, semmi sem szól amellett, hogy kereszténynek nevezd 
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magad”.
  Nos, valójában Richard éppen akkor a Lélek egy másik 
gyümölcsével is rendelkezett. Az önuralom gyümölcsét gya-
korolta, mivel, ahogy azt később elmondta, legszívesebben 
átrendezte volna akkor az arcomat. De mégsem tette. Hazament, 
önvizsgálatot tartott, hogy meglássa, vajon hitben van-e, megál-
lapította, hogy nincs, megtért a Mindenható Isten előtt és három 
hónap alatt olyan gyümölcsöző ember lett, hogy a gyülekezetünk 
rábízta a kávéházas missziós szolgálat vezetését.
  Ezért mondja a Biblia, hogy vizsgáljátok meg magatokat, 
hogy meglássátok, vajon hitben vagytok-e. A Kol 4,5 ezt mondja: 
a kívülállókkal való érintkezésben legyetek okosak! Az időt jól 
használjátok fel! Régen azt gondoltam, hogy a „kívülállók”, azok 
a hitetlenek, a világi társadalom. De nem így van, a kövesföld-
hallgatók, a hamis megtérők azok, akik tartozhatnak úgy az egy-
házhoz vagy ifjúsági csoporthoz, hogy a Krisztus testébe mégsem 
tartoznak bele.

  A Biblia azt mondja, hogy a kívülállókkal való érintkezésben 
legyetek okosak! Az időt jól használjátok fel! Ha valaki ellopja 
az idődet, az a hamis megtérő. Lelkigondozást és lelkigondozást, 
azután még több lelkigiondozást akar. Mindig azért jön, mert tele 
van problámával, gonddal, bajjal. Rengeteg órát töltöttem el ol-
yan emberek lelkigondozásával, akiknek nem is lelkigondozásra 
lett volna szükségük, hanem megtérésre.
  Emlékszel a nagy növényre? Mire lehet szüksége? „Trágyára! 
Még több trágyára! Tegyél trágyát a növényre, az majd segít!” Bi-
ztos? Ha esetleg összeakadsz egy hamis megtérővel, és rászánod 
magad, hogy gondoskodsz róla. Csak figyelgeted, pá-tyolgatod, 
gyámkodsz felette. Lehet, hogy még többet kellett volna vele 
foglalkozni? – kérdezheted. Nem, nem ez a gond. Nem trágyára 
van szüksége. A földdel van a probléma, az ő szívének az állapo-
tával. Megtérésre van szüksége.
  A gyámkodás nem biblikus. Tényleg nem, nézz utána! Sehol 
sem találsz gyámkodást a Szentírásban. Találhatsz benne olyat, 
hogy táplálás, nevelés, tanítványozás, de az új megtérők utáni 

járkálásról sehol sem hallasz. Mikor David Wilkerson a kocsi-
jában kazettáról meghallgatta A pokol legféltettebben őrzött titka 
című tanítást, ezzel kezdte, amikor egyenesen a kocsijából fel-
hívott: „Azt hittem, én vagyok az egyetlen, aki nem hisz a gyám-
kodásban”. Nem is biblikus.
  A gyámkodás csupán szomorú bizonyítéka annak, hogy 
milyen csekély hite van a modern evangelizációnak úgy a maga 
üzenetében, mint Isten megtartó erejében. Ha ő az ő hitük 
szerzője, akkor ő lesz a befejezője is. Isten meg tudja menteni 
akár a legutolsó pillanatban is azokat, akik általa jönnek Isten-
hez. ő az, aki megtarthatja őket az eleséstől, és képes őket hibát-
lanul előállítani az ő dicsőségében kimondhatatlan örömmel. 
Ha Isten megmentette őket, akkor meg is tartja őket. Az etiópiai 
főember gyámkodás nélkül maradt. Vajon miért? Azért mert, 
ha valódi, akkor megmarad, ha pedig hamis, akkor hervadozik 
és elhal. A kövesföld-hallgatónak nincs szüksége gyámkodásra. 
Gyámkodáson én nem azt értem, hogy csak odafigyelsz valakire 
a környezetedben, hogy az illető olvassa a Bibliát. Hanem azt, ha 
már a munkádnak tekinted, hogy más emberek után járkálj, akik 
a gyülekezetben vagy egy evangelizációs kampányban Jézusnak 
adták a szívüket. A következő héten elmész hozzájuk, bekopogsz, 
és ezt mondod: „Ne haragudj, de most már tényleg el kéne jön-
nöd a testvéri közösségbe. Kinyitnád az ajtódat? Úgyis látom, 
hogy az ágy alá bújtál!” Azt hiszem, ez a legszívtelenebb dolog 
a világon, hogy a manapság szokásos Jézus melletti döntéseket 
hajkurásszuk: soha nincsenek otthon, ha telefonon hívod őket. 
Nem trágyára van szükségük, hanem jó földre.
  Jó pár éve történt, hogy az akkori lelkipásztorom – ez egy 
nagy gyülekezet volt, melynek a vezetésében én is részt vettem – 
aki a vezető pásztor volt, egy rendkívül istenfélő ember hírében 
állt. Szeretnék egy kicsit mesélni róla, hogy hány kilót nyomott és 
mekkora ember is volt, s mindezt nem ok nélkül teszem. Szóval 
talán 180 cm magas volt, Peter Morrow-nak hívták, Istennek egy 
csodálatos embere, de nem volt egy testes ember, azt hiszem, 
talán 54 kilót nyomhatott. Gyakran viccelt a súlytalanságával.  
Annyit ehetett, amennyi csak belefért, mégsem látszott meg rajta. 
Bizonyára valami megdicsőült teste lehetett. De képzeljétek, csak 
egyetlen csík volt a pizsamáján. Tudjátok, mikor a hasát szappa-
nozta, a háta habzott.
  Évekkel ezelőtt kopogtattak az ajtaján. Éjjel 3 óra volt. Kora 
hajnali óra. A fia ment ajtót nyitni, és megkérdezte: „Igen?” És 
a fickó ezt válaszolta: „Tanácsot szeretnék kérni az édesapádtól”. 
Ez a tizenéves fiú ismerte az édesapja szívét, tudta, hogy ő olyan 
pásztor, aki nem bánja, hogy felkeljen és lelkigondozzon egy-
et a juhai közül még hajnali 3 órakor sem. Ezért ezt mondta a  
fickónak: „Menj csak be a nappaliba, és várd meg ott!” Felköltötte 
az édesapját, aki felkelt, lement a nappaliba, és ekkor az ajtó 
mögül egy 35 centis éles kés vágódott az arcába. Széthasogatta az 
ujjait és átvágta a torkát. A fiai az ordítását meghallva berohantak 
a nappaliba és az apjuk vérét látták mindenhol a falakon. Iszon-
yatos volt. Elkapták a fickót, akiről azt gondolták, hogy megölte 
az apjukat, és meg akarták ölni. Az azt üvöltötte: „Nem kapok 
levegőt!” Ők pedig ezt: „Akkor halj meg, halj már meg!” A fickót 
letartóztatták. Az apa túlélte, többszáz vérátömlesztésen ment át, 
de életben maradt.
  Másnap egy másik pásztor hívott fel. Ezt mondta: „Hallot-
tad, mi történt múlt éjjel?” „Igen. Nem tudom elhinni. – válas-
zoltam – Iszonyatos”. „Figyelj, ezt nem fogod elhinni! – mondta. 
A fickó, aki ezt tette, az én gyülekezetembe jár. Ő a nyájam egyik 
tagja”. „Csak viccelsz!” - mondtam. De ő ezt felelte: „Ez borzasz-
tó,... egy keresztény ilyet tegyen!?” „Várj csak egy kicsit! – mond-
tam. Ha valaki megpróbálja lefejezni a pásztort, akkor könnyen 
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juthatsz arra következetésre, hogy az illetőnek vannak bizonyos 
hiányosságai az olyan területeken, mint a szeretet, a jóság, a 
szelídség...”
  Úgy értem, ideje, hogy végre komolyan vegyük a Szentírást. 
Én nem üdvözlöm addig az embereket a hitben, ameddig nem 
látok gyümölcsöt az életükben. Ez nem lényeges manapság, ha 
úgy vesszük, de várjatok csak, mikor majd súlyos üldöztetések 
jönnek! Mikor éles késekkel járkálnak majd az emberek, mert 
a keresztények valóban Isten teljes tervét prédikálják, és az ő 
nevéért fognak majd gyűlölni minket. Azért szenvednek üldöz-
tetéseket, mert istenfélő módon élnek a Krisztus Jézusban.

  Tudjátok, a Biblia kétszer beszél hamis testvérekről. Szól 
hamis apostolokról, hamis prófétákról, hamis tanítókról és hamis 
megtérőkről. És alig-alig hallunk tanítást ezekről. Azt kívántam, 
bárcsak lett volna nálam egy videokamera, mikor néhány éve a 
következő eset megtörtént velem. Éppen át akartam menni az 
utcán, mikor hirtelen hangokat hallottam: „brrmm, brrmm”. 
Rápillantottam az útra, s hát ott volt egy kocsi az út közepén és 
úgy szólt, mintha nem lett volna rajta hangtompító, az ember, aki 
vezette, pedig úgy ment, mint egy őrült. Szóval gyorsan hátra-
ugrottam az útról a járdára, mert azt gondoltam, hogy menten 
elüt.
  A kocsi közvetlen mellettem hajtott el, és a fazon, aki ve-
zette, észrevett. Felismert engem. Az ember, aki a kocsit vezette, 
egy klasszikus kövesföld-hallgató volt, egy hamis megtérő. Hal-
lottam róla, hogy ez az ember már fenyegetett meg pásztorokat 
egy másik gyülekezetből, ezért megjegyeztem magamnak. Meg-
látott, hirtelen beletaposott a fékbe, visszatolatott, kipattant és ezt 
mondta: „Szia, Ray!”
  Bárcsak láttátok volna: három jézusos matrica virított a 
ko-csija első szélvédőjén, inge a köldökéig kigombolva, hogy 
szőrös mellkasának sűrűjéből elő-előbukkanjon a nyakában lógó 
hatalmas kereszt, és csak úgy ontotta a keresztény közhelyeket, 
ráadásul lelkigondozásra akart volna jönni hozzám. Hát vala- 
hogy foglalt voltam abban az évben.
  Látjátok, a hamis megtérő az időtökre pályázik. Az ördög 
eszköze abban, hogy lefárassza a szenteket. Emlékezzetek rá, a 
Sátán le akarja fárasztani a szenteket! Ők hallgatói az igének, de 
nem cselekvői. És mindezt azért teszik, mert nincs mély gyö-
kerük, csak ágaik és leveleik. Persze nem a Jézus-matricákkal van 
a gond, vagy ha valaki szereti hordani a keresztet, csak tegye! A 
pólók is nagyszerűek. De figyeljétek meg, hogy a hamis megtérők, 
akiknek nincs mély gyökerük, az nem hatol mélyre a szívükben, 
azaz a szívük földjében, sok ágat és levelet növesztenek, hogy 
lenyűgözzenek, például jó nagy Bibliájuk van.
  Ha nem veszitek sértésnek, hadd osszam meg veletek, mi- 
lyen fordítás is ez, hogy nehogy összekeverjétek. Ez az „Új farizeu-
sok bibliája” hivatalosan engedélyezett fordítás. A Legszélesebb 
Sír Kiadótól. Minden Bibliát egy hónapon át gondosan áztatnak 

a fürdővízben, majd két héten keresztül vonszolják a kocsi után, 
hogy meglegyen az a „szellemi kinézete.”
  A hamis megtérő nem hoz gyümölcsöt, de annál több ágat 
és levelet hajt, hogy jó benyomást keltsen a körülötte élőkben. 
Hallgassátok meg a Mt 7,15–20-at: „Óvakodjatok a hamis prófé-
táktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó 
farkasok! Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról 
szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? Tehát minden jó 
fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem”.
  Figyeljétek meg ezt: „Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt.” 
Más szavakkal, ha valaki igaz, akkor (a gyümölcse is) igaz, ha va-
laki hamis, akkor (a gyümölcse is) hamis. „Rossz fa sem hozhat jó 
gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, 
és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket”. Mi-
ért kellene egymást akkor a gyümölcseinkről megismernünk? 
Hallgassuk meg, amit az ApCsel 20,29–30 mond: „Tudom, hogy 
távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímé-
lik a nyájat, sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák 
dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat”.
  Magatok közül támadnak majd férfiak, mondja. És ha  
megnézitek a különböző kultuszokat, szektákat és hamis prófé-
tákat, ezek a testből (Egyház) jöttek. Nem azok az emberek, akik 
megismerték az Urat és az igazság útját, és rossz útra tértek, 
hanem olyan emberek, akik hamis megtérők voltak, és később 
elmulasztottak a megtéréshez méltó gyümölcsöt teremni.
  A farkasok a gyenge juhokat szemelik ki. Így vadásznak. 
És ha lelkipásztor lennék, és saját gyülekezetem lenne – mivel 
jelenleg egy utazó pásztora vagyok a Hosanna gyülekezetnek, 
és legtöbb hétvégén úton vagyok, de ha lenne saját gyülekeze-
tem, akkor figyelném azokat, akik Jézus mellett döntöttek. És 
várnám a gyümölcsöket. És ha bármelyik fiatal srác kicsit kö-
zelebb húzódik egy fiatal lányhoz, köré fonja a karját stb. szóval 
ekkor elkapnám a grabancát, és egy kicsit elbeszélgetnék vele. 
Figyeljetek rájuk, tartsátok rajtuk a szemeteket! Ahogy már 
mondtam, a farkasok a gyenge juhokat keresik. Ez a helyzet a 
farkasokkal. És ahogy mondtam, az igazi megtérő kiállja a meg-
próbáltatást, bármekkora is legyen az. A Péld 12,3 szerint „az 
igazak gyökere mozdíthatatlan”. Minél erősebb a napfény, annál 
mélyebbre hatol a gyökerük. 
  Jézus farkasok közé küldte a juhait (Lk 10,3). Ez na- 
gyon különbözik attól, ahogy mi kezeljük a friss megtérőket. 
Igyekezünk megvédeni őket. De nem, Jézus elküldte őket, mint 

bárányokat a farkasok közé. Miért? Mert a megpróbáltatás, a 
kísértés és az üldöztetés napsugarai leleplezik a hamisakat, az  
igazakat pedig növekedésre serkentik.
  Így volt ez Iskáriótes Júdással is. Ő is lelepleződött. Júdás 
nem volt keresztény. Soha nem is volt keresztény. Honnan tu-
dom? Nyomós érv szól emellett. Jézus azt mondta: „Egy közü-
letek ördög”. (Jn 6:70) Ez elég nyomós érv. Emlékszem mikor 
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Winkie Pratneyt, egy barátomat hallgattam, aki arról beszélt, 
mikor képeket látott Leonardo da Vinci Utolsó vacsorájáról, me-
lyen megfigyelte Jézust és a tanítványokat. És mikor ránézett a 
képre, ezt kérdezte: „Hol van Júdás? Ugyan, hol van már?” És egy 
nagy, kampó orrú embert keresett, aki a sarokban dörzsölgeti a 
kezeit, valahogy így. De ez teljesen ellentétes a Bibliával. Júdás 
valószínűleg egy kedves ábrázatú srác volt. Annyira megbíztak 
benne, hogy még a tanítványok kasszáját is rábízták. Ő gon-
doskodott róluk. Aggódott a szegényekért is. Fontosak voltak 
számára. Egy nő egy pazarló tettét látva, aki összetört egy ke-
nettel teli alabástromszelencét, egy rendkívül drága kenettel teli 
szelencét, mindezt Jézus feje felett, majd a hajával törölte meg a 
lábát, mikor ez történt, Júdás ezt mondta: „Miért nem adták el 
inkább ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem juttatták 
az árát a szegényeknek?” (Jn 12,5) Gondja volt a szegényekre? 
Nem, a Biblia azt mondja, hogy: „De nem azért mondta ezt, 
mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj 
volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek. (Jn 
12,6) A Biblia szerint tehát tolvaj volt, őt csak a pénz érdekelte. 

Ennek ellenére a tanítványok megbíztak benne. Mikor Jézus azt 
mondta, hogy „közületek egy elárul engem”, az nem úgy volt, 
hogy a tanítványok ott ültek és ezt mondták: „Ja persze, tudom 
kiről beszél. Az lesz az, a horgas orrú ott. Mindig tudtam, hogy 
a horgas orrú.”
  Nem, nem ezt mondták. Hanem ezt kérdezték: „Talán csak 
nem én vagyok az, Uram?” (Mt 26,22) ő ezt felelte: „Aki velem 
együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem”. Júdás tette ezt. Ők 
nem azt mondták: „Hát persze”. Nem, mikor Júdás kiment, hogy 
elárulja Jézust, Jézus ezt mondta: „Amit tenni szándékozol, tedd 
meg hamar!” (Jn 13,27) Ők azt gondolták, hogy azért megy el, 
hogy pénzt adjon a szegényeknek. Júdás annyira „jó ember volt”. 
Mindenkit átvert, kivéve Jézust.
  Keressétek meg a Kol 4,7-et, és figyeljük meg, hogyan pec-
sételte meg Pál a jóváhagyását azokon, akik azt vallották, hogy 
Isten kegyelmében vannak! A Kol 4,7-től (olvassuk), és figyeljé-
tek meg mi módon biztosítja Pál jóváhagyásáról (támogatásáról) 
az egyes hívőket: „Az én egész helyzetemet megismerteti majd 
veletek Tükhikosz, a szeretett testvér, a hű diakónus, szolgatár-
sam az Úrban. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megis-
merjétek körülményeinket, és hogy megvigasztalja szíveteket”. 

Ezek szerint Tükhikosz hűséges szolgáló és szolgatárs az Úrban. 
A 9. vers: „Vele megy Onézimosz is, a hű és szeretett testvér, aki 
közületek való”. Látjátok, manapság nem számít túlságosan, hogy 
ki jut hitre, és hogy ki az, akit ajánlunk, és ki az, akit nem. De 
akkor számított, mikor a keresztényeket oroszlánok elé dobták 
és megölték a hitükért. „Ők tehát mindent tudatnak veletek, ami 
itt történik. Köszönt titeket Arisztarkhosz, az én fogolytársam 
és Márk, Barnabás unokaöccse, akiről utasításokat kaptatok, 
és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be; továbbá Jézus, akit 
Jusztusznak hívnak. A zsidók közül csupán ők munkatársaim 
az Isten országa hirdetésében; ők vigasztaltak engem. Köszönt 
titeket Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája, aki 
mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes 
bizonyossággal, állhatatosan maradjatok mindabban, ami az 
Isten akarata. Mert tanúskodom róla, hogy sokat fárad értetek 
és azokért, akik Laodiceában és Hierápoliszban vannak. Köszönt 
titeket Lukács, a szeretett orvos (akit nem szükséges nektek be-
mutatnom), és Démász”. Démászon nem volt rajta az ajánlás  
pecsétje.

  És ha tanulmányozzátok a 2Tim 
4,10-et, azt találjátok, hogy „Démász 
elhagyott engem, mivel ehhez a vi-
lághoz ragaszkodott”. Ez olyan, min-
tha Pál ránézett volna Démászra és 
azt gondolta volna: „Nos, nem ig-
azán ismerlek téged. Valami nem 
stimmel veled. Nem fogom azt mon-
dani, hogy „ha Démász jön hozzá-
tok, fogadjátok be.” „Démász elhagy-
ott engem, mi-vel ehhez a világhoz 
ragaszkodott”. Egy hamis megtérő. 
ő nem csupán visszanézett, hanem 
vissza is ment. Nem volt alkalmas 
az Isten országára. Az a szó, hogy 
„alkalmas” a görög „eutheos”, azt je-
lenti, hogy „használatra kész”. Most 
tehát nagyon röviden átnéztük a 
hamis megtérés jellemvonásait. Ezu-
tán pedig nagyon röviden, mielőtt 
befejeznénk, az igazi megtérés jelleg-

zetességeit fogjuk átvenni.
  A Mt 13,23 szerint ő az, aki hallja és megérti az igét. Ezé-
rt nagyon életbe vágó, hogy használjuk Isten törvényét a bizo-
nyságtételben és a prédikációban. Mivel a törvény nélkül lehe-
tetlen megérteni az embernek az Isten előtti valódi állapotát. 
Csupán vízszintes megtérés történhet, nem pedig Isten szerinti 
szomorúság, amely megtérést szerez (2Kor 7:10). Nem érthetik 
meg, hogy Isten ellen vétkeztek, hanem azt gondolják, hogy ha-
zugságukkal, lopásukkal csak az emberek ellen vétkeztek.
  De mikor Dávid Betsabéval vétkezett, azt mondta: „Egyedül 
teellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid 
előtt” (Zsolt 51,6 Károli). A tékozló fiú is ugyanezt mondta: 
„Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened” (Lk 15,2). Pál is ezt 
„az Istenhez való megtérést” hirdette (ApCsel 20,21), mert Isten 
a sértett fél. „Az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való 
megbánhatatlan megtérést szerez”. Ezért lehetetlen, hogy a törvé-
ny nélkül Isten szerint való megszomorodásra juss, mely megté-
rést szerezhet.
  Ha Isten törvényét használod a bizonyságtételben, akkor 
gyakran fogsz találkozni azzal, hogy a bűnösök a következőt 
mondják: „Értem már, hogy miről beszélsz. Így még senkitől 
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sem hallottam ezt a dolgot”. Ez a reakció szinte minden alkalom-
mal, mikor egyenként végigmegyek a tízparancsolaton, és bemu-
tatom, hogy azért van szükség a Megváltóra, hogy megmenekül-
jenek az eljövendő haragtól. Isten kitűzött egy napot, melyen 
megítéli majd a világot igazságban.
  Hallgassátok meg a Mt 13,15-öt: „Mert megkövéredett 
e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, 
hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne 
értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket”.
  Látjátok, ha van előbb megértés a szívben, csak utána jöhet 
a megtérés. Emlékezzetek az etióp főemberre, akitől azt kér-
dezte Fülöp evangelista: „Érted is, amit olvasol?” Emlékezzetek 
a törvénytudóra, aki felállt és a következőt kérdezve kísértette Jé-
zust: „Hogyan nyerhetek örök életet?” Jézus pedig így válaszolt: 
„A törvényben mi van megírva? Hogyan értelmezed?” Ezért, 
ha elmarad a törvényből származó felismerés, akkor lehetetlen 
dolog az üdvözülés is, mivel a bűn a törvény megszegése.
  Pál mondta: „Nem ismertem a bűnt, csak a törvény által”. 
Charles Finney pedig a következőt: „Úgy vélem, hogy a törvény 
az a mérce, az az egyedüli mérce, amely által a bűn súlyossága 
lemérhető”. D. L. Moody mondta: „Ezért adja nekünk Isten a 
törvényt, hogy felfedje előttünk a valódi állapotunkat”.
  Voltam evangelizációs alkalmakon, ahol a szokásos pszi-
chológiai manipulációt használják, a prédikátor a hitről vagy 
más bibliai történetről tanít, és akkor ott a prédikáció közepén 
ezt mondja: „Álljunk meg egy percre! Hajtsuk meg a fejünket, 
és imádkozzunk! Vannak ma itt emberek, akik nem ismerik az 
Urat. Ma kell Jézusnak adnotok az életeteket”.
  És lehet, hogy hirdeti a megfeszített Krisztust, de olyan al-
kalmakon is voltam, ahol Krisztus kereszthaláláról nem is volt 
szó. Nem volt szó a keresztről. Csak a hitről és arról, hogy „Jézus-
nak kell adnod a szívedet, mert van egy Isten alakú űr a szíved-
ben. Csak emeld fel a kezed, miközben mindenki lehajtja a fejét 
és becsukja a szemét. Senki nem figyel rád”. És mikor felemelik a 
kezeinket, azt mondja: „Láttam azt a kezet, Isten áldjon meg!” És 
aztán a következőt mondja: „Szeretném, ha mindenki felállna, és 
láttam azokat, akik feltették a kezüket. Most szeretném, ha előre 
jönnétek, amíg szól a zene, és amíg a segítők (lelkigondozók) ki-
jönnek”.
  Tehát kijönnek a segítők, mint akiket skatulyából húztak 
elő. Azért jönnek ki a segítők, hogy még könnyebbé tegyék a dol-
got, miközben szól a zene. Az emberek felállnak elöl. És amint 
a pásztor fenn állt a pódiumon, jól láthattam azoknak az arc-
kifejezését, akik Jézusnak adták a szívüket. Nyoma sem volt Isten 
szerinti megszomorodásnak vagy bűnbánatnak. Az alkalom után 
az egyik segítő ezt mondta: „Neked is ki kellett volna jönnöd ott 
hátul”. Majd ezek lelkigondozták azokat, akik döntésre jutottak.
  Nyoma sem volt tehát az Isten szerinti megszomorodás-
nak. Az emberek ilyesmiket mondtak: „Hé, Berta, hihetetlen, 
hogy te is itt vagy!” „Ó, Fred, te meg mit keresel itt?” És azok 
arckifejezése, akik előrejöttek, valami olyasfélét árult el, hogy 
„hogy a csodába kerültem ide? De tényleg. Hiszen az előbb még 
a helyemen ültem, aztán történt valami és most itt vagyok elöl”. 
Előrehozták őket valami pszichológiai manipulációval. Ennek az 
embernek 96%-os volt a visszaesési mutatója. Ez volt az utolsó 
alkalom, mikor megnéztem a statisztikáit, és nem hiszem, hogy a 
maradék 4% beépült volna. Vagy esetleg megmaradt egy keresz-
tény társas klubban, nem tudom. Az igaz megtérő ezt mondja: 
„Jaj nekem! Végem van! Isten, kegyelmezz nekem, bűnösnek!

Walter Brueggemann: Az Ószövetség teológiája. Tanúságtétel, 
vita, pártfogás

Az ószövetségi teológia legfontosabb tárgya természetes-
en Isten. De mivelhogy az Ószövetség soha nem, (és nem is 
szándékozik) Istennek egy koherens és átfogó bemutatását  
biztosítani, ez a téma sokkal bonyolultabb, összetettebb és prob-
lematikusabb, mint ahogy arra számíthatunk. Ugyanis legna- 
gyobbrészt az Ószövetség szövege csupán célzásokkal, ny-
omokkal, töredékekkel és címkékkel szolgál minden javaslat 
nélkül arra vonatkozóan, hogy mi módon illeszkedhetnek össze  
mindezek az elemek, ha egyáltalán összeilleszkednek. Ami min-
denesetre felbukkan, az a tudatosság, hogy a megfoghatatlan 
viszont domináns tárgya az Ószövetségnek, semmilyen előre meg-
alkotott kategóriában sem fogható fel. Az Ószövetség Istene nem 
könnyen fér össze a keresztény dogmatikus teológia elvárásával, 
sem bármely hellenisztikus örök életű filozófia kategóriáival. En-
nek eredményeképpen kategóriáink legtöbbje haszontalan ennek 
a tárgynak a megvilágítására nézve, és nekünk kell majd konk-
rétan eljárnunk ez ügyben, egyszerre egy szöveg, egyszerre egy  
részlet figyelembevételével. A Szereplő, aki elő fog bukkanni 
ebből a türelmes tanulmányból a végén, továbbra is megfoghatat-
lan és több mint kissé meglepő marad.

Exit Kiadó, 948 oldal, 5800 Ft
Rendelhető: http://gyokossyintezet.hu/?p=683

könyvajánló
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Ki Taehyung

A Diák Bibliai Közösség 
magyarországi munkájának 

története (4.)

7. A japán megszállás és következményei 
Japán politikai feltűnése valami elképzelhetetlent juttatott kife-
jezésre, s ez a nagyhatalmak között Japán számára előnyös helyze-
tet teremtett. Számos csalárd államszerződéssel Japán biztosítot-
ta jogát Koreára. 1905-ben Amerika Japánnal titkos szerződést 
kötött, amely elismeri Japán uralmát Korea felett. 1910. március 
22-én erőszakkal eltávolította a kormánytisztviselőket a királyi 
udvarból. Minden jogot és szerződést, amivel Korea mint önálló 
állam rendelkezett, Japán vett át. E napon a világ egyházai szoli-
daritást nyilvánítottak a koreai egyházzal, és megállapították: 
„Egy dicső kultúrájú, erkölcsű és hosszú történetű ország megy 
most pusztulásba”.
  1906-1909 között számos iskolatörvényt hoztak azzal az 
ürüggyel, hogy az iskolarendszert egyszerűsítik, és a gyakorla-
tias nevelésmódot helyezik előtérbe. Japán a nevelés minden fa-
ját alárendelte a gyarmatosítás céljának. A japán nyelv oktatására 
heti hat órát irányoztak elő.
  1911 augusztusában a gyarmati igazgatás új nevelési tör-
vényt bocsátott ki. A nevelés fő célja Koreában az volt, hogy a 
császári előírásokhoz híven a japán érdekeket szolgálja, a kore-
aiakból jó japánok nevelődjenek. 1915 márciusában a magánisko-
lák számára új törvény lépett életbe. Az ellenőrzést, a felügyeletet 
megszigorították. A magániskolákban a gyarmati kormányzat ál-
tal előírt tanterv szerint kellett tanítani: a tanítóknak folyékonyan 
kellett japánul beszélni, mert anélkül nem kaptak tanítói enge-
délyt. Az éppen most alakult iskolákban tíz éven belül érvényt 
kellett szerezni ennek a törvénynek. Így próbálták meg elaltatni 
ezenkívül a magániskolákban is az istentiszteletek és bibliatanul-
mányok által felébresztett öntudatot. Az állami beavatkozás célja 
az volt, hogy a keresztény vallást a nevelés területéről kiszorítsa.
  Ettől a törvénytől az egyház és a misszionáriusok  
megrémültek. Megpróbáltak ez ellen közös intézkedéseket tenni, 
de sok akadály állta útjukat. Ilyen körülmények között a misszi-
onáriusoknak nem volt könnyű közös irányvonalat találni.
  Harris, a metodista egyház püspöke azon a véleményen 
volt, hogy az alkalmazkodás az idő követelménye. Csoportja 
alávetette magát a gyarmati kormányzat törvényeinek. Ennek 
ellenkezőjét vallotta a presbiteriánus egyház: az iskolákat min-
den hivatalos elismerés nélkül tovább kell vezetni, és tekintettel 
a bibliai nevelésre és a gyarmatosítás elleni irányra, semmilyen 
engedményt nem szabad tenni. Csak két hitvallásos iskola kért 
hivatalos elismerést. A nevelés kritikus helyzetbe került.
  Egységre jutás nem volt várható, de a remény még meg-
maradt. 1917-ben, amikor az ellentétek a gyarmatosító hata-
lom és magániskolák között a legjobban kiéleződtek, a pyong-
yangi iskola igazgatója a következő felhívást tette közzé: „Tegyük 
ügyünket Isten kezébe, és várjunk, Van még néhány év időnk. 
Nem akarunk olyan iskolát irányítani, ahol tilos a Biblia tanítása. 
Ezt a hatóságnak is meg akarjuk mondani. Istennél találjunk ol-
talmat!”

8. Az 1919-es év függetlenségi mozgalom 
A japán gyarmatosítás idején nemcsak a koreai egyház, hanem 
az egész nép szenvedett. Olyan idő volt ez, amikor a nép nemzeti 
szégyenben, csüggedésben és teljes kiszolgáltatottságban élt. A 
megszállás után sokan északra, Kínába és Mandzsúriába vándo-
roltak, Mandzsúriában a koreaiak száma elérte az 1, 06 milliót. 
Egy Pusanból származó missziói jelentés a helyzetet 1913-ban a 
következőképpen írja le: „A legrosszabb esetben az egész gyül-
ekezet minden tagja kivándorolt. Ezért láthatunk elhagyott, üres 
egyházi épületeket”. A kivándorlásnak gazdasági és politikai okai 
voltak.
  A világháború után Párizsban 1918 és 1920 között 
különböző békekonferenciákat rendeztek. A kis népeknek is 
megígérték a függetlenséget. Az önrendelkezés joga a koreaiak 
reményét is megnövelte, különösen azokét, akik száműzetésben 
éltek. Ennek alapján jelentette ki 1918. nov. 13-án a Chungkwang 
egyesületnek 300 tagja Mandzsúriában a Japántól való független-
né válást.
  1919. febr. 8-án 600 koreai diák követelte Tokióban a 
felszabadulást. Egész sor cikket és záradékot jelentettek meg a 
felszabadulás érdekében. Ezt a törekvést támogatták honfitársaik, 
akik részt vettek a szabadságmozgalomban, amely egy hónappal 
később egész Koreára kiterjedt.
  A Sam-Il mozgalom 1919. márc. 1-jén bátorítást kapott a 
népek önrendelkezési jogának meghirdetése és a koreai kirá-
ly halála által. A döntő indítékot mindenesetre a belpolitikai  
helyzet szolgáltatta, pl. a koreai nép függetlenségi törekvése, a 
főkormányzó katonai közigazgatása, a botbüntetés gyakorlata, 
a nép egysége megbontására tett kísérlet, esélyegyenlőtlenség 
a törvénykezésnél és hivatalokban, a sajtó, vallás és gyülekezési 
szabadság megszüntetése, a vallási és nemzeti öntudat megsem-
misítésének kísérlete, külföldre utazás megtiltása még tanul-
mányügyben is, a jó szántóföldek kisajátítása, a koreai ifjúság 
szétzüllesztése és kényszerkivándorlása Mandzsúriába.
  Ezeknél a problémáknál az egyház megmutatta 
felelősségtudatát, és megoldási módokat mutatott. Mint hit-
közösség, az egyház nagy szerepet játszott pl. a titkos közlemé-
nyek és fontos tájékoztatások továbbításában.
  A függetlenségi tiltakozásokat 1919. 3. 1-jén nem a szabad-
ság követelése határozta meg, hanem mint tűz terjedt szét 
kifejezve azt, hogy Korea független ország. Ebben a tiltakozás-
ban keresztények, chundisták, buddhisták egységbe tömörül-
tek, hogy ez által a tiltakozásnak össznemzeti jelleget adjanak. 
Semmilyen zsinat, egyházi vezetés, felügyelő csoport stb. nem  
szervezte, hanem a tiltakozók, mint egyének tömörültek közös-
ségbe. A Sam-Il függetlenségi nyilatkozatot 33 személy írta alá, 
akik közül sokan a presbiteriánus és metodista egyház tagjai vol-
tak. A népgyűlés képviselői 1919. 3. 1-jén nyilvánosságra hoz-
ták a „függetlenségi nyilatkozatot”, velük egyidőben tették ezt a 
diákok és a tüntetők is.
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  Ez a mozgalom több mint hat hónapig tartott, és két millió 
ember vett benne részt. Ennek folyamán 218 gyülekezetben 1500 
gyűlést tartottak. A japán rendőrség 46 948 embert vett őrizetbe, 
7509-et megöltek, 15 961 megsebesült. 715 házat, 2 iskolát felgyúj-
tottak, a valóságban azonban az áldozatok száma nagyobb volt.
  Az egyház a mozgalom középpontjában volt, és a keresztény 
iskola a tüntetés élén állt. Ebből kifolyólag a koreai egyháznak 
mérhetetlen kára származott. 202 egyházi embert bebörtönöz-
tek, a halottak száma 41, ezenkívül 1642-t fogságban vertek agy-
on, s 12 templomot felperzseltek. Egyedül Hambuk körzetében 
26 embert öltek meg. Ezáltal a koreai egyház története egy fe-
jezettel bővül.
  A külföldi misszionáriusok különböző módon viselked-
tek a függetlenségi mozgalommal szemben. Voltak, akik azt 
hangoztatták, hogy a vallást a politikától el kell választani. Ezek 
megpróbáltak szigorú semlegességben maradni Japán és Korea 
között. Valóban a misszióközpontok utasításaiban, amit az egyes 
misszionáriusok számára kiadtak, olvashatjuk, hogy a misszi-
onáriusoknak nem volt szabad politikai ügyekbe keveredniük. 
Ennek alapján sok koreai kétségbe vonta, hogy a misszionáriu-
sok az ő oldalukon állnak.
  Néhány misszionárius azonban nem tagadta meg ember-
jogi álláspontját. Ezek értesítették a világ nyilvánosságát a japán 
erőszakosságokról.
  Mindezek ellenére a Sam-Il mozgalom nem ért el sikereket. 
Japán beavatkozás egyre kegyetlenebb lett. Azonban a koreai 
kereszténység és a függetlenségi mozgalom kölcsönhatásai azál-
tal is nyilvánvalóvá lettek, hogy a keresztények száma növe-
kedett, és az ébredési mozgalom éppen olyan robbanásszerűen 
folytatódott. 

9. A sintoizmus kényszere, elnyomó szerepe 
Amint Japán rájött arra, hogy a függetlenségi mozgalmak 
következtében az engesztelhetetlen erőszak-politikát tovább 
nem folytathatja, a főkormányzóság a célirányos kultúrpoli-
tikában látott megoldási lehetőséget. Ez azonban a csőcselék 
uralmához vezető stratégia volt, amelyben a koreai nép eljapáno-
sításának terve rejtőzött. Japán mindenekelőtt a konfucianizmust  
követelte, amely az emberi kapcsolatokban a hívek szellemiségét 
fejezi ki. E tézis alapján kellett a koreai népnek Japánhoz tartozni. 
A koreai egyház, amelynek alapja a népmozgalom volt, a sintoiz-
mus gyakorlására lett kényszerítve. Ez szolgálta a koreai egyház 
legyengítését. 
  A következő szakasz megvilágítja majd a sintoizmus lénye-
gét, célját és a vele kapcsolatos üldöztetéseket. A sintoizmus val-
lásban a japán császárt és a szamurájok szellemét kell imádni. 
A koreai nép feltétlen engedelmességre kényszerítése céljából 
terjesztette Japán ezt a vallást, és szertartásai által megkísérelte 
a nép gondolkodásmódjának militarizálását is. E valláshoz tar-
toznak Japán hagyományai és vallási szokásai. Ezzel a kultusz-
gyakorlattal könnyen uralom alá vonhatónak tartották Koreát.
  A megszállás kezdetén a sintoizmust a népre kényszerítették 
azáltal, hogy a japán császár képét kellett tisztelniük. Ez azonban 
nem maradt szó nélkül. 1930-ban változás történt. Japán a val-
láshoz kapcsolta – cél gyanánt – a nevelést is. Így a szertartások 
a ker. iskolákba is bekerültek. Az elején ezt minden keresztény 
iskola megtagadta.
  Az egyre jobban fokozódó nyomások és erőszakos kény-
szerítések alatt 1939-ig a legtöbb presbiteriánus egyház iskoláit 
bezártatták. Ezzel ellentétben a metodista és a kanadai presbiteriá-
nus egyház misszionáriusainak nem voltak különösebb nehéz-
ségei, mivel ők a sintoizmust „nemzeti udvariasságnak” tartották. 

  1938-tól Japán a sintoizmus gyakorlatát nagy erővel kény-
szerítette a koreai egyházra. Jogerőssé lett az „Egyház gyakorlati 
részvétele” rendelet, amely engedélyezte a laikusoknak a sinto sz-
ertartásokon való részvételt.
  Rendőri segédlettel a főhatóság keresztülvitte, hogy az 
egyes gyülekezetektől a zsinatig, illetve a központi zsinatig a 
sinto szertartásokat elfogadták. Ebben a időben egyeztek meg 
így a metodista és katolikus egyházak is. Ezután lépésről lépésre 
presbiteriánusi kis zsinatok egymás után beleegyeztek és végül 
az általános zsinat is. Ennek alapja az 1939 áprilisában jogerőre 
lépett vallástörvény lett. A gyarmati hatalom a sintoista eleme-
ket mint hazafias részt beépítette a keresztény szertartásba, és 
egy sintoista szekrényt, ereklyetartót építtetett a templomokba. 
Ez nagyon károsan hatott a koreai egyházra, amely ez időben 
növekedni szeretett volna.
  Persze főleg a presbiteriánus egyház teológiai hallgatók és 
lelkészek, presbiterek részéről különböző formákban volt ellenál-
lási mozgalom. Joo Kichul lelkész, aki életét áldozta a sintoizmus 
elleni harcban, pyongyangi teológiai iskolában „Sziklaszilárd 
döntés” címmel tartott prédikációt, amely az akkori keresztények 
szellemiségét foglalta össze. Az ellenállási mozgalommal össze-
hasonlítva a vezető személyek sintoizmus elleni harcra személyi 
keretekben maradt. Később azonban éreztette hatását az egész 
országban. A presbiteriánus egyház tagjai nagyobb számban 
vettek részt a harcban. A következő számok hűen tükrözik az 
egyes felekezetek tevékenységét: 127 presbiteriánus, 7 metodista, 
2 üdvegyházi, 12 dongakeresztény és 1 adventista volt közöt-
tük. Az ellenállás miatt bebörtönzöttek száma kb. 2000 volt. 200  
gyülekezeti házat bezártak, 50 ember mártírhalált halt. A 
hiányos kutatás még a mai napig sem tudott teljes névjegyzéket 
összeállítani.
  Ebben a részben azokról az üldöztetésekről szóltunk, ame-
lyeket a japánok okoztak a koreai népnek és egyháznak. A koreai 
egyház azonban a kegyetlen elnyomás ellenére sem pusztult el. A 
rövid ideig tartó, 1939–45 közötti stagnáláson kívül, amikor az 
egyházra nehezedő nyomás a legnagyobb volt, a koreai egyház 
lépésről lépésre erősödött. Volt időszak, amikor fogyás mutat-
kozott. Mindezek ellenére a növekedés 1910 és 1940 között 234 
százalékos volt.
     1910    1920   1930   1936   1940 
Presbiteriánus  140 470 153 915 194 678 341 700 328 648
Metodista     32 222   31 875   46 492   54 636 
  A koreai missziótörténet fejlődése rendkívüli dolognak 
látszik. Ezt a tényt támasztja alá ez a megállapítás is: „A koreai 
kereszténység üldöztetés alatt keletkezett és növekedett”.
  Figyelemre méltó, hogy ennek a fejlődésnek milyen alapjai 
ismerhetők fel. Először a koreai keresztényeknek volt erejük az 
üldöztetések elviselésére, szembeszállt az imperialista uralom-
mal, és hit által erőt ad a csüggedő népeknek. Ebben a fő szerepet 
elsősorban az evangelizáció játszotta. Másodszor ettől kezdve a 
hit arra az alapra épült, amit a nyugati misszionáriusok hirdettek. 
Ez a reformátori hagyományokban való hit és Isten igéje iránti 
feltétlen engedelmesség volt. Ebben egyesült a hit és teológia. 
Harmadszor az egyház vezetői egy eszméért küzdöttek, amely 
Kálvin történetteológiai jelmondatában így áll: „Soli Deo gloria” 
(Egyedül Istené a dicsőség). A reformáció idejének jelmondata, 
„Soli Deo gloria, sola gratia, sola Scriptura”, a koreai egyháztör-
ténet idején újólag időszerű lett. 
  
10. 1945-től a jelenkorig 
Egy nap fordulópontot jelent Korea történetében. 1945. augusz-
tus 15-e volt ez a nap, amikor a koreai nép az üldözésektől, el-
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nyomásoktól felszabadult. A japán elnyomás 36 évig tartott. A 
koreai nép a politikai újjászületés napján egy haladó közösséget 
akart felépíteni. Ebben a reményteljes időben a koreai egyház 
azonban nagyon megosztott volt. Az idő szülte problémák az 
egyházban olyan szétágazóak voltak, hogy a japán megszállás 
végén a koreai egyház hitvallásilag nem volt már egységes. Nem 
sejthette senki, hogy Koreát Észak- és Dél-Koreára osztják. Senki 
sem tudta elképzelni, hogy a kommunisták által megszállt északi 
részben az egyházat és a keresztényeket ismét üldözni fogják az 
ateisták. Az 1950. év Korea számára sok szenvedést hozott. 1950. 
június 25-én kitört a koreai háború, amelyben a népesség is, az 
egyház is felbecsülhetetlen veszteségeket szenvedett.
  A háború után néhány misztikus mozgalom keletkezett. A 
konzervatív és liberális csoportosulások között azonban teológiai 
vita támadt, amely a felekezetek közötti megosztottságot még 
növelte. A keresztények összlétszáma mégis emelkedett. 

10.1. Az egyház helyreállítása a felszabadulás után 
A politikai függetlenséggel 1945. augusztus 15-én minden 
keresztény, aki a sintoizmus elutasítása miatt került börtönbe, 
visszanyerte szabadságát. A fogságba került 70 keresztény közül 
50 életébe került a fogság, és csak 20-an élték túl.
  A kiszabadult lelkészek és laikusok megpróbálták a le-
gyengült egyházat újjáépíteni. Az újjáépítés egyik szakasza a 
felszabadulás és a koreai háború közötti időre esik (1945-50). 
Pyongyangban a Changdaehyun közösségben a felszabadult 
keresztények összegyűltek, és két hónapon át azért imádkoztak, 
hogy a koreai egyház újjáépüljön.
  1945. szeptember 20-án programot hirdettek, amely-
ben a következő kívánságaikat terjesztették elő: 1. Az egyházi 
vezetőknek, akik mint lelkészek vagy presbiterek részt vettek 
a sintoista szertartásokon, bűnbánatot kell tartaniuk, és csak a 
megtisztulás után folytathatják szolgálatukat. 2. A nyilvános 
bűnbánathoz tartozik a magukba nézés és lelkiismeret-vizsgálat. 
A lelkészeknek legalább két hónapig kell bűnbánatot tartaniuk. 
3. A lelkészek és presbiterek távollétében kivételesen diakónusok 
és laikusok is vezethetik az istentiszteletet. 4. Ezt az egyházépítő 
tervet egész Koreában közhírré kell tenni és gyakorolni kell. 5. 
A lelkészképzés megkezdésére azonnal teológiai iskolákat kell 
szervezni.
  Ennek a szándéknak ellenálltak azok, akik a japán gyar-
mati uralmat kiszolgálták. A viszálykodástól is eltekintve nehéz  
helyzetben volt az egyház Észak-Koreában, mert abban a térség-
ben szovjet katonák állomásoztak. Ez a tény, hogy az országot 
az északi szélesség 38. fokánál kettéosztották, a koreai kereszté-
nyekkel sejtette, hogy az északi rész a kommunizmus uralma alá 
kerül. 
  A felszabadulás után az észak-koreai kommunisták a 
Szovjetunió támogatását élvezték. Közben Észak-Koreában 
megszerveződött a kommunista irányzatú kormányzás. Ez az 
egyház újabb üldözését jelentette. Az egyház elbuktatásának 
céljából 1946. november 3-án a kommunisták választást ren-
deztek. Mivel ez vasárnapra esett, az egyház ez ellen tiltako-
zott. A kommunisták éppen ezt várták az egyháztól. Minden 
tervszerűen ment. Az ellenfelek, akik a kommunistáknak ürü-
gyet szolgáltattak, börtönbe kerültek. Közülük sokat kényszer-
munkára vittek. 1946. november 28-án a kommunisták létrehoz-
ták a Keresztény Egység szervezetét, és az ébredésprédikátort, 
Kim Ikdoot arra kényszerítették, hogy írják alá a belépési nyilat-
kozatot. A manipulációk ezzel nem értek véget. A dél-koreai egy-
házat elvetették, leírták. A Keresztény Uniót elutasító lelkészek 
börtönbe kerültek, a hívek vagy délre menekültek, vagy titokban 

gyakorolták vallásukat, miközben a kommunisták a templomot 
iskolává vagy tanácsteremmé alakították. A felszabadulás után 
Dél-Koreában másként alakult a helyzet.
  A japán elnyomás és kizsákmányolás itt még erősebb volt. 
Más nehézség is adódott, kevés lelkész menekült meg a fogságtól, 
illetve tudott elrejtőzni. Ezért az újjáépítés mozgalma nem volt 
olyan erős, mint az északi részben. Északon a bűnbánatra az 
ébredés ösztönzést adott az egyház újjáépítésére. Délen az egyház 
hajlott arra, hogy a gyarmatosítás idejéből maradt hitvallásokat 
minden felülvizsgálás nélkül egyszerűen elfogadja.
  1945. szeptember 8-án az amerikai misszionárius,  
Underwood által alapított szöuli Saemunan közösségben meto-
disták és presbiteriánusok jöttek össze és megtárgyalták a hitval-
lások továbbfejlesztésének kérdését. Az a lehetőség, hogy mind-
ketten új utat találjanak, meghiúsult, mert a metodista vezetők 
egyoldalú előterjesztésükhöz szigorúan ragaszkodtak.
  A kommunistává lett, északról menekült lelkészeket a zsi-
nat befogadta, ha három más lelkész ajánlotta őket. Pár száz 
lelkész folytathatta így délen a szolgálatát újból. Ez segítette az 
egyházépítést.
  1945. szeptember 8-án a metodista egyház létrehozta az 
„újjáépítés központját”. Bár néhány tervét ismertette, mégis csak 
kevés egyház csatlakozott hozzá. 1946 januárjában újból meg-
nyílt a metodista teológiai iskola.
  A gyarmati uralom idején a koreai evangélikus egyház ál-
talános zsinatát is feloszlatták. 1945. szeptember 11-én az evan-
gélikus egyház általános zsinatának képviselői is összegyűltek, és 
következő napirendi pontokat tárgyalták:
  Saját teológiai iskola megnyitását, a folyóirat újra megjelente-
tését és más, az újjáépítéssel kapcsolatos terveket. Ez a felekezet 
eddig a koreai evangélikus egyház „Jézussal a kelet-ázsiai misszió- 
ért” nevet viselte. E nevet a „koreai üdvegyház” névre változtat-
ták. 1946 októberében az Üdvhadsereg is felújította tevékenysé-
gét. 1947 áprilisában Lord misszionárius felkereste Koreát, s az 
Üdvhadsereg generálisa lett. Újból megnyitotta a teológiai isko-
lát.
  A baptisták 1949. február 9-én Puyuh/Chungnamban a 
Chilsan gyülekezetben jöttek össze. Az „Egyház újjáépítése” ne-
vet viselő konferenciát tartottak ők is, mint a többi felekezetek. 
Szervezeti és közigazgatási választásokat tartottak a hivatali eln-
evezések megváltoztatására. A gyülekezeti lelkipásztort eddig az 
általános zsinat küldte ki az egyes gyülekezetekbe. Ez a gyűlés 
azonban megállapítja, hogy a gyülekezet lelkészét maguk a gyül-
ekezetek is meghívhatják szolgálatra. 1949. március 1-jén meg-
nyílt a baptista teológiai iskola is.
  A helyreállítási mozgalmak 1946-1950 között északon és 
délen egyaránt erőteljesek voltak. Fő cél volt az elpusztult vagy 
bezárt templomok felújítása. Mivel Korea északi részét a kom-
munisták megszállták, a Keresztény Unió, amely a hatalom 
birtokosaival kiegyezett, az egyházat és a zsinatot manipulálta. 
1949-ben megszűnt az egyház növekedése, és zavar keletkezett 
az egyházban. Ez időben a gyülekezetnövekedés délen is hasonló 
volt, mint északon. 

10.2. A koreai háború és az egyházszakadás 
1950. június 25-én, amikor a Koreai-félszigeten kitört a háború, 
a koreai népre és az egyházra új szenvedés szakadt. Június 25-e 
Korea szétválásának szimbóluma, amelynek nemcsak földrajzi, 
hanem kulturális és néptörténeti alapja is van. A háború okozta 
kár felbecsülhetetlen volt. Egyedül Dél-Koreában 150 000 halott, 
250 000 sebesült volt, 100 000 embert elhurcoltak, 200 000 eltűnt. 
Ezenkívül rettenetes volt az anyagi veszteség.

A Szolgálat Útján
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  A koreai egyház veszteségei hasonlóan nagyok voltak. A 
metodista egyházban 152 gyülekezeti ház pusztult el, az üdvegy-
háznak 27, az Üdvhadseregnek 4 gyülekezeti házát pusztították 
el a kommunisták. A presbiteriánus egyházban 177, a metodista 
egyházban 44, az üdvegyházban 11 lelkész és laikus esett áldo-
zatul a kommunisták erőszakoskodásának. Sok lelkészt Észak-
Koreába hurcoltak. A Chungbuk tartomány wongdangi gyü- 
lekezet 75 tagjából 73-at megöltek.
  A háború után főleg a presbiteriánus egyházban egymás 
után háromszor szakadások történtek. Ennek néhány fontos 
oka a következő: első a liberális teológiával való vita, másod-
szor a teológiai iskolák szerepe, harmadszor a sintoizmushoz 
való kapcsolódás, negyedszer a WCC-vel kapcsolatos vélemény- 
különbségek. Nem tagadható azonban az sem, hogy a szakítás 
hátterében más tényezők is lényeges szerepet játszottak, például a 
lokálpatriotizmus, hatalomvágy, önzés, hősködés, büszkeség stb. 
A presbiteriánus egyház szakadása az egyházban, amely egyház 
a vértanúk vére hullásával épült fel, szégyenteljes képet hagyott 
hátra. 

10.3. A növekedésgyorsulás korszaka
A koreai kereszténység a 20. század 70-80-as éveiben fejlődésének 
olyan magas szintjére jutott, melyhez hasonlót a koreai egyház 
eddigi történetében még sohasem ért el. A növekedésgyorsulás 
korszaka volt ez. A koreai egyház, amely átélte a japán megszál-
lást, a koreai háborút és a sokszoros szakadást, most önvizsgálat-
ba kezdett. Egyháztörténeti szemlélettel és ebből fakadó egyházi 
öntudattal tudott az egyház úrrá lenni múltján. A protestáns fele-
kezetek egyek voltak a meggyőződésben, hogy az egész koreai 
néphez el kell jutnia az evangéliumnak. 
  „A koreai kereszténység valami egészen különleges jelenség. 
Az imádság hona, ahol az egyházat egy példa nélküli növekedés 
jellemzi”.
  „Példa nélküli” eset az, amit a koreai egyház aránylag rövid 
története ellenére felmutat. 1984-ben a koreai egyház a koreai 
földön megindult misszió százéves jubileumát ünnepelhette.  
Ugyanis száz éve annak, hogy az Egyesült Államok presbiteriá-
nus egyházból származó Horace N. Allen orvos-misszionárius 
eljutott Koreába. A Koreai misszió története bizonyítja, hogy a 
koreai egyház még mindig fiatal.
  A koreai egyházat csodálatos növekedése miatt a világ-
ban sokféle dicsérettel emlegetik. Ámbár még nem látszik oly 
felnőttnek, mint a nyugati egyházak, mégis Koreának, mint 
misszionált egyháznak sikerült elérnie, hogy a népesség 25%-át 
keresztényként tartják nyilván. A misszionálás részaránya né-
gyszerese volt a népszaporulat részarányának. A régi Koreában 
az egyház növekedése évi 10% körül volt.
  A gyülekezetnövekedés statisztikája Koreában a következő 
képet mutatja: 1910-ben a keresztények száma kb. 200 000, az 
ötvenes években 2,2 millió, 1975-ben 4 millió, 1978-ban 6 mil-
lió, a nyolcvanas években 7 millió volt. E kvalitatív robbanás 
részaránya az 1970 és 1980 közötti tíz évben hihetetlenül fel-
gyorsult. 5 milliót ért el az újonnan hitre jutottak száma. Ez évi 
22%-nak felel meg.
  E körülmények között a koreai egyház hagyományát és tör-
ténetét illetőleg mindenekelőtt a református (ti. presbiteriánus) 
egyház a meghatározó jellegű, amely alapjában a puritán és pi-
etista hitelvekre épült, melyeket a külföldi misszionáriusok köz-
vetítettek. Mivel sok misszionárius a presbiteriánus egyházból 
származott, a koreai egyház korai története gyakran presbiteriá-
nus színezetű.
  Bizonyítja ezt nemcsak a sok megtért, hanem a koreai egy-

ház hitvallástartalma is. A koreai egyház a következő alapelveket 
mint hitvallást fogadta el, amelyben a lelkészek, prédikátorok, 
vének és gyülekezeti segédmunkaerők egyetértenek. Ezáltal az 
anyaegyház dogmatikai részei, amelyeken a koreai presbiteriánus 
egyház megalakult, nem elutasítást, hanem elismerést nyernek. 
Mint a Biblia segédkönyveit, elismerjük a westminsteri hittan-
tanítást és kis és nagy katekizmust. 
  Az Ó- és Újtestamentum Isten szava, amely egyedüli hibát-
lan zsinórmértéke hitünknek és kötelességeinknek. 
  Csak egy Isten van, és csak egyedül neki kell szolgálnunk. 
Ő Lélek, önálló, mindenütt jelenvaló, és minden más lélektől 
és anyagi dologtól különbözik. Végtelen, örök, lényében vál-
tozhatatlan, teljes bölcsessgég, szentség, igazság, jóság, valóság 
és szeretet. 
  Az istenségben három személy van Atya, Fiú, Szentlélek, 
és ez a három egy Isten, ugyanazon lényegben, hatalomban, 
dicsőségben egyenlők. 
  Minden dolog, láthatók és láthatatlanok egyaránt Isten 
szava és ereje által jöttek létre. Ő megtart, igazgat mindent és  
kormányoz akaratának tanácsvégzése szerint, hogy azok az 
Ő bölcs, jó és szent céljának beteljesülésére szolgáljanak. Isten  
mégsem okozója a bűnnek. 
  Isten teremtette az embert férfivá és nővé, megajándékozta 
őket ismerettel, igazsággal és szentséggel a saját hasonlatosságára, 
úrrá tette őket minden teremtményen. Minden ember eredete 
ugyanaz, minden ember testvér. 
  Első szüleink szabadon választhattak a jó és a rossz között. 
Azonban a kísértésben elbuktak, Isten ellen vétkeztek, és az egész 
emberiség, aki természetes leszármazottja Ádámnak, a fajok 
atyjának, a tőle származó utódok általa vétkeztek, s vele elbuktak. 
Az eredendő bűn és romlottság alapján az emberiség Isten ellen 
tettlegesen vétkezett. Minden ember rászolgált mind a jelenvaló, 
mind, jövendő életben haragjára és büntetésére. 
  Hogy az embert vétkéből, a romlásból, a bűn büntetésétől 
megmentse és neki örök életet adjon, Isten végtelen szeretetéből e 
világba küldte az ő öröktől való egyszülött Fiát, az Úr Jézus Krisz-
tust, akiben maga Isten lett testté, aki által egyedül menekülhet 
meg az emberiség. Az örök Fiú valóságos ember lett. Ő volt és 
van, egyszersmind valóságos Isten és valóságos ember, mindkét 
elválaszthatatlan természetben, és egy személyben örökkévaló. 
Fogantatott a Szentlélek ereje által, és született Szűz Máriától, 
de bűn nélkül. A bűnös emberért engedelmeskedett tökéletesen 
Isten törvényének, és odaáldozta magát igaz és tökéletes áldo-
zatul, úgyhogy Isten igazságának eleget tett, és az embert Istennel 
kibékítette. Kereszthalált szenvedett, eltemették, harmadnapon a 
halálból feltámadott, és felment Isten jobbjára, ahol az ő népéért 
közbenjár. Onnan majd eljön, hogy a holtakat feltámassza és a 
világot megítélje. 
  A Szentlélek, aki az Atyától és a Fiútól származik, az em-
bereket az üdvösség részesévé teszi, meggyőzi bűnösségükről 
és nyomorúságukról, megvilágosítja értelmüket, hogy Krisztust 
megismerjék, megújítja akaratukat, meggyőzi őket, és lehetővé 
teszi számukra, hogy az evangéliumban felajánlott Jézus Krisz-
tust önként elfogadják, és munkálkodik közöttük, s ezáltal az  
igazság gyümölcseit termik. 
  Isten az ő népét a világ teremtése előtt kiválasztotta Krisz-
tusban, hogy szentül és szégyen nélkül, szeretetben éljen Ő előtte. 
Jézus Krisztus által az ő akaratának jó tetszése szerint megad-
ta a fiúságot, és elválasztotta ingyen kegyelme dicsőségének 
jutalmára, amit az ő szerelmesében nekik adott. Ingyen ajánlotta 
minden embernek a teljes üdvösséget, és parancsot ad nekik meg-
térésre, hogy higgyenek Jézus Krisztusban mint Üdvözítőben, 
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és példáját követve alázatosan, szentül és Isten kinyilatkozta-
tott akarata szerint engedelmesen éljen. Azok, akik Krisztusban 
hisznek és neki engedelmeskednek, nem vesznek el. A haszon 
abban van, hogy ők a megigazulást, Isten gyermekeivé fogadást, 
az üdvösséget és a bennük lakozó Szentlélek által az örök életet 
elnyerik. A keresztények már ebben az életben meggyőződésből 
örülhetnek üdvösségüknek. A kegyelem munkájához szükséges 
a Szentlélek, a kegyelmi eszközök, különösen az Ige, a szakra-
mentumok és az imádság. 
  Krisztus által elrendelt szakramentumok a keresztség 
és az úrvacsora. A keresztség vízzel való mosdás az Atya, Fiú, 
Szentlélek nevében, és jelei és pecsétjei Krisztussal való egyesü-
lésünknek, az újjászületésnek, a Szentlélek által való megújulás-
nak. Elkötelezettségünk, amelynek mint az Úr hozzátartozóinak 
eleget kell tennünk. A keresztség szakramentuma azoké, akik 
Krisztusban való hitüket megvallják és azt gyermekeiknek aján-
dékozzák. Az úrvacsora abban áll, hogy az Úr halálára emlékezve 
vesszük a kenyeret és isszuk a bort. Ez a hívő üdvösségének jele és 
pecsétje. A szakramentumok a gyülekezet hitének jelei, amelyek 
az Úrra és áldozatára mutatnak. A helyes használat által áldás, 
további elkötelezettség az Úr szolgálatára és vele és egymással 
való közösségre. A szakramentum hatása nem függ annak mé-
ltó voltától, aki vele él, hanem egyedül Krisztus áldásától és a 
Szentlélek munkájától, amely abban marad, aki azt hittel elfoga-
dja. 
  Minden kereszténynek kötelessége, hogy az egyházközös-
ségbe egyesüljön, a szakramentumokkal éljen, és Krisztus más 
rendeléseit megtartsa, törvényeinek engedelmeskedjen, szünte-
len imádkozzon, az Úr napját megszentelje, az istentiszteleteket 
látogassa, az igehirdetést figyelmesen hallgassa, az elfogadott 
áldás után adakozzon, keresztény lélek szerint éljen a gyülekezet-
ben és az emberek között, igyekezzen Isten országát az egész vi-
lágon terjeszteni, és dicsőséges megjelenésére várni. 
  Az utolsó napon a holtak feltámadnak, és mindnyájan Krisz-
tus ítélőszéke elé állnak, és a mostani életben elkövetett jó vagy 
gonosz tetteik szerint megítéltetnek. Azok, akik Krisztusban hit-
tek, neki engedelmeskedtek, nyilvános felmentést nyernek, és a 
dicsőségbe jutnak. A hitetlenek és gonosztevők azonban bűneik 
miatt ítélet alá kerülnek. 
  A 2002. évi statisztikai adatok szerint majdnem 10 000 ko-
reai misszionárius tevékenykedik a külmisszióban, 162 ország-
ban. Amerika után a második legtöbb misszionáriust küldő 
országgá lett Korea. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) pénzbeli 
megszi-gorításának hatására gazdasági válságba került Korea. 
Ennek ellenére évente 17,7%-kal emelkedik új misszionáriusok 
létszáma. Évente 1000 misszionáriust küldenek a koreai egy-
házból. Közülük legtöbben Kínában szolgálnak, 781-en, utána a 
Fülöp-szigeteken, Japánban, FÁK országaiban, Németországban, 
Thaiföldön, Indonéziában  és így tovább. 
Küldő missziótársaság szerinti eloszlás: 
GMS-ből (Presbiteriánus Hapdong) 1021, UBF-ből (magyarul 
Egyetemi Bibliai Közösség) 889, Presbiteriánus TogHap-ból 616, 
Metodista egyházból 592, GMF-ből 310, a baptista egyházból 277 
országban és így tovább. Jelenleg 162 országban tevékenykednek 
a koreai misszionáriusok különböző módon. 
Tevékenység (szolgálat) szerinti eloszlás: 
A gyülekezet (közösség) alapítása: 460, tanítványságképzés: 339, 
oktatás: 125, teológia: 83, kijáró szolgálat: 71, orvos (egészségü-
gyi) misszió: 64, bibliafordító: 60, szociális szolgálat: 40 és így 
tovább. 
Házassági állapot szerinti eloszlás:
Házas 7072, egyedülálló 1031. 

  A koreai egyházak külmissziós ambíciója gyors ütemben 
növekedett és egyre érettebbé vált. A más kultúrákban szolgáló 
misszionáriusok száma egyre nőtt, és a belföldi és külföldi 63 
missziótársaság által küldték őket szerte a világba. Fő misszió-
társaságok ezek: presbiteriánus Hapdong Egyház, metodista 
egyház, presbiteriánus Tonghab egyház, Presbiteriánus Koshin 
egyház, OM, Teljes Evangélium Misszió Egyesület, Pál Misszió-
társaság, Koreai yWAM, OMF, WBT és így tovább. A fiatalok 
misszióra buzdítása életre kelt. Diák evangéliumi gyülekezetek 
minden második évben tartják országos missziómozgalmukat. 
Ezen alkalmakon a fiatalok felajánlják magukat Istennek, és úgy 
döntenek, hogy rövid távú misszionáriusnak szánják el magukat 
(pár hónapra, fél évre vagy egy évre). 
  A misszióra való előkészítő munkát gyorsan fejlesztet-
ték. Sok intézmény született erre. Például más kultúrájú mis-
szióképzés intézmény, Világmisszió Center (Tonghap), GMTC, 
MTI, Misszióképzés Intézmény, Kelet–Nyugat Center, Korea 
Nemzetközi Missziótársaság (KIM), GPTI és így tovább. Ezek az 
intézmények segítenek a koreai misszionáriusjelölteknek abban, 
hogy hatékonyan készüljenek fel a missziói útra. 
  Más kultúrához alkalmazkodni nehéz a koreaiaknak, 
akiknek egy kultúrájuk, egy nyelvük van. Viszont a koreaiak erős 
szenvedéllyel és jó képességgel rendelkeznek. 
  A kivándorlás és külkereskedelem érdekében óriási számú 
koreai diaszpóra alakult ki szerte a világban mint külföldön 
levő koreai társaságok. Ezekben a gyülekezetek csodálatosan 
növekedtek. Például csak Amerikában 2500 gyülekezet szü- 
letett. (Magyarországon három koreai gyülekezet van, ahol koreai  
anyanyelven folyik az istentisztelet. Presbiteriánus gyülekezet, 
metodista gyülekezet és teljes evangéliumi gyülekezet.) 
  Itt Magyarországon 24 koreai misszionáriuscsalád és 
három egyedülálló misszionárius tevékenykedik különböző 
szolgálatban. A presbiteriánus egyházból 44 fő, és egyebekből 
7 fő jött ide Magyarországra. Ez azt mutatja, hogy az összes  
misszionáriusnak több mint 80 százaléka presbiteriánus egyház-
ból van. (KHE missziótársaságból két egyedülálló misszionárius, 
Billion missziótársaságból egy család, CMI-ből öt család, meto-
dista egyházból egy család, CCC-ból (magyarul Timóteus Tár-
saság) egy család, yWAM-ból egy család, yoidoo teljes evangé-
liumi egyházból egy család és a Holiness Church-ből egy család.) 
  A magyarországi koreai misszionárius egyesület nevében 
havonta egyszer találkozunk, fontos imatémákat osztunk meg, és 
együtt imádkozunk Magyarországért. 

(Folytatjuk.)

A Szolgálat Útján

Egy koreai presbiteriánus templom
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Hegedűs viktor D.

John Piper elköszönt,
avagy egy korszak vége 

Bethlehemben

Az elmúlt húsvét egy korszak végét jelentette Bethlehemben. Na, 
nem a júdeai Betlehemben, hanem a minneapolisi Bethlehem 
Baptista Gyülekezetben. A gyülekezet lelkipásztora, korunk 
egyik legmeghatározóbb teológusa, John Piper harminchárom 
év után idén húsvétvasárnap prédikált utoljára a gyülekezetben 
mint annak lelkésze. Az alkalom után pedig átadta a lelkipásztori 
stafétabotot egy fiatalabb szolgatársának, Jason Meyernek.
  John Piper 1946-ban született a Tennessee állambeli 
Chattanoogában Bill és Ruth Piper gyermekeként. Édesapja utazó 
evangélistaként és gyülekezetplántálóként szolgált, mindemellett 
bibliai kurzusokat is tartott, így Piper már gyermekként első 
kézből tapasztalhatta az Úr szolgálatát a gyakorlatban.
  Középiskola után az evangéliumi keresztény Wheaton 
Főiskolán tanult, itt diplomázott 1968-ban irodalomból és 
filozófiából. Még itt a főiskolán fedezi fel, hogy tehetséget kapott 
a versíráshoz, így ettől a perctől kezdve mindmáig rendszeresen 
ír verseket nagyobb családi összejövetelekre vagy akár a 
gyülekezetének ajándékba adventre.
  Szintén a főiskolán ismerkedik meg későbbi feleségével, 
Noëllel, akivel 1968 óta házasok. Az évek során négy fiuk született, 
és egy afroamerikai lányt pedig örökbe fogadtak. Mindemellett 
ma már tizenkétszeres nagyszülők is.
  1968–71 között a híres kaliforniai Fuller Teológiai 
Szeminárium hallgatója volt, közvetlenül az iskola névadójának 
fia, dr. Daniel Fuller teológiaprofesszor alatt tanult, aki az 
iskola dékánja volt Piper tanulmányai idején. Rajta keresztül 
ismerkedett meg a puritán teológus, Jonathan Edwards írásaival 
és a magával a kálvinizmus tanaival. Edwardsot mind a mai napig 
a legnagyobb példaképének és mentorának tartja.
  Teológiai doktori címét újszövetségi tanulmányok 
specializációból szerezte a Müncheni Egyetemen 1974-ben. 
Doktori disszertációjának címe Szeresd ellenségeidet!, amely 
könyv formájában 2013-ban immáron a harmadik kibővített 
kiadást éli meg.

  Doktori címének megszerzése után a Minnesota állambeli 
evangéliumi keresztény Bethel Főiskola hívta meg a Bibliai 
Tanulmányok Tanszék egyik professzorának, amely pozíciót hat 
éven át, 1980-ig töltötte be.
  1980-ban – leküzdhetetlen vágyat érezve a prédikáció és a 
pásztori szolgálat iránt – elvállalta az éppen lelkipásztort kereső 
Bethlehem Baptista Gyülekezet pásztorolását. A gyülekezet 
valaha nemes és nagy múlttal rendelkezett, az 1900-as évek eleji 
észak-amerikai ébredések egyik központja volt, ám 1980-ra a 
régi fény már csak alig pislákolt: ebben az időben a körülbelül 
háromszáz fősre zsugorodott gyülekezetben az átlagéletkor 
hetvenöt év volt, a tagok ráadásul befelé forduló, szubkulturális 
keresztény életet éltek, mit sem tőrödve olyan dolgokkal, mint a 
misszió, az evangelizálás vagy az elveszettek felé való kinyúlás. 
Piper szolgálata alatt a gyülekezet óriási gyógyuláson ment 
keresztül, és a hitét aktívan megosztó, a városáért és annak 
környékéért tenni akaró gyülekezetté fejlődött. A gyülekezet 
2012. év végi számvetése alapján három helyszínnel rendelkezik, 
amelyeken egy hétvégén átlagosan nyolc istentiszteletet tartanak, 
és körülbelül ötezer fő a bemerített tagok száma.
  1986-ban adták ki először mindmáig legismertebb könyvét 
Kívánni Istent: Egy keresztény hedonista meditációi (Desiring God: 
Meditations of a Christian Hedonist) címmel. A könyv, amely 
Piper markáns teológiai perspektíváját foglalja össze, szélsőséges 
módon kapott nagyon pozitív és nagyon negatív kritikát is, és 
nem mellesleg világhírnevet szerzett az addig gyakorlatilag 
ismeretlen lelkipásztornak az evangéliumi körökben.
  A könyv alapvetése egy Jonathan Edwardstól származó 
idézet: „Isten akkor dicsőül meg bennünk leginkább, ha mi 
leginkább élvezzük őt.” Ezen idézet a Westminsteri kiskáté első 
pontja parafrázisának tekinthető, mely eredetileg így szól: „K: Mi 
az ember végső célja? V: Az ember végső célja, hogy dicsőítse 
Istent és örökké gyönyörködjön benne.” (The Westminster Shorter 
Catechism (WSC) Question 1)
  Kritikusainak véleménye szerint bármiféle hedonizmus 
(még ha keresztény hedonizmus is) lényegében arra épül, hogy 
valamit (jelen esetben az élvezeteket) az egyedül Istent megillető 
helyre teszünk, és ezzel megszegjük a Tízparancsolat első 
parancsolatát, vagyis bálványimádást követünk el.
  Piper ezt határozottan cáfolja és visszautasítja, mondván, 
hogy a keresztény hedonizmusnál a lényeg pont ott rejtőzik, 
hogy a legfőbb élvezet maga Isten. 
  A keresztény hedonizmus oximoronnak hangozhat, hiszen 
a hedonizmus önmagában valóban az élvezetek hajszolása, s így 
végső soron hogyan is lehet keresztényi? Piper a Biblia alapján 
úgy tartja, hogy Isten az embert úgy teremtette meg, hogy az 
mindig vágyakozzon az igazi, határtalan boldogságra, és vágyja 
azt hajszolni is. Szerinte a problémánk ott kezdődik, hogy ezt az 
örömöt a bálványainkban próbáljuk megtalálni. Bálvány lehet 
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akármi: az alkohol, a drog, de akár teljesen veszélytelen dolgok is, 
úgy mint egy bizonyos pozíció vagy társadalmi elismerés. Bármi. 
Vagy bárki – akár egy kapcsolat is. Bármi vagy bárki, amiben 
vagy akiben az identitását találja meg az ember, amihez vagy 
akihez menekül, Istenen kívül. Kálvin szerint is az ember szíve a 
legnagyobb bálványgyártó műhely. 
  A keresztény hedonizmus tehát nem a saját örömünk 
hajszolása akár a legnagyobb jó árán is, hanem épp ellenkezőleg, a 
keresztény hedonizmus a legnagyobb jónak (Isten dicsőségének) 
a hajszolása, ami a végén a mi határtalan, mindent betöltő 
örömünket fogja eredményezni.
  Negatív kritika tehát nem annyira Piper teológiai 
fejtegetéseit, hanem inkább az általa használt szóösszetételeket 
érte. Evangéliumi keresztény körökben sokan tiltakoztak a 
„keresztény hedonizmus” szókapcsolat használata ellen. Bár 
gyakorlatilag a keresztény hedonizmusnak nagyon kevés közös 
pontja van a történelmi tekintetben vett hedonizmussal mint 
filozófiai irányzattal, Piper szerint azért célszerű ezt a kifejezést 
használni, mert elég provokatív ahhoz, hogy változásra, 
újraértékelésre alkalmas gondolatokat ébresszen az emberben.
Sok keresztény hedonista mutat vissza Blaise Pascal és Jonathan 
Edwards életére, filozófiájára és teológiájára mintegy példákra, 
hogy a keresztény hedonizmus alapelve mindig is létezett, még 
mielőtt a konkrét elnevezés aktuálissá vált volna.
  Evangelikál körök szerint a John Piper által tanított 
keresztény hedonizmus állítása tehát biblikus és az Isten igéjével 
teljes összhangban lévő igaz filozófia.
  Az ezt követő évek során – egyre inkább kiterjedő szolgálata 
nyomán megnövekedő kötelezettségei miatt – elengedhetetlenné 
válik egy saját, gyülekezetétől külön álló szolgálat létrehozása, 
amely az ő gyülekezeti szolgálatán kívüli konferenciaszónoki 
meghívásait koordinálja, és emellett lelkipásztorokat és 
laikusokat képez a világ minden táján. Ennek megvalósulása az 
1994-ben életre hívott Desiring God Ministries, amely a nevét 
Piper mindmáig legismertebb könyvéről kapta (Desiring God – 
Kívánni Istent). Ez a szolgálat adja ki a könyveit is, amelyeknek 
száma napjainkban már nyolcvan felett jár. Emberi nagyságát 
jelzi, hogy mindegyik könyve ingyenesen letölthető elektronikus 
formában a szolgálat weboldaláról (http://www.desiringgod.
org/resource-library/books), a nyomtatott verziók árai pedig 
alacsonyabbak az átlagos keresztény irodaloménál, jórészt csak a 
nyomtatás és kötés költségét fedezik, így ezekből ő hasznot nem 
lát. 
  Az évek során mindvégig kifejtette véleményét a 
homoszexualitás, de az abortusz kérdésében is. Híressé vált 
mondata: „Ha Isten látja mindezt a sok gonoszságot, és végignézi, 
akkor mi sem fordíthatjuk el a fejünket, és nem tehetünk úgy, 
mintha ezek nem történnének meg világunkban. Tennünk kell 
tehát valamit!”
  John Piper teológiai hovatartozása alapján a kálvinista 
baptistákhoz sorolható, hiszen szótériológiájában (megváltástan) 
kálvinista, ám ekkléziológiájában (egyháztan) baptista hitelveket 
vall. E teológiai meggyőződésével Isten embereinek egy olyan 
remek csoportját gazdagítja, ahová tartozott többek között John 
Bunyan, William Carey, de Charles Spurgeon is.
  Mint ilyen, az egyik meghatározó alakja, szellemi atyja az 
elmúlt tizenöt-húsz évben kezdődő, de mind a mai napig tartó 
kálvinista újjáéledésnek (neokálvinizmus). Ez a mozgalom 
annyiban tér el a klasszikus kálvinizmustól, hogy azzal 
ellentétben nem hiszi, hogy a Szentlélek ajándékai (karizmák) 
megszűntek volna az első gyülekezettel, hanem vallja, hogy ezek 
az ajándékok mind a mai napig működnek, és rendelkezésére 

állnak az eklézsiának (kontinuitás tana). Azonban itt meg kell 
jegyeznünk, hogy Piper maga is éles kritikát fogalmazott meg a 
’90-es években néhány, a pünkösdi-karizmatikus mozgalomhoz 
tartozó tévé-evangelizátorokkal szemben, akik a „karizmákra” 
hivatkozva egészen elképesztő dolgokat műveltek. Ugyancsak 
elítélte, és nem tulajdonította a Szentlélek munkájának a torontói 
áldásként ismertté lett pünkösdi-karizmatikus jelenséget is.
  A neokálvinizmushoz tartozó fiatal, progresszív és nem 
mellesleg az evangéliumi világban jól ismert lelkészgeneráció 
tagjai, úgy mint Mark Driscoll, Matt Chandler vagy éppen Louie 
Giglio mind úgy néznek fel rá, mint szellemi atyjukra, mentorukra. 
Ennek hatására evidens volt, hogy ezeket a hasonlóan gondolkodó, 
hasonló hitvallást valló, illetve az evangélium ügyéért hasonlóan 
tenni akaró lelkészeket, teológusokat, írókat és másokat jó volna 
összehozni egy közös szervezetbe, ahol tudnának egymástól 
és egymásért tanulni. Ezért Tim Keller és D. A. Carson jól 
ismert teológus lelkipásztorokkal karöltve 2007-ben létrehozta 
az Evangéliumi Koalíció (The Gospel Coalition) elnevezésű 
szervezetet, amelynek feladata, hogy „egy olyan koalíció legyen, 
amely elősegíti az evangélium ügyének előrehaladását”. Ez a 
szervezet az azóta eltelt röpke hat év alatt az egyik legjelentősebb 
szellemi műhellyé nőtte ki magát az evangelikál világban.
  Dr. Piper tehát nemigen tétlenkedik. Harminchárom év 
után megválni az első és egyetlen gyülekezettől, amelyet valaha 
pásztorolt, valószínűleg rettentő nehéz. Nincs a háttérben 
semmiféle konfliktus vagy bármi más, ami erre a döntésre 
kényszerítette volna. Nincs semmi más magyarázat, csakis Isten 
szuverén akarata. És ez számára bőven elég. Hálásak lehetünk 
Krisztusnak, hogy a Menyasszonyt ilyen emberekre bízta, mint 
John Piper.
  S hogy hova tovább? Konferenciák, szellemi műhelyek 
szervezése, a szentek felkészítése a szolgálatra, könyvírás és még 
sok-sok más olyan dolog, ami az evangélium ügyét akár csak egy 
centivel is előrébb viszi. Egy biztos, dr. Piper hatvanhét évesen 
még nem a nyugdíjas évekre készül.
  De addig is, minden elfoglaltsága közben és mellett továbbra 
is egy dolgot csinál majd. Azt, amihez jól ért: Isten dicsőségét 
fürkészi, hogy a túláradó örömöt megnyerhesse. Mint egy igazi 
keresztény hedonista.

Hegedűs Viktor D.
másodéves teológushallgató, BTA

Régi és új találkozik – egy lencsevégre kapott pillanat, ahol John Piper 
és utódja, Jason Meyer beszélgetnek a húsvéti istentisztelet után
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(Folytatás az előző számból)

IV. UNIVERZIZMUS

A Kínai Népköztársaság (kontinentális Kína) a második vi-
lágháború során kiűzte az ország északkeleti részében hatal-
mat gyakorló nemzeti kínaiakat, és területén kommunista 
hatalomátvétel bonyolódott le. Ezzel a materializmus vált uralkodó 
világnézetté, és az ország maoista vezetői nemcsak a keresztény  
misszióknak, hanem saját nemzeti tradíciókon nyugvó kvázi-

vallásosságuknak is ásták a sírját. 
Ezzel jutunk a titok nyitjára, hogy a 
világ legnagyobb népessége miként  

süllyedt több évtizedes nyomorba, és a „kulturális forradalom” 
sem vezette ki az ország milliárdos lakosságát, akár taoista, kon-
fuciánus, keresztény vagy maoista volt.  
  Az univerzizmus abból az alapvető kínai felfogásból adódik, 
hogy az egész világegyetem hármas összetevőjében (ég, föld, em-
ber) a makro- és a mikrokozmosz egyetlen hatalmas összefüg-
gés, és működése közben egyensúlyra törekszik. Ezt fejezi ki 
jelképük, a fekete és fehér mezőbe tagolt yin és yang (férfi és női 
alkat), amely egymás kiegészítője, nem ellenpárja. Az univerziz-
mus gyökerei a hinduizmusba nyúlnak. Lao-ce és Kung Fu-ce  
fejlesztette tovább a rendszert. Nagyon feltételesen fogható fel 
vallásként, miután nincs természetfeletti (Isten) kapcsolata. 
A tao is, mint „minden jó” töltheti be a filozófiai pozitívumot 
(„minden jó, az a tao”). Ez az egyesülés a taóval képviseli az em-
ber optimális végső célját (vö. üdvösség). 
  Nagyon sok mindenre nem ad választ a taoizmus. Náluk 
másként fogják fel a nálunk közismert „akció-reakció” fizikai 
elvet: „akció-inakció” (tevékenység, és mivel azzal csak ron-
tunk, ne avatkozzunk be semmibe). Imádkozni természeti dol-
gokhoz szoktak: nap, hold, valamelyik folyó. A teremtésről és a 
teremtőről viszont nem szól senki semmit, de annál többet az 
erkölcsről, az igazságos társadalomról, az egyén beilleszkedéséről. 
Nincs az ember üdvösségéről fogalmuk, a végső igazságtételről  
egyetlen szavuk sem. Bár semmit nem tudnak a mennyekről,  
földrajzi elnevezéseikben igen gyakori, és az ország megha-
tározására máig érvényes: „A Mennyei Birodalom”. Amint nekünk 
itt Európa szívében Nyugatra fordult minden reményünk az el-
nyomás alatt, nekik a csodálatos világtáj éppen ellenkező irányú: 
Kelet a mennyei, Nyugat a félelmetes Góbi sivatag. A „Mennyei 

szebeni Olivér

A kereszténység 
és a világvallások (3.)

Tanulmányi Szemle

A természet erőinek ellentétes pólusait,  
a pólusok egységét ősidők óta a jin-jang ellentétpárral  

ábrázolja a hagyományos kínai gondolkodás. 
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Birodalomtól” északabbra élő népek barbárok. Támadásaik ellen 
építették fel a nagy falat. 
  A kínai társadalomban élő mai emberek is követik Lao-ce 
tanítását: patriarchális alapeszme tiszteli a család intézményét, 
védi a házasságot, és nagyon megbecsüli a koros embereket. 
Amikor hazaérkeztek a magyar újságírók kéthetes utazásuk 
után az egykori Szovjetunión keresztül, azzal dicsekedtek, 
hogy milyen jó dolog Kínában öreg embernek lenni. Abban az 
időben ismerte meg a magyarság az egyik jellemző kínai moz-
galmat: „Virágozzon minden virág”. A jelképes mondat a taoista  
„mennyei mester” kultikus mondására épült: „A tao virágai”. 
  Mindehhez rengeteg babona, jóslás, féligazság fűződik. Az 
európai embernek a titokzatos, évezredes Kína, amely betelje-
síti Mao ígéretét, az ő szavaival: „Megelőzzük Amerikát anélkül, 
hogy utolérnénk”, akkoriban nevetségesnek tűnt. Most csodál-
hatja az európai ember Kína rohamos fejlődését. Már nem New 
yorkban, hanem Sanghajban merednek égre a toronydaruk és a 
hatalmas épületek. 
  Nagyon sokra értékelhető a kínai természetszemlélet, a sa-
játos ismeretük, a művészetük. Sok taoista vált orvossá és botani-
kussá. Vágytak az örök életre, és ez volt cselekedeteik ösztönzője.  

  A hatalmas kelet-ázsiai rendszerhez, múltjához fűződik Lao-
ce és Kung Fu-ce elmélete, mindkettőjük nevelője, a taoizmus. Ez 
a világkép jut kifejezésre a kínaiak sok évezredes civilizációjában.  
Lao-ce (az „öreg mester”) körülbelül Kr. e. a hatodik században 
élt, valóságos személy volt, az Ószövetség több nevezetes prófé-

tájának (Ezékiel, Jeremiás és más bibliai személyek) kortársa. A 
kínai uralkodó tisztviselője. Későbbi tanítványa Kung Fu-ce, aki 
csak néhány évvel élte túl elődjét. Viszont vannak, akik a „tant” 
(tao) évszázadokkal előbbi korokra vezetik vissza. A tao az „öreg 
mester” szerint mindaz, ami jó. Kung Fu-ce viszont nem értett 
vele egyet, bár tiszteletben tartotta elődjét és tanítását. A tao 
sokat vett át az eredeti indiai nézetekből. Arról is említést tesznek 
a kultusz korai ismerői, hogy a két „mennyei mester” csak egy 
rövid pillantásra találkozott. A kezdet tehát nagyon homályos. 
  A mai Kínában a kereszténység két ága a római katolikus 
és minden más. Egy-egy püspök vezeti őket. Mindkettőnek hár-
mas önrendelkezési elvet kell teljesítenie ahhoz, hogy a népi Kína 
törvényesen elismerje, illetve tűrje: 
  önkormányzati függetlenség,
  pénzügyi függetlenség, 
  tájékoztatási függetlenség.
A működéshez elengedhetetlen, hogy kínai személyek áll-
janak vezetői posztokon, semmilyen külföldi egyházi szervezet 
főhatóságát (pl. Vatikánt) ne ismerjék el. Külföldről vagy kül-
földre nem irányulhat az egyházi monetáris forgalom, pénzü-
gyi tekintetben külföldnek nem tartoznak elszámolással. Az 
információáramlást a harmadik tétel hatósági ellenőrzés alá 
helyezi. Az úgynevezett „földalatti” egyházak viszont állandó 
hatósági zaklatásoknak teszik ki magukat.   
  Kínában a kereszténység első hirdetői a nesztoriánusok vol-
tak az V. században. A bizánci kereszténység homályba veszett 
vonalán hallott Kína először Jézus Krisztusról. Xavéri Szent 
Ferenc a XV. században erősítette meg a kínai kereszténységet. 
Kőrösi Csoma Sándor a Serampore nevű indiai városban ny-
omatta ki a tibeti–angol szótárát, és munkájához Carey Vilmos 
élete utolsó évében jelentősen hozzájárult. Egyre több befolyással 
érvényesült az anglikán protestantizmus, majd a protestáns evan-
géliumi hitélet. Mao rendszerében a népköztársaság engedélyez-
te a Kínai Katolikus Egyház hazafias társaságát. Angol források 
a nem katolikus felekezeti csoportról „felekezeti egyházakként” 
adnak számot. Kiemelve, hogy ez az ága a kereszténységnek – 
gyakorlatilag az anglikán egyház vezetésével – sok felekezetre 
bomlik, és Kína az a hely, ahol egymásra találtak. A gyülekezetek 
„a püspöki védernyő alatt” úgy gyakorolják meggyőződésüket, 
ahogy nekik tetszik, szabadon követik felekezeti gyakorlatu-
kat (pl. az úrvacsorázás liturgiájában). Előfordulhat, hogy egy 
utcában akár négyféle protestáns gyülekezet működik egymástól 
néhány száz méterre. Tang tu teológiai tanulmányában felvázolta 
elégedettségüket: „A mai kínai protestáns teológia” konvergen-
ciájáról, helyeselve a kialakult állapotot.  
  Természetesen az univerzizmus későbbi felépítménye 
fokozza a zavart, hiszen hihetetlen sok részlet (szellemhit, babo-
naságok, temetési ceremóniák, halottak ünneplése) keveredik a 
kínai filozófusvallásosságba. Kínában a legsúlyosabb megoldat-
lan kérdés a vallásosság valamennyi körében tovább él. 
  A kínai univerzizmus fejezetét zárjuk Lao-ce Az Út és az 
Erény könyvének egyik Weöres Sándor által fordított szakaszával 
(6-ik): 
  Csodálatos asszonynak hívják
  ő a völgy örök szelleme.
  A csodálatos asszony kapuja
  ég s föld gyökere. 
  Végtelenül munkálkodik
  nem fárad el sose.

Kung fu-ce megmutatja Lao-cének az újszülött Buddhát
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V. AZ ISZLÁM
  
Nem volt még szó a harmadik egyistenhívő (monoteista) vi-
lágvallásról, amelynek a rövid tanulmányozása elég a felis-
meréshez, hogy tanításának nagy részét a Bibliából vette át. Ettől 
már csak az a különösebb, hogy a judeo-keresztény monoteizmus 
követőit halálosan gyűlöli. Érzékenységük minden vallási jellegű 
kérdésben roppant kiélezett. Iránban egy ENSZ-megbízatással 
járó magyar szakértő elmondta, hogy tiltakoznak a „mohamed-
án” elnevezés miatt. Mohamed próféta volt, de Allah Isten, ezért 
ők muszlimok, a régebbi, ennek megfelelő magyar elnevezésük a 
muzulmán. Az iszlám lényege Isten iránti odaadás, belenyugvás 
az akaratába.  Vallási rendőrség nyomoz a keresztény eszmék 
megvallása ellen bármilyen formában. 
  Ebben a fejezetben két rendkívül gyakran olvasható val-
lástörténelmi kifejezés az SZLM gyökből származó arab „sza-
lám”, iszlám. Jelentése: béke és engedelmesség (ez a vallás neve)
A másik a muszlim, jelentése: alávetés (az iszlám alá vetett em-
ber).
  Ne képzeljünk személyes döntést, megtérést, sokkal inkább 
beletörődést az emberi sors megváltoztathatatlan, de sokszor 
kíméletlen döntéseibe, amit mindenki el kell fogadjon azzal, 
hogy egy meghatározott területen napvilágot látott. A VII. 
századtól az iszlám a vallást mindig fegyverrel terjesztette. A Ke-
let-Római Birodalom fővárosa, Konstantinápoly (később Bizánc, 
jelenleg Isztambul) hosszú védelmi harcra rendezkedett be, és 
1453-ig küzdött. A bizánci keresztény patriarchátus a város bevé-
tele óta szerény, csupán névleges szerepet tölt be a „török félhold 
árnyékában”. A görög ortodoxia egykori meghatározó szerepe a 
kereszténység történetében már csak a múlté. Az egykor fényes 
bizánci keresztény bazilikából (Hagia Sofia) iszlám templomot és 
egy szerényebb múzeumot alakítottak. A mai Törökországban az 
iszlámnak egyik legenyhébb rendszere működik, bár az iszlámis-
ták feltett szándéka uralmuk és befolyásolásuk növelése. 
  Az iszlám Ázsia nyugati tájairól indult el, Észak-Afrikán, 
Dél-Európán át végigvonult. Áttört a Kaukázuson, Dél-Ázsián, 
a Maláj-félszigeten, és eljutott a mai Indonéziába, ahol a leg-
népesebb mai állam az iszlám. Valamennyi földrészén sok mil-
liós létszámú. Az „egyetlen igaz hit” jogán a világ teljes meghódí-
tására törekszik. Kizárólagos és egyetlen szellemi hatalomként 
kíván uralkodni a világon, de a nyersolajkészletei következtében 
meghatározó gazdasági tényező a világon. 
  
Az iszlám vallás alapítója 
Mohamed 571-ben született Mekkában a kureisita törzs tag-
jaként. Tanaival csak 40 éves korában lépett föl, angyali kijelen-
tésekre hivatkozva. Hazájában gúnyolódva fogadták, ezért 622-
ben Medinába ment. Ott barátságosabb volt a lakosság. Utazása 
nevezetes esemény, a hidzsra, a muszlim időszámítás kezdete. 
Umar kalifa vezette be hivatalosan (Kr. u. 622. július 16.). 
Szent könyvük a Qur’an (Korán), amelynek 114 szúrája (része) 
van, elöl a hosszabbak. A legelső egy rövid imádság („muszlim 
Miatyánk”), amit A tehén szúrája követ 286 verssel, majd egyre 
rövidebbek a legutolsóig, Az emberek című 6 verses szúráig. A 
Korán a klasszikusnak számító arabija nyelvet használja, amitől 
a mai iszlám államok nyelvezete eltér, mégsem törekszenek más 
nyelvre fordítani a szent írást. A magyar fordítás különleges. A 
Qur’an szó „hirdetést” jelent. Összegyűjtése a próféta utáni első 
kalifa, Abu Bakr, a próféta apósa uralkodásának idejében folyt le. 
A szakadás azonnal létrejött, mert voltak, akik Alit, Mohamed 
vejét tartották méltó utódnak. Ez a mai napig a síiták véleménye 
(Ali pártja), magukat egyúttal a szunna (a próféta és társainak 

hagyományait követő) híveitől elhatárolják. Létezik egy kisebb 
létszámú csoport, a haridzsiták csapata, akik kettőjük között a 
békepártot alkotják. 
  
Az iszlám vallás öt pillére
A muszlimoknak soha senki nem tart evangelizációhoz hason-
lót. A személyes döntés szóba sem jön az iszlám uralma alatt. 
A próféta vallásába az alattvalók beleszületnek. Alapvető taní-
tásként fogja fel az iszlám „az öt pillért”, ami egyben szabályzat, a 
muszlim iszlám felfogás etalonja. Ha bármilyen új tanítás kelet-
kezik, azt egyeztetik az „öt pillérrel”:    
  1. A hitvallás
  2. Az ima
  3. Az adomány
  4. A hónapos böjt (Ramadán)
  5. Zarándoklat Mekkába

Ha nem felel meg, akkor elvetik. Ennyiből következik, hogy az 
iszlám egységes, de mégis két fő ága van: a síiták és szunniták 
„pártja”. Ezenkívül kialakult több másféle párt is, amelyek el-
fogadást nyertek a muszlim világ egyes tájain. Ha az új irányzat 
kí-sérlete kudarcba fullad, az alapító a legsúlyosabb büntetést 
kapja. Kezük a föld minden pontjára elér, hogy a valós vagy vélt 
sérelmeket megtorolja. Az iszlám nem tűr semmiféle liberális la-
zaságot. 
  A muszlimok két jelképe a fogyatkozott hold alakja és az 
ötágú csillag, az utóbbi az „öt pillért” jelképezi. A kettős jelkép 
megtalálható Algéria, Irak és Líbia nemzeti zászlóján. A vörös 

Allah nevének kalligráfiája az edirnei Régi dzsámi falán. 
Allah nevének írásképe önmagában is a vallásos áhítat tárgya.

Tanulmányi Szemle
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és a zöld jelképes színek, egyes államok esetében más elrendezés 
szintén megfigyelhető. (Észak-Afrikában, Jemenben és Szíriában 
a 2011 körüli forradalmi események valószínűleg nem hoznak 
jelentős változást a jelképek használatában.)
  Az iszlám tanító (mullah vagy molla) – tartozzon a  
muszlimok bármelyik irányzatához – rendkívül nyugodt, min-
den fölvetődő kérdésre tárgyilagos, higgadt választ ad. Megnyerő 
a rezzenéstelen nyugalma. Tapasztalható a molla magatartása 
azokon a felvilágosító beszélgetéseken is, amelyek budapesti 
intézményeikben hallhatók. Úgy tűnik, felülmúlja bármelyik 
keresztény hitvitázó gyakran hektikus viselkedését a molla tár-
gyilagossága, nyugalma és céltudatossága. Nagyon magabiztosan 
érvelnek, és rendíthetetlenül hiszik az iszlám győzelmét a kor-
rupt, kivénhedt kereszténységgel szemben. Akinél érzik a szelle-
mi készséget, annál türelmet tanúsítanak és biztosítják az iszlám 
békeszeretetéről. 
  Az öt pillér, a Korán tartalmi jellemzése sokszor kerül is-
mertetésre, és valószínűleg egyre többször előfordul. A keresz-
ténység és az iszlám közötti kapcsolat javulásában az evangéliumi 
gondolkodás keresztényei reménykedve tekintenek előre, a part-
nerek csak a hódítást és a történelmi sérelmekért jogos elégtételt 
emlegetik. Gyakran annyira biztosan, mintha a csatát, háborút 
már megnyerték volna. 
  Bírálják a keresztény dualizmust (jó és rossz), a trializmust 
(háromság), az Isten és „Jézus Krisztus Mária fia”, a Szenthárom-
ság tanítása miatt. A Szentlélekről nem beszélnek, hanem Mária 
személye kerül előtérbe. Jézus neve arabul Íszá és próféta, de 
Mohamed nagyobb, mint ő. Az Úr Jézus golgotai kínszenve-
dését, megváltó halálát és feltámadását sem fogadják el. „Allah 
megmentette őt, majd elmenekült” – vélekednek. A „keresz-
tény ezotériával” szemben kiemelik az iszlám exoterikus jellegét 
(egyszerű, érthető mindenki előtt). Egység, egyszerűség, kiegy-
enlítettség, ezekkel elégítik ki a muszlim tanulók érdeklődését a 
muszlim  medreszek.  
  1948 óta a világ „cionistáinak” gyilkos hódítói közé so-
rolják a keresztényeket, akik az „igazhitűek” esküdt ellenségei  
valamennyi muszlim szemében. A keresztes hadjáratoktól a 
mai napig minden ügyben a sérelmeiket dühödt tüntetések-
kel, halálos fenyegetésekkel hozzák a világ tudomására.  Az 
Egyesült Államok vérszomjas, és európai csatlósaik gyilkosok. 
A szent háborút máris kezdenék. Főpapjaik és oktatóik egyetlen 
beszédéből sem hiányzó elemek ezek a borzalmas szavak.
  Jellemző nyugalmuknak, látszólagos türelmüknek határa 
van. A fordulat akkor áll be, amikor elveszti a molla a reményét 
afelől, hogy hallgatójának érdeklődése valaha is eljut a csatla-
kozáshoz. Esetleg nem egy elkötelezett keresztény, és muszlimmá 
akarna válni. Esetleg egyáltalán nem is vallásos. Náluk azonban a 
vallásközöny halált érdemlő államellenes bűncselekmény. A föld 
57 iszlám államában a „Korán meghazudtolása” halálos vád a 
köztük élő 40 millió keresztényre. 
  
végső dolgok a Koránban
A Korán nem fejti ki olyan részletesen a túlvilág (üdvösség vagy 
kárhozat) tanítását, mint az újszövetségi iratok (pl. Mt 24,3–22-
ben). A felszólítás: „Féljétek Allahot!”, többször előfordul a Ko-
ránban, de mindig fenyegető kontextusban. Szó sem lehet a 
megfáradtak hívásáról. Az Allah iránti tiszteletnek bizonytalan 
az ígérete: „Talán boldogulni fogtok!” (2. szúra, 200. v.) Tisz-
teletének következménye a földi életben egyszerűen a boldogu-
lás, semmi több. Annál több a fenyegetés. A keresztények és a 
zsidók minden tekintetben ítélet alatt állnak, a Gyehenna tüzénél  

jobbra semmiképpen sem számíthatnak. Az első szúrákban 
valósággal záporozik rájuk az átok és a fenyegetés valamilyen 
szövetség megszegése miatt. A Korán kéjeleg a gyehenna perzselő 
tüzével. „Akik nem hisznek a mi jeleinknek, azokat a pokol tüzé-
ben fogjuk megperzselni. Valahányszor ropogósra sült a bőrük, 
egy másikkal cseréljük ki azt, hogy megízleljék a büntetést. Allah 
hatalmas és bölcs.” (4. szúra, 55–56.)
  A „paradicsomban” (mennyországban) boldogsággal, 
gyönyörökkel színezi a Korán csodálatos ígéreteit. Kertet, pa-
takokat, gyümölcsöket kapnak az igazhitűek (2. sz. 25. v., 3. 
sz. 198. v., 4. sz. 57. v. stb.). A magyarázó leírja, hogy a Korán 
„háromtu-catszor” említi ezt a formulát. Amikor ebben látják a  
leggazdagabb állapotot, a boldogság utáni vágy reménységét, egy 
sivatagi vándor legszebb álmának beteljesülését ígérik. 
  A mennyben az üdvözültek párnákra heveredve tejet, mé-
zet, bort isznak, de nem kapnak tőle „fejfájást, és nem részeged-
nek le” (37. szúra 47. v.). Az alkoholt a földi létben tiltják a  
muszlimoknak, de úgy látszik, a paradicsomban más törvény 
lesz érvényben. Ami a földi létben tilalmas, nagy jutalom a  
paradicsomban. „Tisztává tett feleségeket” (4. szúra 57. v.) talál-
nak. Még „telt keblű hurik” (78. sz. 33. v.) is fogják őket szóra-
koztatni. Nem fecsegnek és „meg sem hazudtolják” őket (uo. 
35. v.). Férfijogú társadalomban nehezen elviselhető, hogy egy 
nő „meghazudtolja a férjét”, vagyis nyíltan kifejezi a férjétől füg-
getlen önálló véleményét.  
  Simon Róbert nem tér ki a nők személyes szabadságát  
korlátozó utalásokra a Koránban. A szavak értelmét, a formák 
kialakulása történelmét taglalja, de észre sem veszi, hogy nem 
ígér semmilyen túlvilági örömforrást egy nőnek, csak egy lebuj 
gyönyöreivel csalogatja a kéjsóvár férfiakat.
  

Az iszlám erőteljesen terjeszkedik 
A kereszténységgel a szembefordulást mindkét táborban az or-
todox szélsőségesek hangoztatják. Az amerikai 2011. szeptember 
11-i tragédia mutatja, hogy a szembeállás véres drámához vezet. 
Ezen a világon együttélésre vagyunk ítélve, állapítja meg Pásztor 
János kenyai külmisszionárius. 
  
paradigmaváltás 
Az utóbbi két évtizedben a kifejezés gyakori az alapelvek megvál-
toztatása értelemben. A kereszténységen belül az evangéliumi 
közösség külmissziói elve megváltoztatására nézve használjuk. 
Nem tömeges tagtoborzásban mérhető külmissziós eredmény a 
cél, hanem az iszlám államok között adódó lehetőség felhaszná-
lásával a keresztény hitébresztés munkálóinak erősítése. Az egyik 
iskola – inkább csak követendő példaként – a meghasonlott vi-
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lág keresztény szemléletű kollégiuma London szomszédságában, 
amely az iszlám kihívásra kíván feleletet adni különböző hívő-
keresztények számára. Egy másik iskola Libanonban van, ahol 
leginkább nyugodt körülmények között élhet, munkálkodhat 
és egyáltalán létezhet a keresztény szemléletű képzés. Az összes 
arab államból fogadnak érdeklődőket nyelvészeti, tömegkom-
munikációs, irodalmi és segélyezési célra. Különféle országokban 
beszélt nyelveken adnak ki Bibliákat és vallásos ifjúsági iratokat. 
  Az iszlám törekedett minden más kultúrát legyőzni, 
eltörölni és helyébe a saját magáét állítani. Az kora középkor-
ban megsemmisített alexandriai könyvtár felégetését nagyszerű 
építménnyel és gyűjteménnyel igyekeztek pótolni. A rómaiak ál-
tal lerombolt jeruzsálemi templom helyébe felépítették a Szikla-
templomot. Ázsia más helyén mind a korábbi évszázadokban, 
mind a mai építkezéseiken látható az iszlám kultúra szépsége, 
sajátossága. A rombolások, felszámolások viszont pótolhatatlan 
károkat okoznak. Egy kulturális örökségétől, szellemi értékeitől 
megfosztott nép leépülése a nemzethalál.
  Az iszlám időszámításnak is vannak saját hagyományai. 
Például az irániak a tavasz első napját március 21-ikén ünne-
pelik. Ez a noruz ünnep, két teljes hétig tart. Ahogy most a sa-
ját népüket nevezik, a fárszik között úgy 60 féle nép és köztük 
körülbelül háromszázezer zsidó él. Perzsa és zsidó békés egyet-
értésben ünnepli a noruzt. Az ünnepi  jókívánságok  után egyre 
többen fűzik hozzá: „Csak háborút ne!”
  A világtörténelemben többen is próbálkoztak a mester-
ségesen élezett ellentétek kiengesztelésére, beleértve a bahái 
mozgalmat, II. János Pál pápát és rengeteg jó szándékú törekvést. 
A napi hírforrások ilyen kezdeményezésekkel nem törődnek, pe-
dig fontosságuk sokkal jelentősebb, mint a hisztérikus fenyege-
tés, ökölbe szorított kezekkel, felemelt karokkal, zászlóégetés, 
atomfenyegetés. Ide sorolható Malcolm Steer 50 évi fáradozása 
muszlim emberek között, a kereszténység és a muszlimok bizalo-
mépítése szolgálatában.  
  „Hinni kell valamiben – jelentik ki hazánkban sokan. –
„Hiszen mindegy, hogy hívják Istent, Allahnak, Brahmának, vagy 
Buddhának”. Ha így gondolja, egyetlen percig sem hitt igazán, 
mert akkor tudná, ki az Isten. Mert egyáltalán nem mindegy! Sem 
arra nézve, aki ezt így gondolja, sem a magyar nemzet jövőjére 
nézve. Egy meggyőződéses evangéliumi keresztény szemében 
soha nem lehet alku tárgya a mi Istenünk és a belé vetett hit. A 
mai háborgó, változó világon a békesség kezdeményezésére bá-
torító szavakat vegyük komolyan. Ez a reménység kilátásba hely-
ezi a bizodalmat:  amíg tárgyalunk, addig élünk. Keressük tehát a  
dialógust. Nem kell félnünk az idegenektől, amíg képesek  
vagyunk velük imádkozni. A muszlimok vendégszeretetét fel-
használhatjuk őszinte bizonyságtételre is.
  „Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden em-
berrel békességben... Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeret-
teim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: 
»Enyém a bosszúállás, én megfizetek.« (Róm 12,18–19)

  A szerző több évi önzetlen kutatás után írta vallástörténelmi 
dolgozatait, és kéri az olvasók hozzászólását, hogy bátoríthasson 
és tanácsolhasson. (E-mail: szeboliver@gmail.com) „...követve 
mindenki irányában a békességet és a szentséget...” (Zsid 12,14) 
                 (Vége)
  

könyvajánló

Alláhu akbar! (Isten a legnagyobb!). Ha a keleti ember a Nyugat 
érdeklődésének bármely megnyilatkozásával találkozik, akkor az 
mindig bizalmatlanságot, szemérmes tartózkodást, vagy konk-
rét félelmekkel átitatott aggodalmat, elzárkózást vált ki belőle. 
A kíváncsiskodás zavarja a keleti ember szemérmességét, s leg-
személyesebb világának megsértését látja benne.
A könyv amellett, hogy alaposan, ugyanakkor közérthetően és 
szórakoztatóan bevezet az iszlám vallási alapjaiba és filozófiai 
mélységeibe, tárgyalja az iszlám vallási gyakorlatot is (foneti-
kus átírással segítve az aktuális szövegek megértését, kiejtését). 
A kötet második része a magyar iszlámkutatás nagy alakjait 
(Vámbéry Ármin, Goldziher Ignác, Germanus Gyula) mutatja 
be. Ajánljuk mindenkinek, aki érdeklődik más kultúrák iránt, és 
szeretne átfogó képet kapni az iszlámról, megismerni és megér-
teni annak lényegét és rendszerét.

Budapest, Gondolat, 2010, 192 oldal

Németh Pál református lelkész, iszlám-
kutató 1953-ban született Budapesten. 
Teológiai tanulmányai közben az ELTE 
BTK-n sémi filológiát és arabisztikát ta-
nult, majd arab nyelvet és irodalmat, isz-
lám vallásjogot és filozófiát a Damaszkuszi 
Egyetemen. 1984 óta a Pestszentlőrinc-
ganzkertvárosi Református Egyházközség 
lelkésze. A Külkereskedelmi Főiskolán 
arab nyelvet és iszlám kultúrát tanít.

Tanulmányi Szemle
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Hegyi András

Misszió a 3. évezredben (7.)
(Különös tekintettel a hazai viszonyokra)

(Az előző számokban közölt tanulmány folytatása.)

11. Misszió  és kultúra
A missziói teológiában azt nevezik inkulturációnak vagy akko-
modációnak, ha a keresztény üzenet más kultúrában jelenik meg.  
A keresztény hit a zsidókeresztény örökségtől idegen kultúrában 
csak is úgy válik érthetővé, ha „le lesz fordítva” az adott kultúra 
nyelvére. Ez persze nemcsak óriási erőfeszítéseket igényelt és 
igényel: a nyelv ismeretét (adott esetben írásos formájának meg-
alkotását), hanem az emberek gondolkodásmódjának megértését 
is. Egy adott fogalom mit jelent a Bibliában és mit náluk. 
  A külmisszió korai időszakában, – amikor ezekre az  
ázsiai, afrikai területekre behatolt az evangélium, – feltételezték 
„a pogány kultúrák” széthullását. Ez persze nem következett be. 
Egy ideig e távoli világban evangéliumot hirdető misszionáriu-
sok legnagyobb ellenfelei a gyarmatosítók voltak. Akik viszont 
hamar ráébredtek, hogy a bennszülöttek világát a misszionáriu-
sok ismerik legjobban, és nem eredménytelenül igyekeztek ki-
használni ezt a maguk javára. Ez a misszió és a gyarmatosítás 
összekapcsolódását hozta magával. Nem egy dicséretes korszaka 
a keresztény missziónak. 
  De maga a kultúra megváltoztatására irányuló törekvés ké-
tarcúvá vált. Meglehetősen hosszú ideig a nyugati világ stílusa 
törekedett leuralni és átszínezni a helybéliek szokásait. A ten-
dencia mára megfordult. Hogy mennyi afroázsiai elem került 
át csupán a misszió rossz lelkiismerete miatt nyugatra, az szinte 
felmérhetetlen. Hogy mi honnan szüremkedett és folyamatosan 
szüremkedik be kegyességi áramlat, divat és tan tekintetében, azt 
jó volna nyomon követni és kritikailag értékelni.
  Nagy naivitás azt vélni, hogy a kultúra semleges terület. Iz-
raelben Salamon koráig, a törzsi szövetség idején az volt a kérdés, 
hogyan tiszteljék az izraeliták Jahvét. A népek sikeres beolvasz-
tása után a lassú, de határozottan nyomon követhető változás azt 
a kérdést vetette fel, hogy még Jahvét tiszteljék-e. Pedig a dolog 
olyan ártatlanul, sőt missziói szándékkal indult, hogy feltehetőleg 
az izraeliek meghívták a Jahve-ünnepekre az akkorra Izrael által 
meghódított pogány népek fiait. Cserébe nekik is illett megláto-
gatni Baal vagy Astarte templomát. Eleinte bizonyára nagy volt 
az óvatosság és a fenntartás, hiszen a történelmi múlt, az izra-
elita hit és istentisztelet szabályozott volta óvta a hívőt az elha-
jlásoktól. A megszokás azonban nagy kerítővé vált, fokozatosan 
leépítette ezt az óvatosságot.
  Míg egyfelől a mai kor embere gondolkodásmódjának 
megértése nélkül megszólíthatatlannak véljük őt az evangélium-
mal. Bár ebben sem lehetünk annyira biztosak. Mert ha a mai 
ember ugyanúgy Isten teremtése, mint a tegnapi vagy a holnapi, 
akkor feltételeznünk kell (tudnunk jobb lenne), hogy amikor 
Istenről beszélünk (amit emberség nélkül legitim módon nem 
tehetünk), akkor megvan a mai emberben is az a felfogóképes-
ség, hogy egészen pontosan tudja, miről van szó. Ezért sem 
lenne ildomos a Szentírás megszentelt kifejezéseit lenézni vagy 
lecserélni, hogy ezek csak afféle kánaáni közhelyek. Meg azért 

sem, mert vélhetőleg mégiscsak ennek a Bibliának, vagyis a Bib-
lia üzenetének szeretnénk az illetőt megnyerni. Miért gondoljuk, 
hogy eredményesebbek leszünk, ha ezt megelőzően negatív mó-
don nyilatkozunk a Bibliának akár a stílusáról is, amely több ezer 
év próbáját kiállta? Az ellenségein kívül a hívei sose támadták. 
Meg hát valamiképpen a missziózónak is csak tekintélyt jelent 
a Biblia. Ha mai szavakkal megmagyarázzuk, amit a Biblia régi 
kifejezései megőriztek, legjobb úton vagyunk az evangélium 
átadásában. És ez bizony kultúra is, méghozzá annak a nemeseb-
bik fajtája.
  De ha a régi izraelitákhoz hasonló módon kinyitjuk az egy-
ház ajtaját – nyilvánvalóan csakis missziós érdekből – „a mai 
kultúra” előtt, érdemes megnézni, hogy mi előtt nyitjuk ki. Keresz-
ténynek sem kell lenni ahhoz, hogy a mai „kultúra” legjellegze-
tesebb vonásait észrevegyük: pénzimádat, gyönyörhajhászás, 
mindenféle alantas dolog kedvelése, arrogancia, a gyilkolászás 
különféle formái, igénytelenség, a gondolkodás, a mérlegelés és 
a érzékszervek elzsongítása, amit kikapcsolódásnak neveznek. 
Sokszor éppen azok, akik messzemenőkig óvakodnak attól, hogy 
valahová egyáltalán bekapcsolódjanak. Vagyis használják jobbik 
képességeiket valamilyen jó cél érdekében. Például dolgozzanak, 
egyenesen megdolgozzanak jövedelmükért, valamit alkossanak, 
együtt érezzenek a másik emberrel, netalán tegyenek is érette va-
lamit.
  Nos, ha ez előtt a „kultúra” előtt nyit kaput az egyház – akár 
csak missziós érdekből is –, akkor veszélybe kerül a lényege: a 
tisztasága, egyértelműsége, egyszerűsége, szavahihetősége, az  
igazságszeretete, önmagához és Istenéhez való hűsége, és megje-
lenési formájának igényessége. A kultúra azonban észrevétlenül 
válik „teológiává”. Az istentisztelet elveszti megnemesítő voltát. 
Az lehet, hogy egy nem hívő hamarabb érzi magát otthon benne, 
de már nem tudni, hogy akkor miért jött közénk. Ha egyáltalán 
kiábrándult addigi „kultúrájából”. Ha az imaház ablakán ugyanaz 
a dzsessz szűrődik ki, mint a pub (magyarul kocsma) ablakán. 
Ugyanaz a felszínes magatartás és szóhasználat található benne, 
mint bármely lezser társaságban.
  Az 1960-as években nagy szenzáció volt egy sajátos törekvés 
a Biblia „megmodernizálására”. A tékozló fiúból vagány srác, az 
elébe futó édesapából tutti fater lett, a nagyobbik fiúból bunkó 
kegyes hapsi. Azt remélték e „bibliafordítók”, ezt majd megértik, 
sőt szeretni fogják azok, akiknek ez az anyanyelve. Mára erről a 
törekvésről alig tud valaki. Ezek a „bibliafordítások” pedig úgy 
mentek ki a divatból, hogy divatba se jöttek. Mert aki meg akart 
térni, annak elege volt a régi életéből. Megtérve az Úrhoz szé-
gyellte ezt a stílust, és sajnálta azokat az éveit, amelyeket e közeg-
ben, ebben a „kultúrában” töltött (Ef 2,1–10; 1Pt 4,3–6). Akik 
pedig nem akartak megtérni, jól érezték magukat a régi életben, 
hiszen amúgy is ez volt a stílusuk. 
  Hogy a megtérés magával hozza a kultúra megváltozását, 
az nem is kérdés. Elég csak arra utalnunk, hogy a régi keleti vi-
lágban a vérbosszú, Afrikában vagy Ausztráliában a kannibaliz-
mus, a világ több pontján a többnejűség és többférjűség, öltözkö-
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désben a mezítelenség is a kultúra része volt. Ahova azonban az 
evangélium megérkezett, és hittel elfogadták, ott megváltozott a 
kultúra is. Méghozzá ugyanúgy, ahogy Pál apostol a Római levél 
első két fejezetében, meg az ötödikben taglalja, nem a pogány 
„kultúra”, hanem az emberség és istenfélelem irányába.
  A gyülekezeti éneklés, a „dicsőítés” kényes kérdésében van 
egy gyakran emelgetett szlogen: mért hagynánk meg a legszebb 
dallamokat az ördögnek? Hiszen Johann Sebastian Bach is fel-
használta a kocsmadalokat koráljai komponálása közben. Igaz 
hogy ez a vélekedés némi kiigazításra szorul, mert a legtöbb 
korál-dallam vagy egyházi ének volt már az ő korában is, vagy 
pedig munkadallam, s ha használt is fel egyéb forrásból, Bach 
zsenialitásával és ihletett voltával lehet-e összemérni magát bárki-
nek? Lelke rajta. De Christian Wolf Bach-monográfiáját végig- 
olvasva (a legalaposabb mű Bachról, életéről, művei forrásáról, az 
összmű számbavételével) kiderül, hogy egyetlen dallamot vagy 
szöveget nem használt fel kora szórakoztató zenéjéből. Nem is 
volt erre szüksége, mert egyrészt naponta olvasta a Szentírást, és 
ez volt a legfőbb ihletője, másrészt rendelkezésére állt a Lipcsei 
Teológia könyvtára, ezenkívül neki is megvoltak a kor szokása 
szerint szövegírói, akik ellátták megzenésítendő versbe szedett 
evangéliumi szövegekkel.
  De ma már azt is kevesen tudják, hogy a gregorián a zsidó 
dallamvilág átvétele és keresztény igazságokkal való megtöl-
tése következtében lett a templomi éneklés ősi formájává. Azért 
énekelték a középkor kezdetén a szerzetesek, mert a népvándor-
lás korának primitív népei sem írni sem olvasni nem tudtak, kot-
tát olvasni még kevésbé. Az orgonát meg a Krisztus utáni első 
században a keresztények cirkuszi kivégzése alkalmával használ-
ták a pogány rómaiak. Az orgonát a mártírok vére „keresztelte 
meg”, hiszen az üldözések után a gyülekezet nem pusztán a halál-
hörgésre emlékezett, hanem azok hitére, akiknek kedvesebb volt 
Krisztus igazsága és szeretete az életüknél is.
  Mindenesetre a kultúrával kapcsolatosan meggondolandó 
lenne, hogy: 
  1. Az új megtérő azt a gyülekezeti kultúrát fogja megta- 
nulni, amelyet a hívők megtanítanak neki. A gyülekezet kultúrája 
azonban egyben a gyülekezet értékrendjének kifejezője is. 
  2. A gyülekezet kultúrája jó, ha nem emberi igényekhez 
igazodik, hanem méltó kifejezője a gyülekezet Urának, aki szent, 
igaz és jó, hű és irgalmas. Tehát, ahogy Pál apostol tanítja: „Ha 
van valami igaz, tisztességes, tiszta, jómhírű, dicséretes” (Fil 4,8). 
Jobb ehhez igazodni, mint a világ igénytelenségéhez.

(Folytatjuk)
  

Richard Niebuhr: Krisztus és kultúra 

Krisztus és kultúra – két fő eligazodási pont a hit és az erkölcs, a 
keresztény élet számára. Egymásra hatásuk a kezdetektől fogva 
számos problémát vetett fel és sok feszültséget hordozott, hiszen 
maga az Isten Fia is egy bizonyos kor vallásos kultúrájának gyer-
meke, és az általa alapított egyház földi működése természeténél 
fogva kulturális jellegű is. Niebuhr a kapcsolatukról kialakított 
öt alapállást ír le, részletesen elemezve ezek tartalmát, előnyeit, 
valamint buktatóit, és kitér az adott irányzat legjelentősebb 
képviselőire is. Az összegző fejezet kiemeli, hogy nem létezik „a” 
keresztény válasz, mindig az adott helyzetben kell állást foglalni, 
megismerve és mérlegelve azt, ahová mások eljutottak.

300 oldal, Budapest, Harmat-SRTA, 2006

könyvajánló

Tanulmányi Szemle
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Ének-zene a Gyülekezetben
Dr. Fekete csaba

Mint szarvas hűs vízforrásra
A Krisztus az énekem1 című dunamelléki református kiadvány 605. számú éneke

Dr. Fekete Csaba református lelkész, a Tiszántúli Református Egy-
házkerület és a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára 
osztályvezetője, a Református Generális Konvent Énekeskönyv-
bizottságának elnöke, a Magyarországi Református Egyház Dok-
torok Kollégiuma Himnológiai Szekciójának titkára.

A cikk által elemzett ének a Baptista gyülekezeti énekeskönyvben 
a 300., bár ott csak egy versszakkal szerepel.

•

Hosszabb ideje terjed ennek az alig harmincesztendős (1981-
ben született) énekszámnak a nagy valószínűséggel holland  
kapcsolatok nyomán keletkezett névtelen magyarítása, gyüle-
kezeti énekkaraink sok helyen énekelték. A mai napig zsoltárok-
hoz ragaszkodó holland atyafiak (úgy sejthető) nem adaptálták 
mindhárom refrénes strófáját. Gyülekezeti látogatások révén 
juthatott el hozzánk egystrófás alakban. Talán a zenekarok és 
lemezek útján terjedő valamelyik eltérő változat is hatott erre a me-
goldásra, mert hisz – ez népszerű számoknál gyakori – különféle 
feldolgozásai között vannak eltérések, és vannak újabban elfoga- 
dott énekeskönyvi változatai is mint gyülekezeti éneknek. A 
zenei megoldáshoz alkalmazkodó magyarítás a refrénben nem 
fokozza tovább a Krisztus után való (egyéni) vágyakozást (a 
folytatás, az elhagyott két strófa mutatja, hogy erről van szó), 
helyette a 42. és a 43. zsoltár refrénjére utal. Nem mondhatni  
ugyan tökéletesnek sem a versformához való alkalmazkodást, 
sem a rímelés megoldása, de jól megfelel a könnyű énekelhetőség 
követelményének. Bár nem teljesen hű az amerikai eredetihez, 
nem is igyekszik mindenben a tartalom tükrözésére, ez a változ-
tatás az éneknek és a bibliai utalások érvényesülésének is javára 
válik. Az alább következő összehasonlításból kiderül, hogy a 
magyarítás szembetűnően nemcsak hollandra vagy angolra 
alapozott, az alkalmazó tovább formálta az éneket, ebben nem áll 
egyedül. A legutóbbi magyarítás hozzáadja az elhagyott strófák 
átültetését, az eredmény némileg felemás. 
    
  Hollandul és magyarul magam is többször énekeltem gyül-
ekezetem énekkarában, és – csak az említett egystrófás-refrénes 
változatot ismerve – holland eredetűnek véltem2.  Mert skan-
dináv szerzőt sugall a Nystrom név (több helyen olvastam Marty 
Nystrom és Nyström alakban is), eszembe sem jutott eleinte, 
hogy angol eredetire gondoljak. Rövidsége miatt (négysorosnak 
látszik magyarul) kézenfekvően megszólaltattuk úgy is gyü-
lekezetünkben, hogy többszólamú antifónának tekintettük az 
egyetlen rövid strófát, és első tónusban recitálva elhangzottak 
a 42., illetve 43. zsoltár (legalább válogatott) versei, miközben a  

négyszólamú antifónát többször ismételtük. Végül már a gyü-
lekezet is énekelte. Így kipótoltuk a zsoltár tartalmát, idéztük el-
hagyott szakaszait. 
  A Dunamellék énekfüzetei után ez évben az összevont 
énekeskönyv újabb két strófátval folytatta az éneket, angolból 
átdolgozva. Ezért igyekeztem testvérgyülekezeti kapcsolatok ré-
vén kideríteni az ének eredeti nyelvét és versformáját.3

  Amerikai református édesanya (a Christian Reformed 
Church tagja) és az egyik norvég lutheránus gyökerű felekezetbe, 
annak evangelikál elágazásába (Evangelical Covenant Church) 
tartozó édesapa gyermeke a szerző, Martin J. Nystrom. 25 évesen 
írta énekét (1981-ben), akkor még egyetemi tanulmányait végez-
te a Christ for the Nations Institute diákjaként. Személyes meg-
nyilatkozása szerint arra tekintettel költötte énekét, hogy elsőnek 
mindenütt Krisztus személyét keresse. 1983-tól adtak ki egy 
Hozsánna lemezsorozatot (Hosanna Praise and Worship), ebből 
ötöt ő szerkesztett. 
  Ez az éneke 1984-ben jelent meg (© Song copyright 1984 
by Maranatha! Music),4  ezért több helyen ezt az alkotás éveként 
találjuk. Még vagy hetven éneke született az utóbbi évtizedekben, 
közben világszerte koncertezett (ez ma már csak könnyűzenei 
happening vagy hasonló eseményt jelent Japántól Új-Zélandig, 
ahol fellépett), mégis, ez az emblematikus óhajtozással kezdődő 
száma maradt a leghíresebb. 
  A szerző Washington államban született 1956. október 17-
én, Seattle helységben. Ma is ebben az államban él (Kenmore, 
WA), két fia van. Zenetanári végzettséget szerzett (az Oral Rob-
erts University tanszakán), majd zeneigazgatóként dolgozott 
a Krisztus a Nemzetekért (New york branch of Christ for the 
Nations) nevű szervezetnél. 1987-ben egyik alapítója az Integ-
rity Music későbbi cégének. 2002 óta ez Integrity Media néven 
működik. Összefogja az olyan ázsiai, európai és afrikai keresz-
tény kiadókat, melyek keresztény vagy vallásos zene és filmek 
forgalmazására szakosodtak.
    
  Kedvelt és tisztes dicséretként5 értékelték kezdettől fogva – 
mert igen hamar népszerű lett, és a legsikeresebbek között je-
gyezték – ezt a Mint vízre áhító szarvas (As the deer panteth for 
water) kezdetű éneket, amelynek saját szerzésű dallama is ran-
gos. A sikerhajhászó nyugati világban özönlöttek az elragadtatott 
megnyilvánulások (ezeket szerte idézgetik a kiadók) hallgatóktól, 
együttesektől, gitárosoktól és más hangszeresektől (van például 
az éneknek négykezes zongoraátirata is), amelyek a legtöbbet 
forgalmazott slágerdarabokat általában kísérik. Ám ezek több-
nyire a népszerűséget és eladhatóságot jelzik. Nem értékítéletek, 
amelyek mélyebbre néznek. Időről időre nem hiányoztak a bíráló 
hangok sem. Ezek közös jellemzője, hogy a zsoltár tartalmának 
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mellőzését kérték számon. Hangsúlyozták, hogy a 42–43. zsoltár 
drámai vonásait teljességgel mellőzi az elég egyszerű és sekélyes 
dicsőítő hangvétel, ez korjellemző.6 Bizonyos mértékig ezt hiába 
tagadnánk, ilyen okkal látott aztán napvilágot nyomtatásban 
több átalakított változata az éneknek. Ebben félreértés is rejlik, 
mert az énekíró valójában nem zsoltárparafrázist írt. Jóllehet a 
Biblia kimazsolázása és az összefüggésből kiragadott szentírási 
mozzanatok szabad átköltése egyáltalán nem ritkaság a keresz-
tény énekköltés eltelt két évezredében, óvással és aggodalom-
mal kell ezt a módot megítélnünk, mert az efféle törekvés vagy 
alkotásmód kétségtelenül rejtett veszélyekkel jár. Okkal és jog-
gal támadható a bibliai mondanivaló hiányos megértése vagy át-
értelmezése miatt.
  Mit is tartalmaz az ének és hogyan? Miként szembesül a 
zsoltárok világával és a mottóként megnevezett (idézett) zsol-
tárkezdettel, amely a nemzetközi énekirodalomban oly sok ének 
ihletője volt a reformáció százada óta? Ismételten megtalálható 
a mi magyar református templomaink kazettás mennyezetein is, 
hol a zsoltárkezdet feliratával együtt, hol csak a szarvas alakjával 
jelképezve.
  

1. Az első strófa mottóként idézi a zsoltár kezdetét, de a folyta-
tásból következően Krisztus utáni vágyakozásunkat jeleníti meg 
a szomjas szarvas képével. Ezt az értelmezést a 2. és 3. strófa 
leplezi le és bontja ki, más irányba terelve a gondolatmene-
tet a 42. zsoltárra utalástól elindulva. Kezdőszavai egyeznek  
ugyan a hagyományos bibliafordítás szóhasználatával, de hozzá-
vegyítve mai fordításét is.7 Verselési kötelmek miatt a második 
sortól így kézenfekvő.8 Ezt a verselési finomságot a különféle 
énekeskönyvekbe átvett változatokban a szerkesztők átírták az 
első strófában is, felemásnak tekintve a folytatást. Méghozzá 
nem a modernizálás, hanem az archaizálás érdekében, tudniil-
lik régiesebb szavakra és szóalakokra váltottak vissza ott, ahol 

az ének szövegében az általános nyelvhasználat későbbi szintjét 
választotta a szerző 1981-ben.9 Mi is szépíthetjük olyan stílus-
eszközzel énekünket, hogy az emelkedett tartalom és őszinte 
kenetesség érdekében mellőzzük a közönséges szavak használa-
tát, és irodalmibb, ritkább kifejezést választunk, éneklünk. Pa-
tak helyett más azt énekelnünk, hogy ér vagy csermely, szarvas 
helyett, hogy gím, kívánkozás helyett azt, hogy epekedés, óhaj-
tozás helyett áhítozást. Stílusérték és hangulati érték mellett ezek 
a lehetőségek a bibliai mondanivaló finomságait érzékeltetik 
olyankor, mikor például a szoros fordítás és a hétköznapi szavak 
megfeleltetése az emelkedettséget és a jelképi erőt elszürkíti. Eh-
hez hasonlóan jelennek meg szóhasználati eltérések a ma széles 
körben egymás mellett használt angol bibliafordításokban. Maga 
a szerző is használt hagyományos fordításból átvett szót vagy 
éppen régies szóalakot, ahogy versébe jobban illett; ezért nem 
egyezik szó szerint a két kezdősor egyik vagy másik bibliaválto-
zattal sem. Valójában több utalás rejlik az ének tartalmában más 
zsoltárokra is, amelyek a 42. zsoltár egyes szakaszaival összecsen-
genek.10 Villantsunk föl néhányat! Hosszú-hosszú századok óta a 
hajnali imaóra állandó zsoltára a 63. Erre való utalást is gyanítha-
tunk az ének sorai mögött, mert a szerző templomos szülők  
gyermekeként ifjúkorától énekelt zsoltárt az evangelikál gyü-
lekezet kórusában. A hajnali zsoltár sorait mi jól szemlélhetően 
Skarica Máté zsoltárparafrázisából így ismerjük: 
  
  Lelkem is óhajt hozzád e helyben,
  Hol éltető víz nincs a kietlenben. (237.)
  
Szenczi Molnár Albertnél ugyanennek a zsoltárnak néhány sora 
mutatja az értelmi és hangulati rokonságot:
  Hozzád óhajtván, elepedett
  Szomjúság miatt én lelkem,
  Én testem hozzád áhítozik,
  Szomjúságban elhalt szintén...   
  
Ott van még (a 42–43. zsoltár nem érintett versein túl, alább 
meglátszik, hogy ezeket milyen meggondolásból nem idézem) 
például a nálunk mostanság eléggé mellőzött 29. zsoltár kezde-
tén is a felszólítás:
  Szent templomában áldjátok,
  És térdet, fejet hajtsatok!
  Templomodban megjelentem… hagyományos templomba 
lépéskor szokásos imádságunk is eszünkbe juthat, ezt perem-
vidéken sokan ma is hangosan mondják. Hasonló a hívő zsidó 
templomba lépéskor mondott hagyományos imádsága, ez bibliai 
idézet: belépek házadba, leborulok szent templomodban... (Zsolt 
5,8) Ezek tudatában érthetjük meg jobban az ének távlatait. 
  2012-ben az ismeretlen magyarításból örökölt (és részben 
hollandra alapozott, inkább továbbfejlesztett) első strófa így 
hangzik:
  Mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem rád,
  Vágyódom az élő Isten után, hogy mehessek Hozzá.
  Nem csatolom mindjárt hozzá a refrént, mert az nem is tar-
tozik össze megszakítatlanul az eredeti énekversben a megelőző 
strófával, bár a dallam két strófánként (azaz mindig refrénnel) 
fogja össze az ének három szakaszát. A magyarítás a dallamhoz 
és magyarul jól énekelhetőséghez idomul, el kellett szakadnia a 
versformától. Éneklés szempontjából ez javára válik. Itt azonban, 
hogy a fejtegetésem érthető legyen, nem hallgathatom el, hogy 
milyen az eredeti versforma. 
  A strófa négysoros, képlete a következő:   9a . 7b . 9a . 7b .
  A refrén szintén négysoros, képlete pedig: 8a . 8a . 8b . 7b . 
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1. Mint szarvas a hűs forrásra,
úgy szomjazik lelkem Rád. 
Vágyódom az élő Isten után, 
hogy mehessek Hozzád. 

Refr.:
Mért csüggedsz el, én lelkem,
hisz pajzsod Ő és Támaszod!
Bízz az Úrban, mert karja 
megszabadít, hálával áldozol.

2. Színezüst vagy színarany, 
ami kincs, nekem mit sem ér,
Benne látom minden örömömet, 
te vagy az égi fény.

Refr.: Mért csüggedsz el, én lelkem...

3. Hű Barátom, hű Testvérem, 
Királyom és Istenem,
Minden másnál jobban óhajtalak, 
mindenem vagy nekem.

Refr.: Mért csüggedsz el, én lelkem...
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  Nem találtam jobb megoldást, mint azt, hogy a magyar vál-
tozat mellé mindegyik strófának (mintegy a magam számára) 
rögtönzött nyersfordítását is mellékelem, amely ugyan nem 
műfordítás, azonban a lejtésre figyel, meg az éneklésben el-
mosódó versformára, amely a magyar változatban áldozatul esik 
egyéb kötelmeknek. Nem igazodom a szószerintiséghez, hanem 
olyan értelmezett hangulati megjelenítéshez, amely további ma-
gyarázkodás nélkül is ráirányítja a figyelmet arra, hogy nem 
jelentéktelen a különbség az eredeti angol és magyar változata 
között. Az első strófához ennek értelmében az eredetihez iga-
zodó nyersfordítás: 
  Miként vizet áhító szarvas
  Lelkem téged úgy szomjaz
  Nem óhajtoz úgy semmi mást
  Mintha Téged imádhat.
  
2. A második strófa rátalál a teljes öröm forrására. Voltaképpen 
ekkor már az emblematikus nyitástól elszakad, ezen túl egyál-
talán nem követi a 42. zsoltár vonalát, fel is rótták ezt a bírála-
tok. Nem jut szóhoz a zsoltárokban sokszor megszólaló panasz, 
amely a megfeneklett mai embert is eljuttathatja Istenhez, de 
mindenestől elmarad az áhított templomba való eljutás remény-
teljes leírása is, és az elhagyatottságon, aggódáson felülkerekedés 
szintén. Valamilyen zsoltáros hang azért itt sem hiányzik Nystrom 
énekverséből. Lássunk még néhányat utalásai hátteréből, ezek  
szintén kapcsolódnak a 42. zsoltár egyes tartalmi elemeihez.
  Nálad van az életnek forrása, világosságod által látunk vi-
lágosságot (Zsolt 36,10) – szól a vallástétel. Aranymondás az 
Újszövetségből, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék 
felülről száll alá (Jak 1,17). Aranyról és ezüstről énekelve a so-
rok mögött a leghosszabb zsoltár, a Szövetség Urának törvé-
nyéhez való ragaszkodás minősítése húzódik meg: Jobb nekem 
a te törvényed, mint ezernyi arany és ezüst (Zsolt 119,72). En-
nek a zsoltárnak nyolcverses szakaszai szintén részét alkotják a 
zsoltáros imaórák legalább másfél évezredes hagyományának. 
Szintén zsoltárral fohászkodunk így: Őrizz engem, mint szemed 
fényét… (Zsolt 17,8) Végül a harmadik strófában derül ki, hogy 
az személyiség legbelsőbb igényeinek megelégítéséről méltán 
nyilatkozik az imádkozó refrénje, mert hisz (szintén zsoltáros 
szóval) ahhoz igyekszik és fordul, aki megelégíté a szomjúhozó 
lelket, és az éhező lelket betölté jóval (Zsolt 107,9).
  2012-es magyar változatunk (a strófák sorrendjének meg-
tartásával):
  Színezüst vagy színarany, ami kincs, nekem mit sem ér,
  Benne látom minden örömömet, te vagy az égi fény.
  
Az eredeti formát érzékeltető nyersfordítás:
  Nem aranyat, téged áhítlak, 
  Csak te vagy nekem elég,
  Örömöt is tetőled nyerek,
  Szemem fénye is te légy.
  
3. A harmadik strófa jellegzetes, az ébredési és evangelikál énekek-
ben túlságosan is gyakori sablon, a hű barát itt sem hiányozhat, 
de mellette megjelenik a testvér, aki ugyanakkor életem királya. 
Figyelmeztessen a szóhasználat! Ha a zsoltárparafrázis dimen-
zióiban gondolkodtunk volna, azt rögvest felül kell vizsgálnunk. 
  A Példabeszédekből tudjuk, hogy a Biblia az igaz barátot 
sokszor a vér szerinti testvérnél magasabban rangsorolja: Van 
ember, aki bajba juttatja embertársait, de van olyan barát, aki 
ragaszkodóbb a testvérnél (18,24). Mi reformátusok Krisztus 
királyt kevésbé emlegetjük, ilyen ünnepünk nincs, holott erre 

lehetne okunk (például a Bárány menyegzőjén megjelenő Krisz-
tus ruhájára és derekára ez a név van írva: KIRÁLyOKNAK 
KIRÁLyA és URAKNAK URA, Jel 19,16). Ezért imádjuk őt, nem 
csupán szerető tisztelettel vagy ember voltában mint példaké-
pet emlegetjük, életünk Ura, mindennél több nekünk; a Jézus 
elismételte legfőbb parancsolat mértéke szerint tesszük ezt teljes 
szívvel, lélekkel, elmével és erővel, tehát valamennyi tudatos és 
rejtett képességünkkel (5Móz 6,4–5; Mk 12,29–30).
  2012-es változatunk:
  Hű Barátom, hű testvérem, Királyom és Istenem,
  Minden másnál jobban óhajtalak, mindenem vagy nekem.
  
Az eredeti formát érzékeltető nyersfordítás:
  Testvérem és én hű barátom
  Voltál, és te vagy nagy király!
  Bárkinél több vagy és bárminél
  Lelkem teérted kiált.
  
4. Karrefrén járul mind a három strófához. Tudniillik az ilyen 
fajtájú énekek az amerikai ébredési mozgalmakban általában, így 
tipikusan Ira David Sankey és mások térítő körútjain és kiadvá-
nyaiban, szinte kivétel nélkül szólóénekek, amelyekre a templomi 
kórus válaszol refrénnel, tehát zömében ez az énekkincs nem le-
het igazán protestáns gyülekezeti ének.11   
  A refrén háromszor nyomatékosítja, hogy valamennyi 
létezhető lelki szükségletünk kielégítésének forrása csupán Jé-
zus Krisztus lehet. Ha ez a zsoltár átértelmezésének számít, ott 
van mögötte az Újszövetség, Pál apostol teológiája. Igen szép 
példa erre a hazai reformátusság magyar gregorián örökségében 
az, hogy magyar földön keletkezett, apostoli levelekre alapo-
zott antifónáink is születtek, amelyeknek másutt nincs példája. 
Ezek sorában a 78. zsoltárnak (15. és 20. vers) a Pál apostol  
nyomán alakított megszólaltatása (1Kor 10,3–4) olyan, mint egy 
magányos kőszirt a pusztán. Úrvacsorás istentiszteleten, szertar-
tás közben elhangzó zsoltározáshoz különösen alkalmas:
  Az mi atyáink ugyanezen lelki eledelt észik vala,
  és mindnyájan ezen lelki italt isszák vala:
  mert isznak vala az lelki kősziklából,
  az mely ővélek együtt jár vala,
  az kőszikla penig az Krisztus vala.
  Eltérő szemlélete miatt (vagy mert inkább a holland  
nyomán készült) a magyarítás elkanyarodik az eredeti ameri-
kaitól, elsősorban refrénjében. A két első egyetlen strófának 
látszik magyarul, mert a szerző saját dallama egybefoglalja. A 
refrén második fele megmaradt változatlanul az új dunamelléki 
énekeskönyvben is, felidézve a zsoltár mellőzött refrénversét, ez 
azonban így nincs az eredeti amerikaiban: 
  Mért csüggedsz el, én lelkem, hisz pajzsod ő és támaszod,
  Bízz az Úrban, mert karja megszabadít, hálával áldozol.
  A 42. szoltár elhagyott és hiányolt részleteiből itt vissza- 
nyerünk valamennyit. A föntiekben is elkerülhetetlen, itt azon-
ban nyomatékosítanunk kell, hogy ez mennyire teológiai kér-
dés. Az Ószövetség Krisztusra való értelmezése Pál apostolnál 
magától értetődik, ha ettől elzárkózunk, akkor szombatos irányt 
vettünk.  
Az eredeti formát érzékeltető nyersfordítás:
  Védő paizsom vagy, meg erőm.
  Lelkem téged áhít,
  Csak te vagy szívbéli óhaja,
  Tisztelésedre vágyik.
  Megjegyzendő, hogy az angol változat a maga választotta 
rímképletről is lemond, megismétli a refrén utolsó soraként az 
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első strófa utolsó sorát, ezzel nyomatékosítva, hogy mennyire 
ellenállhatatlan lelki szükséglete a teljes személyiségével vég-
zett istentisztelet. Gépiesen nem szükséges ezt magyarul követ-
nünk, de nem árt tudatosítanunk.12 Kétségtelenül nem könnyű  
megoldanunk azt sem, hogy az énekszerző saját dallamával 
valóban egybefogja a négysoros strófát, és a hozzácsatolt refrén 
miatt a végeredmény hat helyett háromba összevont kettős strófa. 
Elég nehéz megtalálni azt a megoldást, amely ilyen kötöttségeket 
vállalva nem mond le az eredeti sajátosságokról, de változatlanul 
jól és értelmesen énekelhető magyarul.  
  
Mi a veszélye az énekben megnyilatkozó irányzatnak (és vala-
mennyi hasonlónak)? Főként kettő. Személyes helyett az egyé-
ni, egyedi vallásosság túltengése, nemritkán kizárólagossága 
a közösség, gyülekezet ellenében és némely tekintetben szinte 
kárára. Én, én; – és ugyanakkor nincs mi, szinte soha nincsen. 
Korunk társadalmában világszerte egyre nagyobb gond a közös-
ségek egyedekre bomlása. Felekezetek feledtetik Isten egyetemes 
egyházát.13 A 42. zsoltár jórészt egyéni panaszének, és mégis az él 
az imádkozó emlékezetében, ahogyan ünneplő sokasággal vonult 
Isten házához (42,5). A másik nagy veszélyt úgy szokták monda-
ni, hogy krisztunitárizmus. Az egyénies vallásosság Jézusa telje- 
sen elhódítja a Szentháromság helyét. Ennek eszköze, hogy ebben 
az énekben is vannak bibliai utalások, amelyek nem elsődleges 
értelemben húzódnak meg a verssorok mögött, hanem át-
értelmezve. Az állandó allegorizálás, amikor semmi nem érthető 
maga jelentésében, hanem mindig valamilyen átértelmezésben 
(misztikus, erkölcsi vagy egyéb értelemben), a kereszténység 
századaiban szélsőségeket termett. A kereszténység történetisé-
gének sérelme nélkül nehéz képviselni. A reformáció századától 
az antitrinitárius nézetek állandó és kiváló vesszőparipája, tápta-
laja volt ennek az örökös átértelmezős gyakorlatnak a támadása. 
  Mindezektől eltekintve az ének egyáltalán nem tartalmat-
lan, és nem igénytelen. Nem ellenezhető, ha ugyan elsősorban 
népszerűsége miatt esik is rá a választás, hogy templomban, szer-
tartáson is énekeljék, nemcsak gyülekezeti kiránduláson. Megje-
lenése után mindjárt bele is válogatták az egyik énekeskönyvbe, 
és még egy évtized sem telt el, ismételten napvilágot látott újon-
nan kiadott énekeskönyvekben azóta is.14 De nem változatlan 
alakban. Még a szerző saját felekezete énekeskönyvében sem.15 
Miért? A fenti elemzésben láttuk rá a választ.
  A szerkesztők vagy kiadók más elveket vallottak, és például 
elhagyták a második strófát, megcserélték a harmadikat és 
másodikat. Többnyire azonban csak az első strófát hagyták meg 
változatlanul (itt is megtörtént egyes szavak cseréje, aszerint, 
hogy melyik bibliafordítást használja hivatalosan valamelyik fele-
kezet, amelynek szóhasználatához ragaszkodik), de több helyen 
teljesen újraírták, illetve eltérő tartalmúval kicserélték a második 
és harmadik strófát. Létrehozták volna belőle a nemzetközileg 
századok óta kiemelkedő tekintélyt élvező 42. zsoltár újabb para-
frázisát. Nystrom éneke pedig valójában nem az. Félreértették. 
A hasonló eljárások miatt érdemes részleteznünk a kérdést, tud-
niillik a szerkesztők ilyen vagy amolyan ízlés jegyében gyakran 
űzött átírási gyakorlata amit nyert a vámon, elveszti a réven. A 
gyanítható „vissza a Bibliához” döntés jelen van a történelmi 
gyökerű felekezetek többségében. A 42. zsoltár tartalmának 
hangsúlyozására álljon itt erre egy példa! Az egyik gondosan 
szerkesztett amerikai énekeskönyv16 1987 óta nem tartalmaz 
ugyan teljes zsoltárkönyvet, mert nem talált eléggé megfelelő 
változatot minden zsoltárból, a válogatott zsoltárok között genfi 
zsoltárokat is közöl, közöttük a 42. zsoltár hétstrófás változatát. 
Ténylegesen a hívek kilenc strófát énekelnek, a refrénstrófa, ame-

lyet mi Szenczi Molnár Albert szerint Én lelkem, mire csüggedsz 
el kezdettel ismerünk, nemcsak a második strófa után hangzik 
el, hanem megismétlik az ötödik és nyolcadik után is. Nystrom 
énekében is háromszor ismétlődik a refrén. De másként, nem is 
maga a zsoltár refrénje.
  Tiszteletre méltó igyekezettel próbálja versbe önteni a du-
namelléki változat a teljes éneket, de nem sikerült lépést tartania 
a magyarul örökölt első strófával és refrénnel, amely már eleve 
tükrözi a felemás gyakorlatot, a sikerdarab befogadását, de azon-
nali átalakítását is. Nem véli elég tartalmas parafrázisnak, javítgat-
ja több énekeskönyv. Láttuk, hogy a szoros megfelelést a nálunk 
holland közvetítés nyomán elterjedt refrén sem vállalta. Nem baj, 
hogy az új énekeskönyv megmaradt ennél teljes újraköltés he- 
lyett. További nehézség, hogy a hasonló amerikai stílusú dallamok 
sokszor felülírják a szótagok száma szerint nálunk szokásos dal-
lammegfelelést, ezzel viaskodva a verselés is, az értelem is némi 
csorbát szenvedhet. Igaz, elég jól lehet énekelni a dallamra a 
2–3. strófát is, de ennek ára van. A versszerkezet tudniillik el-
mosódik, a rímkényszer miatt nemcsak nem tetszetősen folynak 
az egymásra következő sorok, mint angolul, hanem a föntebb vá-
zolt bibliai háttérből túl sokat kellett feláldozni, és ráadásul nem 
valami ízes és magvas az újonnan megtoldott átirat. Biztosan 
nem hódítana el a sikerlistán olyan helyet, mint az eredeti.

  Érintenünk kell még – visszatérve a kezdőmotívum  
kérdéséhez – az egy zsoltár helyett egy vers gyakorlatot. A soha 
végig nem énekelt énekek praxisát. Kiáltó példa erre, ez magyar 
reformátusok világtalálkozóján többször megesett már, hogy 
a fennen hirdetett református himnuszt, a 90. zsoltárt jó előre 
műsorba iktatták. Soha mást, csupán az első versét. Nehéz hin-
nünk, hogy az egyháztestek vezetősége teljesen elégnek tartja, ha 
elmegy kedvenc csapata bajnoki mérkőzésére, csak az első tizen-
két percet láthatja. Vajon ha este kedvenc filmjét adják, akkor is 
mindig csak az elejét nézi meg? 
  Az alkotásmód ehhez is hasonlít ebben az énekszámban. 
Könnyűzenével kacérkodó evangelikál beállítottság tartozéka ez. 
Innen tekintve érthető, ha a zsoltár tartalmából többet igyekeznek 
beleplántálni egyes amerikai szerkesztők, mint amennyit az 
énekszerző vállalt. Ennek az ének ellenáll, mert voltaképpen 
nem zsoltárparafrázis. Más műfaj. Krisztust keresve megmarad 
azon a kényes határon, amelyet Pál apostol nyomán nem kárhoz-
tathatunk. Dunamelléki besorolása azonban érthetően zsoltár-
parafrázisként tekinti. Megáll a lábán így is, de egy sikerültebb 
magyarítás javára válna. 
  Nystrom énekszáma felkapottságára mutat, hogy az egyik 
negyedéves kulturális gyermeklap válogatása, a Dalbimbó 
összevont száma is tartalmazza fönt idézett egystrófás változa-
tát,17 szerzőjét ismeretlennek mondva, először a Dunamelléki 
Énekfüzetekben is szerzőtlenül jelent meg. Nívósabb három-
strófás változatának ösztönzésére és segítésére született ez az írás.

Jegyzetek
1. Dunamelléki Református Egyházkerület, Budapest, 2012.
2. Holland énekszövege:

Als een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel 
naar U,
U alleen kunt mijn hart vervullen mijn aanbiddig is voor U,
U alleen bent mijn kracht, mijn schild aan alleen schenk ik 
mij geheel,
U alleen kunt mijn hart vervullen mijn aanbidding is voor U. 

3. Bíró Marianna készséges segítségét itt is megköszönöm. Ő 
hollandtolmácsként működött testvérgyülekezeti kapcso-
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lataink alkalmain, a kérdés megoldatlanságainak tisztázásában 
levelező partnerei révén kaptam először adatokat az énekről és 
szerzőjéről. Utána könnyű volt az internet segítségével is újabb 
adatokhoz jutnom. 

4. Több helyen megtalálható az interneten, például „As The Deer”. 
Web.archive.org. 2011-06-24. Archived from the original on 
2011-06-24.

5. Angolul a hymn általában (Istent dicsérő) éneket jelent, meg-
tartva a szó görög-latin jelentését, az olyan műfaj, mint Kölcsey 
himnusza, anthem, national anthem néven ismeretes.   

6. Bert Polman: The praise and worship hit parade: a brief analysis 
of some of the most-sung choruses of 1990. In Reformed Wor-
ship 20, June 1991, p. 35. – Nystrom énekének itt csupán néhány 
tömör, de annál súlyosabb mondat jut. Véleményére mások is 
hivatkoznak. 

7. A King James Version, 1621, meghatározó tekintélye hason-
lítható a mi Vizsolyi Bibliánk szertartási, nyelvi és irodalmi 
hatásához; a Revised Standard Version, 1881 óta háromszor is 
javítva, a mi 1808-as revideált Károlyink párjaként működik

8. Néhány érintett fordítás mutatja a szóhasználat finom különb-
ségeit: 

¶ As the hart panteth after the water books, so panteth 
may soul after thee, O God (King James Version); 
¶ As the hart longs for flowing streams, so longs my soul 
for thee, O God (Revised Standard Version, 1952); 
¶ As a hind longs for the running streams, so do I long for 
the, O God (The New English Bible, 1970);
¶ As a deer longs for a stream of cool water, so I long for 
you, O God (Good News Bible, 1976);
¶ As the deer pants for water, so I long for you, O God 
(The Libing Bible, Self-Help Edition, 1971)
¶ As the deer pants for streams of water, so my soul pants 
for you, O God (New International Version, 1978).   

9. Például ilyen alakban találjuk (a személyes névmás ma már csak 
emelkedett, irodalmi stílusban is régiesként használt thou, thee 
alakját behelyettesítve) az első strófáját:

As the deer panteth for the water, 
So my soul longs after Thee;
you alone are my heart’s desire, 
And I long to worship Thee.

10. Az ének teljes szövege: 
As the deer panteth for the water,
So my soul longs after you.
you alone are my hearts desire,
And I long to worship you.

you alone are my strength, my shield;
To you alone may my spirit yield.
you alone are my hearts desire,
and I long to worship you.

I want you more than gold or silver,
Only you can satisfy.
you alone are the real joy giver
And the apple of my eye.

you alone are my strength, my shield;
To you alone may my spirit yield.
you alone are my hearts desire,
and I long to worship you.

you’re my friend and you’re my brother,
Even though you are a King.
I love you more than any other
So much more than anything.

you alone are my strength, my shield;
To you alone may my spirit yield.
you alone are my hearts desire,
and I long to worship you. 

11. Jellemző, hogy például a Hallelujah! és Borkó Julianna 
énekeskönyvének 2. kiadása (Buzgóság) egyszerűen elhagyja a 
kar (chorus) refrén stb. megjelölést.

12. Szorosan nem tartozik ehhez az énekhez, de a 42–43. zsoltár 
refrénverse miatt említsük, hogy a 20. századi költészetben 
némelykor újdonságként említett önmegszólító vers (például 
József Attilánál) régen megvolt a zsoltárokban, így Kecskeméti 
Vég Mihály 55. zsoltárában is: Te azért lelkem… 

13. Az amerikai magyar reformátusok első énekeskönyve 1918-ban 
jelent meg, mögötte egész sor kisebb magyar református vagy 
vegyes (protestáns) felekezet állt, amelyek elfogadták, mert 
maguk nem tudtak énekeskönyvet szerkeszteni, de szervezeti-
leg és hitvallásilag elkülönültek mindkét amerikai református 
kerülettől, amelyeknek még az elnevezése is eltérő mindmáig.

14. Már 1984-ben megjelent a Songs of faith and praise című, azu-
tán 1992-ben a Praise for the Lord című, majd a Hymns for 
worship revised, hymns for worship and songs of faith and 
praise címűekben. 1996-ban pedig a Covenant Hymnal (Evan-
gelical Covenant Church) is közölte – ebbe a norvég gyökerű 
evangélikál felekezetbe született a szerző, és amint föntebb em-
lítettem, apja is ide tartozott. 

15. Például az előző jegyzetben említett Covenant hymnal, tehát 
annak a felekezetnek az énekeskönyve, amelyben született az 
ének szerzője, a következőkkel helyettesíti a kezdőstrófa folyta-
tását: 

2 Day by day all your love surrounds me, 
and by night you’re a song within. 
you alone lift my spirit higher,
and my soul finds hope in you.
Refrain
3 When my soul faints and fears distress me, 
I remember your faithfidness.
Hear my prayer, Lord, renew my spirit 
so much more than anything! 
Refrain

16. Psalter hymnal… Christian Reformed Church in North Amer-
ica. Grand Rapids, Michigan, 1987.

17. Gáspár Attila: Serkenj fel, 171 ének konfimálóknak (Zilah, 
2009). – Genfi zsoltárok, népdalzsoltárok, istenes és históriás 
énekek, köszöntők, magyar műdalok és nóták sorában a 161. a 
Mint szarvas.
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Dr. szebeni Olivér

Keresztény mártírjaink

Missziótörténeti Szemelvények

Egyszer telefonon kérdezte meg tőlem egy népegyházi körhöz 
tartozó, tapasztalt és jó indulatú férfi: Voltak-e egyházunknak 
mártírjai? Miközben például számos plébánost csuktak le, in-
ternáltak vagy éppen ki is végeztek, esett-e áldozatul baptista 
hívő? Ő ugyanis ilyenekről nem tud. Említsek valakit, akár a 
közelmúltból, akár a történelem korábbi évszázadaiból. Első 
válaszom az volt, hogy számarányainkhoz képest bőségesen 
voltak mártírjaink. Sajnos, emlékük fenntartására nem fordítot-
tunk annyi gondot, mint az ő egyházuk. Kevés szolgálatban álló 
testvérem tudna névről bárkit említeni mártírjaink közül. Akkor 
elhatároztam, hogy szerény erőmmel kísérletet teszek az ismerte-
tésükre, nem tanulmányi jelleggel, csak egyszerűen, források, ne-
hezen megjegyezhető adatok nélkül. Még azt sem ígérem, hogy 
mindenkit megnevezek, akikről tudhatok.
  
Hitüket vérükkel pecsételték meg
Európában, az apostoli korban és az egyházatyák idejében nem 
volt többféle keresztény egyház, mivel Jézus Krisztus követői 
nem tagolódtak hitvallások szerint, éppen ezért a korai évszáza-
dok vértanúit nem tekintheti sajátjának egyetlen mai egyház 
sem. Az első vértanúk az egyetemes kereszténységhez tartoznak, 
az üldözők pedig az ókori pogánysághoz. A korai keresztény 
mártírok tehát akár a szabadegyházi felekezeteknek is a mártírjai. 
Róma püspökének felsőbbségi igénye később kezdődött, amikor 
már nem támadták a keresztényeket a rómaiak. 
  A kereszténység útja a nagy egyházszakadás – keleti orto-
doxia és nyugaton a pápai felsőbbség – szakadéka között vezetett. 
Erősödött a kötődés államhoz, nemzethez és főként a hatalom-
hoz. A kétfelé szakadt keresztény egyház gazdagodása, egymás 
kerülése (kiátkozása) módosította a történelmi képet. Az evan-
géliumi kereszténység valamennyi formációja, és a sok névte-
len mártír („eretnekek”, előreformátorok, hitnyomozó székek 
áldozatai, erdei istentiszteletek hallgatói) mind üldözöttek vol-
tak: tévelygő, hitehagyó szakadárok. Jött a reformáció, amiből 
két nagy protestáns népegyház származik, és a „harmadik re-
formáció”, aminek azonosítása máig folyik. Őket a domináns val-
lások inkább „kihaltaknak” tekintik.
  
  A reformáció korából ismert mártírjaink: Mantz Félix 
Zürichnél halt meg a Limmát folyóban. Hubmayer Baltazár Bécs-
ben szenvedett máglyahalált, a feleségét pedig vízbe fojtották.  
Fischer Andrást Krasznahorka várából szakadékba dobták. Ne-
hezíti a vértanúk azonosítását, hogy többen felvett néven éltek, 
és például a Fischer név, miután „halászt” jelent, meglehetősen 
gyakori. A különböző német tájnyelvek, elnevezésbe rejtett gon-
dolatok („békehegyi”), foglalkozásnevek további módosulatok-
kal jártak. A hutteri testvérek kéziratos könyveiben megszámlál-
hatatlanul sok bebörtönzött és kivégzett hitvalló található, akik 
kivételes isteni kegynek tartották, hogy Jézus Krisztusba vetett 
hitüket vérükkel pecsételhetik meg. A pénzről, magántulajdon-

ról lemondó hutteri gyülekezetek alapítója, Hutter Jakab maga is 
mártírhalált halt Tirolban, a szülőföldjén.  

  Átlapozhattam a XVII. században készült „Mártírok tükre” 
(Märtyrerspiegel) több mint ezer oldalának rövidített ismerte-
tését, amit Hollandiában 1660-ban adtak ki először. Két-három 
oldalanként egy-egy mártír vagy egy-egy csoportos kivégzés tör-
ténete olvasható. Vízbe fojtással, kínzással, teljes vagyonelkob-
zással lett sújtva a „szakadár anabaptista”, ezrével végezték ki 
őket máglyán. Nem is kellett mindig egyértelműen bizonyítani 
az eretnekséget, elég volt egy jövedelmező üzlet, mondjuk egy 
posztókereskedés, és máris vitték őket kínvallatásra és máglyára. 
Amíg az áldozatok meg nem fulladtak a füstben, énekeltek, vagy 
bibliai idézeteket mondtak. 
  
  Az első kivégzés a békés svájci város, Zürich nagytemploma 
előtt, a Limmat folyó torkolatában zajlott le. Mantz Félixet, Zwingli  

A Märtyrerspiegel hasonmás kiadásának borítója
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Ulrik korábbi barátját a reformáció kezdőéve után csupán tíz 
évre, 1527. január 5-én fojtották vízbe. Ezt a halálnemet váltot-
ták fel hamarosan a máglyák, a vízbe fojtás könyörületes cse-le-
kménynek számított. Általában eretnek férjükért aggódó nőket 
végeztek ki így. A kantonokban valóságos hajtóvadászatot ren-
deztek az anabaptista „svájci testvérek” ellen. Hányan estek ál-
dozatul? Senki nem vette számba. A büntetést elszenvedő „eret-
nek” nyugodtan nézett szembe a halállal. Tudta, hogy semmilyen 
vétek nem terheli a lelkiismeretét. Önvád nélkül halt meg, Jézus 
Krisztusban reménykedve. 
  A legbékésebb anabaptista gyülekezetek egyikének, az augs-
burgi Marbeck-kör tagjainak módszeres felkutatása, bírósági 
procedúrája és végül lemészárlása a kivégzőknek sem állhatott az 
érdekében, hiszen senkit sem fenyegettek valamilyen „szocialista 
forradalommal” (vö. Münzer Tamás), hiszen közismerten paci-
fisták voltak. Nem is beszélve arról, hogy a szélsőséges radikaliz-
must elítélték a svájciak, és intették a felkelőket, foglalkozzanak 
csak a Bibliával, és ne az urak gonoszságával. A salzburgi gyül-
ekezettel szemben sem ismertek könyörületet a XVIII. század 
elején. Hideg tében űzték ki őket az Alpok hómezőire. Álta-
lánossá vált az üldözés Nyugat-Európában, a mai államok nevén: 
Belgiumban, Hollandiában és Németországban. A városok 
főterén rendszeres látványossággá vált az ártatlanok, nők és fér-
fiak elégetése hosszú esztendőkön át. A Mártírok tükréhez egyes 
eseményeket bemutató rézkarcokat csatoltak megrendítő sze-
melvényként. Az európai kontinensen a keresztény mártírok vére 
végighúzódik vörös fonalként. 
  
  Az anabaptisták későbbi árnyalata a holland mennoniták 
közössége. Nekik különös történelmi szerep jutott. 1609-ben an-
gol menekültek egy csoportját hitvalló keresztségben részesítet-
ték. Hazatérve London mellett ők alapították meg az első bap-
tista gyülekezetet. Egy újabb sajátosság, Hollandiában ismerte 
el az állam először az anabaptista mennonitákat. A „harmadik 
reformáció” hiteles és tárgyilagos történelmi feldolgozásában 
a főszerepet a mennonita iskolák (Goshen College IN, USA),  
könyvtárak és levéltárak tudósai végezték el mintaszerűen. Tudó-
saik Európa minden zugát felkeresik, ha egy kódexet, egy iratot vagy 
töredéket találhatnak és a világ szeme elé tárhatnak hithőseikről. 
Nem kímélik a költségeket, a fáradságot. Újabban a hutteri testvé-
rek énekeit fordították angol nyelvre, és eredményeikkel kezdik 
megismertetni a szomszédos Ausztria érdeklődő hallgatóit. A  
vértanúk nevét, pontos létszámát azonban ők sem tudják megha-
tározni. Egyébként is az idők mindig felhoznak újabbakat. 
  Angliában sokáig fennmaradt a királyi kegy, nem vetették 
tömegesen máglyákra a hitvallókat, de a királyi restauráció után 
sok jámbor hívőt vetettek börtönbe, ahonnan életük végéig sem 
szabadultak ki (pl. Bunyan János írót).  
  
Hős bibliaterjesztők Közép-európában
Miközben a kontinensen dúlt a harmincéves vallásháború, a 
brit szigeteken kialakult a bibliás, független gyülekezetek (Free 
Churches) csoportja. Előbb vallási okból, majd inkább politikai 
érdekek következtében folytak a harcok. Utóbb a behatoló iszlám 
csapatai taposták szélesre a „hadak útját”, tiporták el a keresztény 
kultúra nyomait, hurcolták el a lakosságot és a javaikat. Népte-
lenné vált a Duna–Tisza köze, a falvak és a városok. Pusztulás, 
ragályok, iszonyatos nyomor zúdult a népre, de a kereszténység 
– legyen bármilyen – talpon maradt Európában. A protestan-
tizmus spirituális értékeit a földrészen a nemzeti nyelvű Biblia 
kiadásai hozták közénk. A harcok után hármas kötődéssel újra 
felépült a kontinensen az élet: keresztény hit, tudomány és lelki-

ismeretesség. 
     
Bécsben 1851-ben kezdte meg Millard Ede bibliaterjesztői 
munkáját. A könyvterjesztésre körülbelül száz embert alkalma-
zott a Brit és Külföldi Biblatársulat. Támogatójuk a Habsburg-
ház egyetlen protestáns tagja, Mária Dorottya (a „lutheránus 
hercegnő”) volt, ameddig a férje, József nádor élt. Egy bizonyos 
dr. Schauffler evangélikus hittudós vezetésével néhányan bib-
liaórát tartottak az angol Millard Edével. Az áhítat alkalmából 
éppen ő beszélt a Szentírásból munkatársainak, amikor húsvét 
napján (április 20.) befejezve szavait, rájuk törtek a rendőrök, 
börtönbe hurcolták mindnyájukat, és mivel Millard Ede nem 
volt osztrák, hanem angol, a Szentírást tartalmazó ládáival együtt 
kiutasították az országból. 
  A szabadságharc után Rottmayer Jánost és társait 
bibliaterjesztőként ismerjük. Munkájukat nem önállóan, 
hanem a skót egyház és a magyar protestánsok segítségével 
végezték. A bécsi rajtaütéshez hasonlóan Budán Rottmayer 
asztalosműhelyében a rendőrség megjelent, és bűnjelként össze-
kötözte az asztalterítőt a rajta lévő Bibliákkal. A hívőket katonai 
bíróság vonta felelősségre azért, mert Bibliát olvastak és késő éjjel 
imaórákat tartottak.    
  1852–1854 között háromszor volt tárgyalás a hadbíróságon 
(Kriegsgericht) 23 személy ellen, akik között baptisták, nazaré-
nusok és más, azonosíthatatlan szabadegyházi hívők voltak. A 
kihallgatásokat vezető hadbíró nem helyezte vád alá őket. Valaki 
rájuk fogta, hogy nem akarnak adót fizetni, de kitűnt, nincs en-
nek sem komoly alapja. Az első budai evangélikus pap feljegyzé-
sében mindnyájukat baptistáknak nevezte, és a „megbízhatatlan 
iparosok osztályába” sorolta. A számukat több száznak tartották, 
de a bírósági jegyzőkönyvekben mindössze 23 férfi és nő nevé-
vel találkozunk. Egy-két ígéretet kicsikartak belőlük, és tartós 
ellenőrzés mellett szabadon engedték valamennyit.
  Többek eredeti vallását ókatolikusnak jegyezték fel a szemé-
lyi adatok között, ők viszont Krisztus követőinek nevezték magu-
kat (Nachfolger Christi). Kire börtönt, másra ütlegelést szabtak 
ki. A pécsi asztalos, Vojka János (John Woyka)  Skóciába me-
nekült, mert el akarta kerülni a szüntelen zaklatást. A kevésbé 
ismert nevű társak szintén szétszóródtak és eltűntek az üldözők 
szeme elől. Johann Scharschmiedt feleségével a zaklatások elől 
Budáról Bukarestbe költözött, és a német királyi család (Hochen-
zollern-Sigmaringen) körüli 1200 főnyi kolónia lakóinak Isten 
igéjét hirdette. Hamarosan gyülekezet alakult és missziónk len-
dületesen fejlődött tovább az I. Károly román királytól kapott  
biztosítékok következtében. 
  A nazarénusok talán kevésbé voltak érzékenyek a zakla-
tásokra. Kropacsik János vízimolnár Rákoskeresztúron halt meg. 
Kobera Emánuel géplakatos mint bibliaterjesztő állt a bírája 
előtt. Büntetésének letöltése utáni életéről nem tudunk. Egyik 
baptizálásra jogosult nazarénus „szolga” neve felbukkan Meyer 
anyakönyvében és a hadbírósági iratokban. Kiss Ferenc néhai or-
vosprofesszor megemlíti, hogy a kivándorlási hullám később a 
nazarénusok közül is sokakat elsodort, kivándoroltak Ameriká-
ba. 
  Rottmayer János 1866-ban Kolozsvárra költözött, és ott 
terjesztett Bibliát. Az Ellenzék című lap a huszadik század elején 
arról cikkez, hogy anabaptista. A nazarénusok elleni legfőbb vád 
állambiztonsági jellegű, mivel nem fognak fegyvert. A nazarénu-
sokat és a baptistákat egy felekezetnek fogták fel, és a hatóságok 
úgy kezelték őket kezdeti együttműködési hajlandóságaik mi-
att. Megbízhatatlan, talán még lázadásokat szít az országban 
(egyet sem igazolt a történelem). Rottmayer János velük tart, 
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és külföldi vezetőikkel cimborál. Veje, Csopják Attila írt korrekt 
helyreigazítást a Békehírnök olvasóinak. Csak egészen új, doku-
mentálható adatok határozzák meg apa és fia, sőt unokája és más 
családtag felekezeti elkötelezettségét. Tisztázott ifjabb Rottmayer 
János bécsi gyülekezeti vezető személyisége, a többi leszármazott 
személyazonossága, lelkisége, életének későbbi lezajlása hazánk-
ban és különböző más államokban. Rottmayer pesti munkájáról 
nem maradt fenn sok dokumentáció. A fia baptizálása és barátsá-
ga Novák Antallal, aki bibliaterjesztőként járta az országot, így 
közvetlen kapcsolatot képezett Meyer Henrikkel, a baptista 
közösség úttörőjével.  
  
  Az ausztriai Graz gyülekezeti feljegyzéseiben szerepel Carl 
Rauch fiatal bibliaterjesztő, aki a mai Trentino autonóm területen, 
Pusteria-völgyben 1875 januárjában halt mártírhalált. Októberig 
járta a falvakat és városokat, hogy Bibliákat adjon az emberek 
kezébe. Pontosan feljegyezte munkáját, látogatásait a plébániákon, 
és szinte naponta írt levelet feleségének, aki szíve alatt hordta első  
gyermeküket. Októberben küldte az utolsó levelet. Ezután Mil-
lard Ede a hatóságokat a felkutatására ösztönözte, de azok 
vonakodtak. Egy olvadás után előbukkant a bibliaterjesztő 
megcsonkított holtteste, tőle nem messze elégetett könyveinek 
megszenesedett maradványai. A nyilvánvaló bűntett elkövetői 
soha nem kerültek rendőrkézre, sem bíróság elé. 
  Zaklatásban, tettleges inzultusban Meyer Henrik, Kornya 
Mihály és valamennyi bibliaterjesztő úttörőnk többszörösen 
volt részes. Dömsödön egy idős asszony a helyi, felizgatott 
fiatalok bántalmazása miatt néhány nappal később belehalt sé-
rüléseibe. Eiler Ádám, egy gyomai ifjú a Budafokon kapott sé-
rüléseibe halt bele. Az ott evangelizáló Meyer Henrik, a felesége 
és néhány társuk szintén megsérültek. A pogromról a Protes-
táns Egyházi és Iskolai Lap (PEIL) cinikusan „kiseprűzésként” 
írt. Meyer különböző községek és városok misszióállomásai-
ból információkat gyűjtött. Leveleik bírságolásokról és egyéb 
sérelmekről szólnak. Ez volt a hazai missziótörténelmünk első 
sérelmi dokumentumgyűjteménye. Egyszerű vidéki emberek 
botladozó stílussal írták, és igehirdető férfiaik aláírásával hite-
lesítették a leveleket. Nagyon sokan fizettek büntetést, mert  
imádkozni merészeltek. Arra kötelezték őket, hogy minden egyes 
összejövetelt hetekkel előbb engedélyeztessenek. Ha netalán ez 
megtörtént, és kiadták az engedélyt, egy-két nappal a tervezett 
esemény előtt vagy visszavonták, vagy belekötöttek másba, de a 
büntetést akkor is kivetették. 
  
lincselés, kegyeletsértés, antiszemitizmus
A nazarénusok és a baptisták összetévesztése a protestáns 
irodalomban nem teljesen légből kapott. Rottmayer János egy 
1865-ös levelében így nyilatkozik: „Teljesen egy nézetet vallanak 
velünk.” Murányi Róbert adventista szerző 1962-ben megjelent 
németországi könyvszemléjében azt írja a magyarországi baptis-
tákról és nazarénusokról, hogy a bibliai keresztség tekintetében 
nincs a két felekezet között különbség. Meyer Henrik Budapestre 
érkezése után két évvel miközben a bibliaterjesztéssel fáradozott, 
naplójába feljegyezte, hogy fölkeresett egy nazarénust, együtt 
bibliáztak a lakásán, Isten „nagyon megáldotta” az eltöltött órát. 
  A század vége felé kiadott református Sion egyházunkra 
nézve barátságtalan szavakkal írt: Három fő ellenségnek tartja 
„a nazarénusokat, a baptistákat és a hitetlenséget”. A legfonto- 
sabb különbség a fegyveres katonai szolgálat vállalásában mutat-
kozott. Átvettük a nazarénusok énekeskönyvét. A hitetlenség el-
len kölcsönösen küzdöttünk. Csopják Attila egyik cikkében óvja 
az olvasóit: „Ó, ne harcoljatok a Biblia ellen!” Hogy milyen nevet-

séges általánosítások kerülnek szóba a „kisegyházakról”, mutassa 
be egy monográfia: „30 baptista van Tompa-Kelebián, viszont 
nazarénus és szociáldemokrata nincs.” 
  A XIX–XX. század fordulóján, de feltétlenül a baptisták 
állami elismerése előtt, a missziómunka legfőbb eszköze a bib-
liaterjesztés, ennek felhasználásával az úttörő evangelizáció 
Budapesttől Brassóig, Szepességtől Bácskáig, sőt Szarajevóig. A 
nemes, szent szolgálat örömei mellett az egyének azonban nagy 
keresztet vállaltak. 
  
  A súlyos sérelmeket a németországi kiadású Wahrheitszeuge 
1882-től Üldöztetések Magyarországon (Verfolgungen in Un-
garn) címen sorozatosan közölte. A hatóság elutasított minden 
sérelmi ügyben írt kérvényt. 15 hívő prédikátort bebörtönöz-
tek, éheztettek, meghurcoltak egyetlen év alatt. Összeláncolva, 
megbilincselve kísérgették őket a falvak nyilvánossága előtt. Ég-
bekiáltó gonoszságokat fogtak rájuk a lótolvajlástól, az erkölcsi 
aberrációig. Vasvillával fejbe vágtak egy hívő asszonyt, más-
nak a kezét szúrták át, hogy sérülése következtében nem volt  
többé munkaképes. Miután néhány evangéliumi igehirdetést 
hallva Budafokon többen a német lakosság közül megtértek, 
bosszúból bezúzták házaik ablakait. A cikksorozat után Georg 
von Viebahn német császári generális, aki hívő keresztény ka-
tonatisztek számára egyesületet szervezett, néhány társával az 
osztrák császárhoz ment audienciára, hogy kérje a zaklatások 
megszüntetését. 
  Letartóztatások, bebörtönzések, pénzbírságok sújtották a 
XIX. század végén szinte minden egyes úttörő igehirdetőnket. 
Az iskolás gyermekek hittanórai oktatását és az elhunyt hívők 
gyászistentiszteleteit rendszeresen megzavarták. A kegyeletsértés 
különösen az egyházi temetőkben vált rendkívül bántóvá. Egy 
temető bejárata előtt a gyászmenetet megtámadták, a koporsót 
ledobták a kocsiról, hogy lehetetlenné tegyék a temetést.  
  Az első világháború után sok egykori szibériai magyar had-
ifogoly megtért. Hazatérve néhányan gyülekezeteket alapítottak, 
de a népegyházak papjai agitációs propagandistáknak deklarál-
ták őket. Kevesen kerülték ki közülük a rendőrségi zaklatást. 
Nagyvarsányban két volt orosz foglyot, Szűcs Andrást és Szűcs 
Pált elfogták, bezárták és a kassai katonai bíróság halálos ítéletet 
mondott ki rájuk. A börtönben, a halálsoron voltak már, amikor 
egy hadbíró újra kihallgatta a vádlottakat, és mivel ő személyesen 
ismerte a baptistákat, elejtette a vádat, és kiengedte őket. 
  1939-ben több közösség evangéliumi hívőjét mint meg-
bízhatatlan elemeket „biztonsági okokból” internálták, pedig ak-
kor már a baptista államilag elismert felekezet volt. Barabás János 
prédikátor hosszas procedúra után került ki az internálótábor-
ból, de az ott szerzett betegsége miatt meghalt. Somogyi Ferenc 
gyülekezeti helyi vezetőt 1943-ban „politikai és közbiztonsági 
okból” internálták. 
   A „kisegyházi” hitoktatás az iskola falain kívülre szorult. A 
lelkész, illetve a hitoktató osztályzás előtt bevitte az ajánlott hit-
tani osztályzatokat. Mind a gyermekek, mind a felekezeti hitok-
tatóik ki voltak téve megaláztatásnak, zaklatásnak, sőt a háború 
utáni néhány évig hatósági megfigyelésnek. A negyvenes évekre 
a zsidóság elleni agresszió és gyűlölet fészkévé változott minden 
iskola. (A gyermekek hitoktatását kötelezően írta elő a törvény 
1950 szeptemberéig.) Az osztálytársak és az oktatók a zsidó  
gyerekeket ütötték-verték, megszégyenítették. Előfordult, hogy a 
védelmükre kelt keresztény gyermekre is hasonló sors várt, főleg 
akkor, ha ő maga is valamelyik bibliás szabadegyházi közös-
séghez tartozott. Mindkettőjüknek a felekezeti központja „hit-
község” volt, jártasságuk volt az Ószövetségben, és kölcsönös volt 
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az „imaház” kifejezés is a szóhasználatukban. Ha pedig valakire 
ráfogták a zsidóságot, azt semmiféle keresztvíz le nem mosta  
többé senkiről. A szombatot ünneplő felekezetek zsidózása, a 
szektázás olykor lincselő hangulatot támasztott a vidéki iskolák-
ban. 
  
szokatlan helyszínen imádkozók
Mindenki meg volt győződve arról, hogy az úgynevezett 
felszabadulás új korszakot nyit a magyarországi egyházi 
életben. A Magyar Kommunista Párt az 1947-ben tartott 
országgyűlésiképviselő-választások előtt röpiratot szórt szét 
Bács-Kiskun megyében. Felszólította a megye nazarénus, bap-
tista, pünkösdi és szombatos lakóit, hogy támogassák a pártot. 
Abban az esztendőben törvény mondta ki a bevett és elismert 
egyházak közötti különbségek eltörlését. Ez volt az „egyenjogú-
sító tör-vény”. Sokan azt mondták, hogy hazánk a demokratikus 
jogrend útjára lépett. Hatalmas plakátok jelentek meg az utcákon: 
„A Kommunista Párt védi a vallás szabadságát!” Mondhatjuk, 
hogy csak egyetlen pontban vált valóra a felekezetek állami-
gazgatási szervei előtti egyenlőség, az ugyanis, hogy a diktatúra 
szemében minden vallást, egyházat és lelki megnyilvánulást ül-
döztek. Nem a köztörvényes bűnöző ellen védték a társadalmat, 
hanem a papság kizsákmányolása, a „vallásos mákony terjedése” 
ellen. Így történhetett lassan egy különös és nem várt jelenség, a 
lecsukott emberek a cellákban többen imádkoztak, sőt még ál-
doztak is a római katolikusok, miközben a templomok látoga-
tottsága egyre fogyott. A megfélemlített magyar állampolgárok 
új nemzedéke a hitről lassan a nagymamák szájából sem hallott 
egyetlen szót sem. 
  1948-ban népes tahi táborozásunk, Somogyi Imre két 
„Emléklap”-jának kiadása, egy jubileumi konferencia Buda-
pesten, állandó egyháztörténelmi kiállítás a József utcában meg-
mutatta, mire képes a hívők közössége, ha békében hagyják őket. A  
teológiai tanárok egyike, dr. Haraszti Sándor összeszedte az érett-
ségizett hallgatókat, hogy soraikból az egyetemen bölcsészhall-
gatókat toborozzon egy leendő szabadegyházi gimnázium léte-
sítésére. A politikai akarattal szemben azonban nem volt képes a 
tervét véghezvinni.
  
  A lendületes missziós eredményeknek hirtelen végük 
szakadt. 1948-at a magyar történetírás az „átállás évének” 
nevezte. Az egyenjogúsító törvényből annyi vált valóra, hogy a 
következő teljes negyven éven át Magyarországon minden egy-
ház, vallás, felekezet, legyen bármilyen történelmi gyökere, eg-
yaránt hármas társadalmi kategóriában (támogatott, tűrt, tiltott) 
működött. (A mienk a két alsóbb szinten.) Papok, püspökök 
kerültek a parlamentbe vagy éppen a börtönbe, kinek hogy. 
Ami a szekták sorsa volt, az még a börtönök és internálótáborok  
szintjénél is rosszabb volt néha. Nagyvizsnyón egy hétéves gyer-
meket zaklattak, mivel az apja „tanú” volt. Egy paksi nazarénus 
férfi pedig addig volt több szakaszban bebörtönözve, amíg elérte 
a póttartalékos életkorát. Egy baptista prédikátor hadmentességi 
adója ügyében járt el,  és azt a nem éppen megnyugtató fölvi-
lágosítást kapta: „Nem hívják be, csak ha őrzendő rabokra lesz 
szükség.” Az a katonatiszt, aki így nyilatkozott, gyönyörű sír-
helyen nyugszik egy baptista temetőben. Mások így biztatták: 
„Hagyja már félbe végre ezt a gyászos szakmát! Foglalkozzon 
valamilyen normális termelőmunkával!” A lelkipásztortársak 
között is volt, aki csak azt tanácsolta, hogy tegye le a lelkészi szol-
gálatot, kövesse a „munkáspapok” példáját. Hasonlóan tanácsol-
ták, amikor polgári munkával kereste a kenyerét, de a rendsz-
eres prédikálás mellett. Többen is voltak, akik a jelképes szavak  

szerint életük gyertyájának mindkét végét meggyújtották. 
  Hazánk történelmében használt komplex kormeghatározás 
„az ötvenes évek” fogalom. Hat lelkésztársunk szenvedett na-
gyon sokat abban a korban. Egy híján nem állították bíróság elé 
koncepciós perben többekhez hasonlóan egyiket sem. Elvitték a 
nyílt utcáról a saját ruhájában raboskodni és dolgozni kényszer-
munkán internáltként. Hat hívő testvérünket soroljuk ide, akik 
szánalmas sorsáról az Állami Egyházügyi Hivatal követelésére az 
egyház vezetői kijelentették a különböző lelkészi konferenciákon: 
„Nem Krisztusért szenvednek, hanem a saját balgaságukért.”  
Egyetlen magyar publikáció sem foglalkozott behatóan velük 
a mai napig. Már szinte senki sem tudná felsorolni a nevüket, 
de az említett indoklást van, aki máig ismételgeti. Próbáljuk 
megemlíteni őket névről: Kun Lajos, Sallay László, Nyári István, 
Margitai Lajos. Budapestről kettő: Szabadi Gusztáv, Kalkó József. 
Egyiküket bíróság elé állították. Az előfordulási helyek halmozot-
tan Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (a „Nyírvidéken”) mutat-
koznak. Ott két férfit, Marsal Jánost és Patai Józsefet bántalmaz-
ták is a helyi rendőrök. Egyikük elmondta az eseményt, a másik 
hallgatott egész hátralévő életében, még a kórházi ápolásáról sem 
szólt. Mártírok voltak, bár az „agóniájuk” egész életük során tar-
tott. Az ő keresztjük kétségtelenül a legsúlyosabb volt. 
  Mindenesetre nem végezték ki az internáltakat, mert egy-
két év múlva Nagy Imre szavára kiszabadultak. Először úgy 
hangzott, hogy visszakerülhetnek egykori szolgálati helyükre. 
Egy-két hónap múlva változott a helyzet. A régi helyre nem, de 
másutt kaphatnak munkát. A lelkészeknek erkölcsi bizonyítvány 
kell a szolgálatba álláshoz, de azt büntetett ember nem kapha-
tott. Így történt, hogy a hazatérők közül a fizikailag bántalmazot-
tak egyike tovább dolgozott a régi szolgálati helyén, míg a többi 
hosszabb-rövidebb ideig, vagy éppen soha nem lépett újra szol-
gálati állományba mint lelkész. 
  
  Az úgynevezett „adminisztratív intézkedések” az állami 
politikai akarat következtében arra vonatkoztak, hogy a lelkipász-
tor szándéka ellenére kerüljön más helyre, óriási belső botrányok 
következményeitől függetlenül. Esetleg polgári állásba menjen, 
aztán vagy megmaradt a gyülekezetnél, vagy nem. Akinek bár-
mi nem tetszett, azonnal elbocsátották. Az állam egyházi poli-
tikájának érdeke a bomlasztás volt. Ma már azt is elmondhatjuk, 
hogy mesterkedéseikkel nem is voltak olyan „eredményesek”, 
mint amit a társadalmi fordulat utáni események mutatnak.
  Nem volt nyilvános a hatósági beavatkozásoknak az a fa-
jtája, amiről később a legmélyebb megvetéssel beszélnek. Pon-
tosan senki nem tudja, hogy mikor nyitották meg a „hálózatot”, 
mikor kezdték szervezni be az informátorokat. A beszervezettek  
magukról azt tudták, hogy rendőri felügyelet alatt állnak. Min-
den lépésükről be kellett számolniuk, de ha nem tették, akkor 
ráolvasták a fejükre. A hálózati emberek pontosan ugyanolyan 
megfigyelés alatt álltak, csak éppen semmit sem tudtak erről. 
Meséltek nekik, amit elvállaltak. Aláírattak velük, és ők aláír-
tak. Lemondtak és összeomlottak, ideggyógyászatra kerültek. 
Krónikus betegséget kaptak, de hallgattak, amíg csak el nem 
mentek a jobb hazába. Rafinált módszer, hiszen a tartótisztjeik 
máig nyugodtan élnek. Ha élnek még a hálózati emberek, húsz 
évvel később is rettegnek és hallgatnak. Szövevényes, roppant 
bonyolult a helyzetük. 
  Az államhatalom minden év augusztusában arra kötelezte 
a teológiai iskolákat, hogy jelentsék be az Egyházügyi Hivatalba 
azokat, akik a következő tanévben teológiai tanulmányokra je-
lentkeztek. Ez ellen véteni nem mert egyetlen igazgató sem. A 
különféle egyházi „papjelöltek” Lentiben és Baján fegyvertelen 
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katonai kiképzés keretében arra kényszerültek, hogy a heten-
ként hozzájuk leküldött budapesti belügyi vezető előadásait 
meghallgassák felekezeteik szerint megosztva. (Ténynek fo- 
gadták el az ott elhangzottakat.) Nem láttak egymásban riválist, 
teljes volt köztük az ökumené. A későbbi apát vagy püspök, a 
baptisták reménységei, akikből elnök és teológiai professzor lett 
idővel, lelki közösségben éltek. A szombatot ünneplő diák úgy 
nyilatkozott a katonaság után: a Baptista Teológiai Szeminári-
umban volt élete legszebb időszaka. Ezek a fiatalok megtanulták 
egymást nem riválisnak, hanem testvérnek nézni. Testvérként 
együtt imádkozni és felfedezni egymásban a konfesszióktól füg-
getlen Krisztust. 
  
idegen, amíg nem ismerjük
Egyes európai országokban az egyetemes egyháztörténelem hall-
gat a távoli és a közelmúlt lelkiismereti és vallásügyi traumáiról. 
A fennálló domináns egyház minden országban szemérmes a 
maga által másoknak okozott sérelmekről. A nemzeti ortodox 
vallások régiójában a törvényalkotás „reformáció utáni egy-
házakról” beszél, mint az ezeréves, vagy a félezer éves „történel-
mi egyházakhoz” képest fiatalabb – akár százéves, akár a múlt 
héten alakult –, teológiailag, szervezetileg, eszmeileg kipróbálat-
lan és ebből adódóan nem hiteles közösségekről. A történelmi-
séghez hozzátartozik a tömeg, a szoros kapcsolat a nemzeti iden-
titással. Övék a nemzet kulturális örökségének jelentős része. 
Filozófusok, költők, művészek növelték tekintélyüket. Semmi-
lyen egyéni meggyőződésen alapuló hitbeli érték nem mérhető 
föl ezekkel. Ennél fogva ők „az igaz vallás”. Angol területen ők a 
„high Church” („a nagy egyház”), másutt az ortodox egyházak 
képviselnek ilyen monolit nemzeti tömböt. Az evangéliumi 
szabadegyházak helyzete hozzájuk képest hátrányos, minden 
alkotmányos, demokratikus deklaráció ellenére tapasztalható a 
vázolt jelenség a Kárpát-medencén belül. 
  Beszéljünk saját közösségeink bizonytalanságairól. A 
tájékozatlanság és az idegenkedés kettős hiba. Például a „törté-
nelmi egyház” kifejezéstől idegenkedünk. Bizonyos fenntartás 
van a „vallásosság” fogalma hallatán. Ez nálunk éppen olyan 
negatív dolog, mint egykor a pártban. A kereszténység sem 
minősül egyértelműen pozitívnak. A népegyházi jelleg (be-
leszületés a „hitbe”) eleve rossz hangzású. („Istennek vannak  
gyermekei, de unokái nincsenek!”) Az „örökölt” és a „választott” 
hitvallás között még egy felekezeten belül is támadnak bonyo-
dalmak. Mások szerint a teológia és a hit sem korrekt fogalmak. 
Összeegyeztethetetlenek, akár a marxistáknál a tudomány és a 
hit. Könnyebben elhinnék közülük egyesek, hogy az evangé-
liumot az égben írták, mintha azt mondjuk, hogy melyik évben 
valószínűsíthető az eredeti kézirat megírása. Az úgynevezett 
ökumenikus együttműködés útja is rögös. Egy másik vallás prob-
lémája láttán ritkán támad empátia. Szociológusok mondják, tár-
gyilagosabb a vallási téren közömbösök következtetése az egyes 
felekezeti jelenségekről, mint az istenfélőké, ha más felekezetűek 
ügyeit tanulmányozzák. Valljuk meg, ezt az állapotot a testvéri 
szeretet még nem szublimálta a szívünkben!  
  A másik felekezet tagja – legyen bármelyiké – elszigetelten 
él. Jó, ha ismeri egyáltalán a saját egyházát. Mindenesetre  
valami különös turmixállapotba került a kelet-közép-európai  
kereszténység. A régihez képest van szabadság, beszélhet bárki 
Krisztusról, de zaklatni senkit nem szabad a hittel. Van börtön-
misszió, kórházmisszió, de ha megpróbáljuk, különös akadályok-
ba ütközünk. Mindenütt ott vannak a Bibliák a kórtermekben, 
az iskolákban és a cellákban. Viszont mindenkinek „joga van” 
hinni vagy nem hinni. Ez sarkalatos törvény. Aki akar, beme-

het az istentiszteletre. A hitbuzgóság, a lelki béke megszerzése 
már ott hajótörést szenved, ha keresni próbálja az érdeklődő az 
áhítatra kijelölt helyiséget. Talál-e bárkit egyéni, lelki traumái-
nak megbeszélésére? Van erre bárkinek ideje? Talál megértő 
szíveket? Képes bárki tényleges lelkigondozásra? Mindenütt je-
len van a „tagadás szelleme”, és mindenütt előnyöket élvez. Az 
utóbbi húsz évben a hit és a lelkiség elutasítása erőteljesebb tény, 
mint korábban. Csak a durva módszereket – a likvidálást, betil-
tást – szüntették meg, de maradt az egyes emberek lelkületében 
az erőszakosság, az előítélet és a gyűlölködés. Az új „ateizmus” 
nem ismeri föl a vallásosság visszaszorításának következményeit, 
a hitetlenség terjedése és a feltűnő gyarapodás következményeit. 
Mindennapi gyilkosságok, erkölcstelenségek, a sátáni gonoszság, 
csalás, lopás, korrupció növekvő gyakoriságában. Mindezek el-
len az Isten igéje szerinti élet lenne a legjobb bűnmegelőzés. 
  
A traumák feldolgozása
Amint közeledett a harmadik évezredhez a világ, egyre töb-
ben adtak ki könyveket a nagy „versenyfutásról” a 2000. évig. 
Kiderült, hogy az ember beavatkozása a természetbe helyre-
hozhatatlanul káros. A szerzők nem festettek optimista képet. 
Úgy húszféle komoly okot írtak le tragikus kilátásainkról. Ötven-
ezer atombombát gyártottak, de nem tudja senki megfékezni a 
dühöngő természetet. Mi több, éppen a leggazdagabb országok 
kezdik iszonyatos adójukat fizetni a hajszolt iparosítás követ-
kezményeiért. 
  Igen nehéz az egyéni traumákat feldolgozni, a tragédiákra 
nem emlékezni, a szörnyű veszteségeket nyereségnek és 
győzelemnek látni. Hittel elfogadni a sorsot, a betegséget, az élet 
bármely terhét. Isten kezéből venni, örömmel, teljes békességgel 
azt, amin változtatni senki nem bír. A vagyon elrablását örömmel 
tűrni (Zsid 10,34). A kivégzés napja előtt az egykori mártírok-
hoz hasonlóan dicsőítő énekekkel várni. Meg kell tanulnunk élni, 
szenvedni és meghalni. Nem a vég jövetelére számítani, hanem 
arra, hogy az a győzelem napja lesz. 
  Aki elfogadta Jézus Krisztust, annak könnyebb elfo- 
gadni a szenvedéseket, méltánytalanságokat, megaláztatásokat, 
veszteségeket. Aki önmagát nagyra tartja, és nem törődik az 
Üdvözítővel, annak őrjítő a szenvedés. Azt az embert minden-
re rá bírják szedni. Akinek a maga szemében érdemei vannak, 
büszke és hetvenkedő, ha rácsap egy megpróbáltatás, annak a 
szenvedése súlyosabb. Időben fel kell készülnünk, meg kell ta-
nulnunk nemcsak nyerni, hanem veszteni is; nemcsak elsőnek 
érkezni az élet nagy versenypályáján, hanem örülni annak, hogy 
részt vehettünk a versenyen. A Biblia szavai szerint a koronát 
nem az első és egyetlen kapja meg, hanem mindenki, aki a küz-
désben kitart.
  Senkiről sem olvasható le, hogy mit bír elviselni. A pró-
batétel igazolja hitünk valóságos mélységét a Krisztusban. Ha 
nem Krisztus csodálatos erejére, hanem csak emberi, földi dol-
gokra figyel a szemünk, akkor fennakad a sérelmeinken. Krisz-
tus nélkül komplexusos, bajoskodó emberek vagyunk, akik  
jogorvoslatot keresnek, de nem nyerik meg soha. Szinte 
beleőrülnek a kínjaikba. Vagy bosszút szomjaznak, és ha erre al-
kalom nyílik, „törlesztenek” is a sérelmeikért. Fel sem tűnik nekik 
az, hogy semmivel nem különböznek az őket megalázó, megkínzó, 
kifosztó emberektől, akiket egyébként megvetettek. Ha nem nyí-
lik a bosszúra lehetőségük, fájdalmaikra gyógyírt nem találnak,  
esetleg elvetik maguktól az életet. Nagyon sokan keresik az okát, 
miért szomorú, bánatos, pesszimista és depressziós a magyarság. 
Azért, mert elvették tőle, vagy ő maga vesztette el a Vigasztalót. 
  Nem tanulunk meg létfontosságú dolgokat, mert nincs 
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kitől megtanulnunk. Egész életünkben versengésre készítenek 
föl. Gyermekkorunk és fiatalságunk évtizedeiben erőlködünk, 
vizsgázunk és összeomlunk. A második mindig vesztes. A kínt, 
a csalódást, a megalázottságot nehezen tűrjük. Abban a pilla-
natban válik minden természetessé, könnyűvé, ha ráeszmélünk 
Jézus Krisztusra, a legcsodálatosabb lényre, akit a föld valaha a 
hátán hordott, és hogy milyen szörnyen bántak vele a kortársai. 
Nem vagyok én nagyobb, mint ő! Mi az én szenvedésem az én 
mestereméhez képest? Ő itt áll mellettem, és minden bajomban 
tud segíteni. 
  Úgy húsz éve kaptam külföldről egy verset, minden 
szakasza azzal kezdődik: „Tudnod kell!” Mit kell tudnom? El 
kell fogadnom önmagamat, a sorsomat, az egész életemet, úgy, 
amilyen. Akkor könnyebb elhordozni a napjaim során elém 
kerülő próbákat. Akkor mindennap találok okot a hálaadásra, az 
örömre, és rátalálok Istenre, aki közelebb van hozzám, „mint az 
engem körülvevő levegő”. 
  Előrebocsátva az Isten igéjének igazságát, hogy akik kegyes 
életre törekednek, azokat mindig zaklatni, csúfolni és üldözni 
fogják (2Tim 3,12). A hazájukban, családjukban, a munkahe-
lyükön, vagy akár saját egyházukban is. Talán a sorsuk nem lesz 
kifejezetten mártírsors, ám hatását tekintve nem sokkal külön-
bözik attól. Annyival rosszabb, hogy a zaklatások naponként 
felújulnak. Az áldozat nem egyszeri tortúra után esik mindenen 
túl. Aki a megszokottól és az átlagostól bármiben eltér (például 
abban, hogy nem lop), nem becsülik érte. A tömeg reagálása nem 
az elismerés, sokkal inkább ellenséges. A mai ember nem képes 
megérteni, egyetérteni, csak vitatkozni és tiltakozni. A reagá-
lás kedvezőtlen, ha az egyén nem simul bele a hínáros szellemi  
pocsolyába. A puszta létével provokálja a támadót. 
  
van-e jövője a hívő kereszténységnek?  
A kérdésre egyre szemérmesebbek a válaszok. 2001-ben a világ 
legnagyobb tudósait összehívták Stockholmba, hogy mondjanak 
véleményt. A Nobel-díjasok vizsgálták „az új évezred kulcs-
ponti kérdéseit”, köztük a vallásosság jövőjét. Ott volt köztük a 
magyar származású amerikai állampolgár, a hatalmas termetű 
Oláh György is. Válaszaikat a BBC programjában két részben is-
mertették. Nyugodt, jó hangulatú beszélgetésben megvallották, 
hogy ki hisz és ki nem a Mindenható Istenben. Meglepő lett az 
eredmény. A tudósok 51%-a hitt Istenben. Ők aggódva figyelik a  
kereszténység jövőjét: az egyházaknak más irányt kell felven-
niük. Az egymás hitelét rontó magatartás nem viszi előbbre a 
kereszténység ügyét. Azóta kidobták az Európai Alkotmány 
preambulumából a keresztény hit értékelését, hisztérikusan tilta-
koztak a magyar himnusz első mondata ellen: „Isten, áldd meg a  
magyart...” A világ legnagyobb egyházi közösségeiben is éket vert 
a homoszexualitás. Soha nem kapott egy tízgyerekes család ak-
kora tiszteletet, mint a „melegek”. 
  Az új évezredbe lépve Stockholmban összehívott tudósok-
tól érdeklődtek az elképzelhető jövőről. A vallásosság ügyére 
terelve a szót kiderült, hogy az úgynevezett nem hívők is ko-
moly jelentőséget tulajdonítottak a kereszténységnek. A tudósok 
a véleményüket spontán fejezték ki valamennyi kérdésben.  
Egyetértettek abban, hogy vallásosságra szükség van, ha elvesz-
tené ezt az emberiség, annak jóvátehetetlen következményei len-
nének. A vallásosság intézményei változhatnak. A hívő felfogás, 
annak megnyilvánulása sokféle lehet, nagyon nehéz ezekre mér-
téket, szabályt találni. Mégsem lehetetlen a versengéstől,   ellent-
mondásoktól mentes világ. Ezt munkálják a mély hitű emberek, 
akik életük személyes ügyévé teszik Jézus Krisztus követését. 
Nem szupervallást, nem is egy „minden jóból egy cseppec-

skét” csipegető szinkretista keveréket, elvtelen, összemosott 
zagyvaságot hiszünk. Az talán mégis elvárható, hogy megbec-
süljük az emberek szívében élő hit felekezeti hovatartozásuktól 
független megnyilvánulásait. Lássunk testvért a másik istenfélő 
emberben, és ne tévelygőt!
  A rendszerváltozás után a korábbi tisztek és nagyhangú 
pártemberek közül sokan rejtőzködő hívőknek állították magu-
kat. Az egyik hírhedt egyházügyi előadó, lelkészek kioktatója, 
ijedten visszasomfordált az egyházába. A lelkész a koros embert 
megszánva presbiterré avatta. A magunk háza előtt maradva is 
találtunk hasonló példákat. Nagy tanulság: a Krisztus ügyéért 
valóban szenvedő, de némán tűrő emberek mindig boldogabbak, 
mint a kaméleontermészetűek, a maguk szenvedéséből jogcímet 
kovácsolók. Az evangéliumi hitért végzett nemes küzdelem nem 
lényegtelen, banális dolog, nagy és reális veszélyektől védi meg 
az embert. 
  Mint a Titanic katasztrófája idején a süllyedő hajóról, 
megmenekülni kevesen fognak. Majd összeáll a hajó egyik 
sarkában a szórakoztató tánczenekar, és önként elkezdi: „Hadd 
menjek, Istenem, mindig feléd, / Fájdalmak útjain mindig 
feléd…” Akkor tényleg dicsőítés lesz a zenéjük. A halál sem lesz 
keserűbb, mint az élet volt, és a hullámsír nem végleges meg-
semmisülés lesz, hanem egy új élet kezdete. Megjelenik Jézus 
Krisztus, a dicsőséges király, elhomályosul ragyogó fénye mel-
lett minden vallásalapító vagy emberi tekintély, felfuttatott celeb. 
A király megosztja trónját övéivel, akiket mások lenéztek. Mi 
keresztények megbecsüljük egymásban a szikrányi hitet.   
  Térdre rogynak előtte az emberek. Amit évezredek el nem 
hoztak, megérkezik az igazság és a jogosság birodalma. Nem hul-
lik többé vér és könny. Nem uralkodik a világon a bűn és az ördö-
gi gonoszság. Megszűnik a szegénység, a betegség, a szenvedés és 
a gyász. Köszönetet mondanak egymásnak a hűséges házastársak 
az életükben tanúsított kölcsönös szeretetért. Meglátjuk szeret-
teink boldogságát és örök békességét. Meg fogjuk egymásban 
becsülni a szikrányi hitet. Isten maga harmonizálja a hittételeket. 
Elhallgatnak a durva viták. Kiderül a teljes igazság, amit nem 
ideológiák, izmusok, pártok és érdekek határoznak meg. Sem-
milyen kérdés nem marad nyitott. Értelmet kap minden, amit 
eddig nem értettünk meg. Teljes lesz az összhang Isten igazsága 
és kegyelme között. Ahogy egy névtelen bölcs elmondta régen: 
„Három dolgon fogunk csodálkozni. Ott lesz, akiről soha nem 
gondoltuk. Keressük azt, akiről mindig úgy gondoltuk, hogy ott 
lesz – de hiányozni fog. A legnagyobb csoda az lesz, hogy én is 
ott leszek.”  
  A mártírok vércseppjeiből Isten keze ékköveket készít az 
élet koronájába. Jövel, Uram Jézus!
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Részlet Az ötötdik pecsét című magyar filmből (1976).
A filmet Fábri Zoltán rendezte Sánta Ferenc könyve alapján.



51

Nagy sándor

Ami kimaradt 
az „Isten háza” című kiadványból

(korabeli dokumentumok alapján)

Bereczki Lajos: Az „isTeN HÁzA. zsidó és baptista egyház 
Nyíracsádon” című könyv kiadásának háttere

2006-ban a Magyar Baptisták III. Világtalálkozójának 
záróalkalmán Debrecenben a Főnix-Csarnokban dr. David  
Coffey, a Baptista Világszövetség elnöke szolgált igehirdetés-
sel. Az ünnepséget követően az azon részt vevő Weisz Péter, a  
Debreceni Zsidó Hitközség elnöke és Halmos Sándor a hitközség 
ügyvezető igazgatója meghívta David Coffeyt, hogy látogasson 
el közösségükbe. David Coffey a meghívást elfogadta. A láto-
gatásra 2007-ben került sor, amikor David Coffey egyházunk 
meghívásának is eleget téve előadásokat vállalt a Debrecenben 
megtartott országos missziói konferencián.
  David Coffey 2007. május 25-én délelőtt előbb a  
Debreceni Zsidó Hitközség zsinagógáját tekintette meg, ahol 
Weisz Péter hitközségi elnök kalauzolta. Azután a hitközség épü-
letében prof. dr. Gergely Judit a Nőszövetség elnöke köszöntötte, 
majd Weisz Péter laudációja következett, s ugyanő adta át David  

Coffeynak a Debreceni és Dunamenti Hitközségek Szövetsége ál-
tal odaítélt Pro Humanitate díjat. David Coffey ugyanis hosszabb 
idő óta igen jó kapcsolatokat ápol a zsidó közösségekkel. 2003 
és 2007 között az Egyesült Királyság Keresztény és Zsidó Taná-
csának elnökeként szolgált. Ebben a minőségében minden évben 
részt vett a holokauszt-emléknapon. A főrabbival és a canter-
bury érsekkel londoni iskolákba látogatott és beszédet mondott 
az egybegyűlteknek. Több éve már, hogy jó barátságban van Sir 
Jonathan Sacks főrabbival, akit mint a Spurgeon Teológiai Sze- 
minárium elnöke, a szeminárium fennállásának 150. évfor-
dulóján meghívott, hogy ünnepi beszédben szóljon az Egyesült 
Királyság legnagyobb baptista teológiájának jelenlegi és volt 
hallgatóihoz. David Coffey szívén viseli az emberi jogokat és a 
vallásszabadságot, amelyek minden embert megilletnek. Amikor 
a Baptista Világszövetség elnökévé választották 2005-ben, beik-
tatásakor fogadalmat tett, hogy „hang lesz a hangnélküliek 
számára”. A Pro Humanitate díj átvétele után szívhez szóló szav-
akkal köszönte meg a keresztény és zsidó párbeszédben végzett 
szolgálata elismerését. 
  A zsidó hitközség épületéből kora délután Nyíracsádra 
vezetett útja, ahol a baptista imaház falán elhelyezett emlék-
tábla leleplezésére került sor ünnepség keretében, melyen igen 
sok érdeklődő vett részt. Az imaház épülete ugyanis korábban 
zsinagóga volt. A Nyíracsádi Zsidó Hitközség zsinagógája 1860-
ban nyílt meg, ahol zsidó testvéreink áldották az Örökkévalót. 
A holokauszt borzalmai, majd az azt túlélők elvándorlása után 
fájdalmasan üresen maradt az épület, melyet aztán a baptista 
gyülekezet vásárolt meg és a nyíracsádi baptisták imaháza lett, 
így továbbra is Isten imádatára rendeltetett. 
  Weisz Péter kezdeményezte, hogy erről emléktáblával em-
lékezzünk meg. Ezt a javaslatot örömmel támogatták egyházunk 
vezetői és a nyíracsádi baptisták is. Az emléktáblán a következő 
szöveg olvasható:

Szolgáljon e tábla emlékül azoknak, akik e helyen mint 
Isten kiválasztott népe áldották az Urat a holokauszt 

bekövetkeztéig! Áldassék az Örökkévaló, aki továbbra is 
szolgálatába állította és imádására rendelte e hajlékot!   

HIT   MEGBÉKÉLÉS   SZERETET
legyen közös küldetésünk

Debreceni és Dunamenti Zsidó Hitközségek Szövetsége
Magyarországi Baptista Egyház

Nyíracsád, 2007. május 25.
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  Sikerült azt is megvalósítani, hogy a tábla avatása legyen 
összekapcsolva David Coffey látogatásával, aki ott nagyhatású 
beszédet mondott. David Coffey angolból fordított beszédét (a 
fordítás Dr. Fekete Csaba munkája) itt közöljük először teljes ter-
jedelmében. (Eddig csak részletek jelentek meg belőle.)

  Hálaadással emlékezünk azokra, mikor most itt állunk, akik 
a zsoltárossal énekelték: „Mily gyönyörűségesek a te hajlékaid, ó 
Seregeknek Ura! Boldogok azok, akik házadban laknak, szün-
telenül dicsérhetnek téged! Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, 
mint máshol ezer”. (Zsolt 84,1.4.10)
  Összegyűltünk, hogy egy nemzedék könnyeire emlékezzünk. 
Veletek gyászolom a Magyarországról Auschwitzba hurcolt  
437 000 zsidót, akiket mindjárt azután, hogy megérkeztek, legy-
ilkoltak. A soá nélkül ezek a megszentelt kövek élő gyülekezetnek 
formálnának zsinagógát.
  Néhány éve döbbenetes élmény volt auschwitzi látogatásom. 
A 23 032. számú fogoly, egy műszerész fényképe előtt álltam 
meg. Kamnik Damian volt a neve. 1941. november 22-én ért  
Auschwitzba, meghalt 1942. február 10-én.
  Miért ezt a fényképet választottam? Mert én 1941 novemberé-
ben születtem. Szükségem volt valamilyen személyes emlékezésre 
azon a helyen, ahol tízezer gyermeket elgázosítottak. Láttam a 
gyermekeknek épült barakkot, cipőjüket, táskájukat, ruhájukat, 
játékukat. Ismét és ismét el kell mondanunk a holocaust szörnyű 
történetét minden új nemzedéknek.
  Engedjük, hogy szóljon a múlt a jövőhöz, bátran szembe kell 
néznünk a gyűlöletre és kirekesztésre alapuló ideológiákkal. Vál-
lalnunk kell az emlékezés terhét azért, hogy teljes meggyőződéssel 
kiáltsuk: soha többé!
  Dietrich Bonhoeffer, protestáns lelkész írta náci börtöncel-
lájában ezeket a sorokat:
    Látjuk, fölemelte fejét a hazugság,
    Mégsem azt tiszteljük, ami az igazság!
    Végszükségében látjuk a testvért,
    S nem rettegünk, csak a magunk életéért!
  Azokra is hálaadással emlékezünk, akik az emléktábla  
szerint éltek. Volt bennük hit, szeretet, és megbékélés. Látták, hogy 
felemelte fejét a hazugság, de ők az igazságot tisztelték. Látták a 
testvér nyomorúságát, és megnyitották nekik otthonukat, mint bi-
ztonságos és megszentelt menedékhelyet.
  Gazdagítsa meg ezt a megszentelt helyet ma és a jövendőben 
a múlt emlékezete!”

  Az ünnepségen beszédet mondott még dr. Mészáros Kálmán 
a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, Halmos Sándor az 
Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem docense és Dr. Katona  
Gyula Nyíracsád polgármestere.
  Az erre az eseményre való emlékezés inspirálta az „Isten 
háza. Zsidó és baptista egyház Nyíracsádon” című könyv elkészí-
tését és kiadását. A munkálatok még dr. Katona Gyula polgárm-
estersége idején kezdődtek, majd az új polgármester Dr. Nagy 
János is felkarolta a könyv kiadásának intézését. A szerkesz-
tést Vereb Csabáné helytörténeti kutató végezte. A könyvben a  
nyíracsádi és a ligetaljai zsidóságról szóló történelmi visszatekin-
tést Halmos Sándor egyetemi docens tollából olvashatjuk. Meg-
találhatjuk benne a településről szóló leírást visszaemlékezések-
kel, amelyet Vereb Csabáné állított össze, valamint a nyíracsádi 
baptista gyülekezetről és az imaház megvásárlásáról szóló részt 
Kovács Lajos Zsigmond körzeti lelkipásztortól, végül a 2007-es 

emléktábla-avató ünnepség beszédeit idézhetjük fel. A könyv  
nyomtatása 2012 szeptemberében készült el.
  2012. szeptember 23-án a délelőtti istentisztelet keretében 
a Debreceni Baptista Gyülekezet Szappanos utcai imaházában, 
délután pedig a nyíracsádi imaházban volt könyvbemutatóval 
egybekötött megemlékező ünnepség. A megemlékezésen Nyíra-
csád település, valamint a zsidó és a baptista közösség képviselői 
vettek részt a népes gyülekezetek körében. Mindkét helyen 
megjelentek a sajtó képviselői is, hogy tudósítást készítsenek 
az eseményről. Az ünnepi alkalmakon Papp János egyházelnök 
szolgált igehirdetéssel. (A könyvbemutatóról részletes beszámoló 
olvasható a Békehírnök 2012. október 14-i számában, valamint 
híradás jelent meg róla a „Múlt, jelen, jövő” c. 2013-as baptista 
kalendáriumban.)
  Úgy gondolom, tanulságos idézni egy részletet Deutsch 
Gábornak, az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem tanárának 
„A nyíracsádi imaház” címmel megjelent írásából, amelyet a Tel-
Avivban kiadott Új Kelet című hetilap közölt 2012. november 29-
én:
  „Természetesen ismerjük azokat a szabályokat, amelyek az 
elárvult zsinagógák hasznosításáról, annak lehetőségeiről szólnak 
és kizárják, hogy más vallás – mégha a monoteizmus talaján áll 
– igénybe vegye, inkább rombolják le. Azonban vannak dolgok, 
amelyeket az egykori bölcsek nem láthattak előre. Magyarországon 
a keleti országokban a helyzet nagyon speciális. Nálunk a falvak, 
a kisvárosok zöme teljesen zsidó nélkül maradt. Ez társadalmi  
kérdés, aminek okait kutatni kell és szembe kell nézni vele. A gond, 
hogy mi legyen az elhanyagolt temetőkkel és a zsinagógával, több 
százról van szó az országban. Nyíracsádot tekintve a megoldást 
kézenfekvőnek látták. A kicsiny és méltatlan baptista templom a 
zsidó imaház közelében funkcionált. Hívei átjártak, villany sokáig 
nem volt, segítettek a gyertyák, lámpások meggyújtásában, elol-
tásában. A kapcsolat több volt, mint baráti. Amikor az utolsó 
zsidók is útra keltek, természetesnek vélték – és ezzel a korábban 
távozottak is egyetértettek –, hogy a baptisták az elhagyott, romos 
zsinagógába költöznek, akik vállalták, rendbe hozzák az épületet, 
tisztelik annak eredetét például úgy, hogy a hátsó padsorokat he-
lyén hagyják, a házon tábla hirdeti, hogy egykor zsinagóga volt, 
és a felirat őrzi a mártírok emlékét. Rendben tartják a temetőket, 
vigyázva a még megmaradt sírkövekre, mert a közösség tagjai, akik 
gyakran hazalátogatnak és telefonon is érintkezésben vannak, úgy 
vélték, jobb ez a megoldás, mint ha hagyják, hogy elenyésszen vagy 
kocsma, istálló, raktár lenne belőle. A könyvecske fényképei bizo-
nyítják, hogy a feltételek maradéktalanul teljesedtek”.

  A nyíracsádi baptista imaház napjainkban

Missziótörténeti Szemelvények
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A Szolgatársnak ebben a számában pótolunk olyan 
hiányosságokat, amelyek az „Isten háza” című könyv 
„Zsinagógából baptista imaház. A nyíracsádi bap-
tista egyház története” megnevezésű VI. fejezetét 
érintik. A kötet megjelenése után ugyanis telefonon 
megkeresett az áldott emlékű Nagy Sándor vámos-
pércsi körzeti lelkipásztor fia, Nagy Sándor azzal, 
hogy számos olyan dokumentum és ismeret bir-
tokában van, amelyek kimaradtak a könyv Kovács 
Lajos lelkipásztor által összeállított VI. fejezetéből. 
Kérésemre Nagy Sándor testvér írásba foglalta 
az imaház megvásárlására, felújítására és a meg- 
nyitó ünnepségre vonatkozó ismereteket, amelyek-
kel teljesebb és pontosabb képet nyerhetünk ezekről 
az eseményekről, egyben emléket állítva e jelentős és 
egyedi munka lelki-szellemi irányítója és szervezője 
néhai Nagy Sándor lelkipásztor testvérnek, valamint 
az átalakítást tervező és a kivitelezést felügyelő néhai 
Marosi Béla építészmérnök testvérnek.
  A szerzővel, valamint Papp János egyházelnök 
testvérrel és Lukács Tamás és Sinka Csaba szerkesztő 
testvérekkel egyeztetve arra a látásra jutottunk, hogy 
egyházunk lelkészi szakfolyóiratában, a Szolgatársban 
közöljük le ezt a bővebb ismereteket tartalmazó any-
agot.
  Tisztelettel ajánlom az itt következő, Nagy Sán-
dor testvér által írt emlékező cikket minden kedves 
olvasó épülésére!

Bereczki Lajos

2012-ben néhány fórumon megemlékeztünk Nagy Sándor 
testvér születésének századik évfordulójáról (1912–1990) „Ő a 
pásztorlás karizmáját kapta” – ezekkel a szavakkal méltatta egyik 
későbbi prédikátorutóda. Valóban: 33 évig állt a Főpásztor szol-
gálatában, ez idő alatt három gyülekezetet pásztorolt úgy, hogy 
lelkigondozói munkája mellett – amely a gyülekezetekhez tartozó 
körzetre is kiterjedt – ének- és zenekarokat alapított, ifjúsági szol-
gálócsoportokat szervezett. Fizikailag nem volt templomépítő 
alkat, törékeny testben élt. Szolgálatát a szó szoros értelmében 
„lelki” munkásként végezte. A vámospércsi gyülekezet és körzete 
1953-ban, Pannonhalmi Béla testvér halála után hívta meg Nagy 
testvért, aki bemerítő lelkipásztorát, lelki nevelőjét és a szol-
gálatba indító atyai mentorát tisztelte elődjében. Ennek a kapc-
solatnak természetes következményeként odaadással és alázattal 
– mintegy szellemi örökösként – folytatta a gyülekezet és körzet 
pásztorolását. Így állt teljes szívvel a nyíracsádi gyü-lekezet im-
aházvásárlási szándékának ügye mellé is. Kézbe vette az adásvétel 
lebonyolítását, vállalta a tervezés-építkezés – átadás ügyintézésé-
nek hálátlan munkáját. Lásd 1. sz. melléklet.
  A vételi szándék kinyilvánítása után a Magyar Izraeliták 
Országos Irodája semmiképpen sem akarta eladni a zsinagógát 
baptista imaház céljára. A gyülekezet ezért úgy határozott, hogy 
magánházként, egy nyolcgyermekes gyülekezeti tag családja ré-
szére veszi meg a romos épületet a hozzátartozó telekkel együtt. 
  A zsinagóga épületét hosszas huzavona után végül sikerült 
megvásárolnia a gyülekezetnek 1957-ben, majd a baptista imaház 
eladására is sor került. Az adásvétel lebonyolítása nem ment 
simán, ezért Nagy Sándor testvér levélben kért segítséget a bap-
tista egyház alelnökétől Nagy József testvértől a pénzügyi helyzet 
tisztázásához. Lásd: 3. sz. melléklet. (A szolgatars.hu honlapon 

1. sz. melléklet. Gyülekezeti tanácskozás tervezete Nyíracsádon 1953. 
november 22-én. 2. napirendi pont: a zsinagógavásárlás kérdése. Kérés 

a felajánlások megtételére a vételár összegyűjtése céljából

                       2.sz. melléklet. Huszti János útőr kérelme a Magyar Izraeliták 
                         Országos Irodájának címezve, 1954. március 8., Nyíracsád
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megtalálható.) Nagy Sándor által Nagy Józsefnek írt magánlevél  
(részlet). Az adásvétel körüli bonyodalmak tisztázása és  
megoldása után végre elkezdődhetett volna a romos zsinagóga 
épületének helyreállítása, imaházzá alakítása. Az ehhez szük-
séges építési engedély megszerzése érdekében többször kellett  
kérvényt benyújtani az illetékes hatóságoknak. A hivatalos  
szervek nemegyszer csak hitegették a kérvényező lelkipásztort, 
ígérgetéseik minden alapot nélkülöztek, becsapták, megalázták. 
Emiatt sokszor volt szomorú, de nem adta fel, vállalt feladatát 
teljesítette egészen az imaház átadásáig. Lásd 4.sz. melléklet.
  Végül a K.G. 360/1958. sz. építési engedély bir-
tokában elkezdődhetett az építkezés. Lelkes, jól szervezett 
összefogással haladt a munka, többnyire a gyülekezeti 
tagok keze nyomán. Az eredmény nem maradt el: a befe-
jezést 1959 áprilisára tervezték. Ekkor azonban újabb  
kérvényezési eljárásban kellett megszerezni az elkészült épület 
lakhatási ill. használatbavételi engedélyét. Lásd: 5. sz. melléklet 
(következő oldal).
  A nyíracsádi gyülekezet sok áldozattal járó ima-házépí-

tésének híre külföldre is eljutott. Gáspár Sándor Kanadában 
élő testvér 105 dollárt küldött az építkező gyülekezetnek, nem 
„deszkát” ahogyan a kiadvány 55. oldalán olvashatjuk. Lásd: 6. 
sz. melléklet (A szolgatars.hu honlapon megtalálható.) Nagy 
Sándor  lelkipásztor köszönő levele, amit a gyülekezet nevében 
írt. Gáspár Sándor válaszlevele Nagy Sándor testvérnek címezve, 
Torontó, 1960. január 21.
  Az újjáépített zsinagógá-ból lett imaház ünnepélyes 
átadását 1959. május 10-re tűzték ki. Nagy Sándor testvér 
ránk maradt személyes naplójegyzeteiből tudjuk, hogy jó 
néhányszor veszélybe került ez a dátum. Az átvételre jogo-
sult műszaki ellenőrt hiába kereste, feljegyzése szerint  
hétszer tagadtatta le magát. Egy ízben viszont üzenetet hagyott 
irodájában azzal, hogy szóban megadja az engedélyt. Nagy testvér ezt 
május 9-én, szombaton délután bejelentette Patalenczki Mihály helyi  
tanácselnöknek, aki válaszul közölte: „…egész bátran meg-
nyithatják az imaházat…” Azokban az időkben ez a kiállás az ügy 
mellett példa nélküli tett volt, méltó arra, hogy Nyíracsád akkori 
első emberének neve  fennmaradjon ebben a történetben.

Missziótörténeti Szemelvények

4.sz. melléklet. Nagy Sándor és Simon Imre kérvénye Szombati Andrásnak, 
az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) megyei főelőadójának, Nyíracsád, 1958. május 31.
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  Nem utolsósorban hiteles és pontos leírást érdemel a meg-
nyitó-avató istentisztelet, amelyen 16 helyről 128 vendég vett  
részt. Az új imaház zárt ajtaja előtt Simon Imre gyülekezetvezető 
testvér imádkozott, majd Nagy Sándor testvér, mint a körzet lel-
kipásztora, a 24. zsoltár alapján emlékeztetett arra, hogy a zárt 
kapuknak, templomajtóknak és az emberi szíveknek is meg 
kell nyílniuk a dicsőség Királya előtt. Ezután egy alkalmi vers 
hangzott el, majd a megnyílt ajtón át a népes gyülekezet hálaé-
neket énekelve vonult be az új imaházba. Az első imaórán Vass  
Ferenc országos titkár testvér a János 10,9 verse alapján buzdí-
tott imádságra. Az imaházavató ünnepi igehirdetés szolgálatát 
Nagy József országos alelnök testvér végezte. Salamon templom-
szentelési imájából olvasott részleteket a 2Krón 6,17/a; 19,21 
versek alapján. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy Nyíracsádon  
ugyanolyan nagy öröm egy maroknyi csoport kedves, de szerény 
hajlékában ünnepelni, mint egykor Jeruzsálemben.
  A Tiszántúli Missziókerület nevében Mészáros Lajos lel-
kipásztor, kerületi elnök köszöntötte az ünneplő gyülekezetet. 
Az ebédszünetben a nyíracsádi testvérek gazdagon terített asz-
talokkal fogadták otthonaikban a népes vendégsereget. A délu-
tán folytatódó ünnepi alkalommal további köszöntések hangzot-
tak el. A környékbeli gyülekezetekből Kémeri György bagaméri, 
Filep Sándor álmosdi, Szegedi Ferenc debreceni lelkipásztorok 
az Ige üzenetével mondták el jókívánságaikat. A hosszú épít-
kezés ideje alatt az áldozatos női kezek munkáját üdvözölték 
Szegedi Ferencné és Nagy Sándorné testvérnők. Zárszavában Mé-
száros Lajos testvér a 2Kor 5,1–5. versek alapján a nem kézzel  
csinált, hanem örökkévaló mennyei hajlékok elnyerésére buzdí-
totta az új imaházat avató gyülekezetet. Lásd: 7. sz. melléklet. 
(A szolgatars.hu honlapon megtalálható.) Nagy Sándor testvér  

naplójegyzetei (1959. április 14-16, 25; 1959. május 4-5, 8-10.)      

További helyesbítések, kiegészítések
    1. Nagy József testvér ebben az időben a baptista egyház alel-
nöke volt, doktori diplomáját 1976-ban védte meg, később lett 
egyházelnök.
 2. Ünnepi igehirdetéséből szemelvények jelentek meg a Béke-
hírnök 1959. június 1-jei szám 4. oldalán. Ugyanez a szám  
„Imaházmegnyitás Nyíracsádon” címmel aláírás nélküli tudósí-
tást közöl a 7. oldalon.
     3. „Jubileum Nyíracsádon” címmel a Békehírnök 1984. július 
29-i száma az imaházmegnyitás 25. évfordulójáról tudósít a 135. 
oldalon. 
     4. Marosi Béla (1907–1999) testvér országos hírű baptista épí-
tész, a rákospalotai gyülekezet presbitere volt. Munkáját mérnöki 
pontosság és fegyelmezettség jellemezte. Dokumentumok bizo-
nyítják, hogy mintegy 205 imaház terve, építési rajzai fűződnek 
a nevéhez. Tervei egyszerűek voltak, de szigorúan ragaszkodott a 
pontos terv szerinti megvalósításhoz. Példás adakozó ember volt. 
Mit sem tudva arról, hogy államosítani fogják, néhány nappal 
előtte adományozott tetemes építőanyagot az idén 65 éve felépült 
szokolyai imaházhoz, amely az ő terveit dicséri. A szokolyaihoz 
hasonló szép kivitelű új imaházat tervezett Nagyvarsányban, 
Monoron és az ország számos településén. A nyíracsádi zsi-
nagógából átalakított baptista imaház terve is az ő nevéhez 
fűződik, nem beszélve a számos lelkipásztorlakás építésében és 
imaház-átalakításokban, -bővítésekben való részvételéről. Az 
országos építésügyi bizottságnak elnöke és haláláig örökös tagja.     
  A történelmi hűség kedvéért és a templomépítő ősök iránti 
tiszteletből tettük ezeket a kiigazításokat. Emlékük legyen áldott!                                                               

5. sz. melléklet.  Felülvizsgálati és lakhatási engedély iránti kérelem 
a Járási Tanács Műszaki Osztályának címezve. 1959. április 16., Vámospércs
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Sajtófigyelő
MeNNyiRe vAllÁsOs 

A vilÁG és MAGyARORszÁG?
– origo.hu –

  
Egy 2012-ben megjelent felmérés szerint általában csökken a 
vallásos emberek aránya, de kevésbé esett vissza a „személyes 
Istenbe” vetett hit. Magyarország nem tartozik a nagyon vallásos 
országok közé, és a változás iránya 
sem egyértelmű: bizonyos mutatók a 
hit erősödésére, mások a gyengülésre 
mutatnak.
  A Beliefs about God across time 
and countries (Istenhit koronként és 
országonként) című felmérést a Chi-
cagói Egyetemmel együttműködő 
NORC (Nemzeti Közvélemény-kutató 
Központ) kutatócsoportja készítette. 
A szakértők több évtizeden keresztül 
–1991-ben, 1998-ban és 2008-ban –
elemezték előbb 18, majd 33, végül 
pedig 42 országban a vallásos hit ter-
jedését vagy éppen visszaesését. A ta-
nulmány eredményei szerint az isten-
hit szinte mindenütt csökkenőben 
van a vizsgált országokban, kivéve 
Oroszországot, Szlovéniát és Izraelt. 
A legidősebb korosztály képviselői 
között a legerősebb a vallásosság.
  Magyarország az ateizmus 
nemzetközi listáján a 11. helyen áll, 
vagyis nálunk viszonylag sokan tagad-
ják Isten létezését (23 százalék). A két-
séget kizáró istenhitet kifejező listán 
hátulról a 12. helyet foglaljuk el (39 
százalékkal). A „személyes Istenben”, 
minden emberrel egyenként törődő 
Istenben hívő magyarok aránya 31 
százalék, így ezen a listán már csak a 
tizenharmadikak vagyunk hátulról.
  A magyar helyzet ellentmondásosságát mutatja, hogy nőtt 
az ateisták aránya, sőt azoknak a részaránya is, akik sosem hittek 

Istenben, viszont nemzetközi összehasonlításban is dinamikusan 
(a különböző periódusokat tekintve 3,7, illetve 4 százalékkal) 
nőtt a személyes Istenben hívők hányada.

A legtöbb országban csökken a vallásosság
Ami a globális változásokat illeti, az ateisták aránya 1,7 százalékkal 
nőtt 15 országban (18 közül) 1991-től 2008-ig. 1998-tól számítva 
pedig 30-ból 23 országban nőtt az Istent tagadók vagy Istent nem 

létezőnek tekintők aránya, méghozzá 2,3 százalékponttal. Ennek 
megfelelően az istenhívők aránya 18-ból 14 országban csökkent 
1991 és 2008 között 2,4 százalékponttal. 1998 és 2008 között a 
visszaesés szintén 2,4 százalékpontos volt.
  Az ateizmus Európában az északnyugati, elsősorban a 
skandináv országokra jellemző, és a kelet-európai államokra, így 
Magyarországra is.  

Kevésbé esett vissza a személyes istenbe vetett hit
A személyes Istenben hívők aránya viszont kevésbé csökkent. 
1991 és 2008 között a csökkenés csak tíz országban jelentkezett, 
és ezekben is csak 0,8 százalékpontos volt a visszaesés. 1998 és 
2008 között már gyorsult ez a visszesés is, 2,0 százalékpontra 30-
ból 20 országban.
  Ugyanakkor Izraelben, Szlovéniában és Oroszországban 
egyértelműen nőtt a vallásosság. Ezekben az országokban ke-
vesebb ateista mutatható ki, kevesebben vannak, akik soha nem 

Forrás: University of Chicago/NORC

A hit változása a „személyes Istenben”.
Forrás: University of Chicago/NORC
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hittek Istenben, többen vannak azok, akik azt állítják: létezik va-
lamiféle személyes Isten.
  A vallásosság növekedése a kutatók szerint összefügghet az 
egzisztenciális bizonytalanság emelkedésével. Ugyancsak nőhet 
a hit szerepe egyes társadalmi, etnikai, vallási csoportokon belül. 
Így az arab, iszlám, hindu közösségekben. Az öregedéssel együtt 
jár a vallásosság szintjének emelkedése is – vélik a kutatók.

Nagyok a regionális különbségek
Miközben a tanulmány erdeményei szerint szerény mértékben, 
de általában eltávolodóban vannak Istentől az emberek, nagy 
különbségek vannak az egyes országok között. Annak a bizo-
nyossága, hogy Isten létezik, a Fülöp-szigetek lakosságának 84 
százalékát hatja át. Ennek aránya Japánban 4 százalék, Kelet-
Németországban pedig 8 százalék. (Kelet- és Nyugat-Német-
országban, illetve Nagy-Britanniában és Észak-Írországban kü-
lön mérték az eredményeket.)
  Kérdés, hogy a japánok vallásos hite az olyan kérdésekkel, 
mint például hisznek-e Istenben, egyáltalán felmérhető-e. Ezt 
azért jegyezzük meg, mert a szigetországban elterjedt buddhiz-
muson kívül a japánok ősi vallása, a sintoizmus inkább a szel-
lemhitre vezethető vissza. A rossz kérdésfeltevést (hibás kutatási 
módszert) jelezheti, hogy a japánok 24 százaléka (az előzőekben 
mért 4 százalékhoz képest hatszor annyi ember) hisz valamiféle 
személyes jellegű Istenben. A kutatók az adatok ellentmondását 

– Japánban nagyon kevés az ateista, és nagyon kevés a hívő is 
– ugyanakkor azzal magyarázzák, hogy a szigetországiak nem 
szeretnek erős, szélsőséges válaszokat adni, s ezért sok közöttük 
az ingadozó.
  Az ateizmust tekintve azonban valószínűleg helyes a nemzet-
közi kutatási eredmény, hiszen a Fülöp-szigeteken 1 százalék 
az ateisták aránya, a volt NDK területén viszont 52 százalék. 

Erős ateista például  
szinte nincs is a Fülöp-
szigeteken, míg a német 
keleti tartományokban 
46 százalék az arányuk. 
Ezzel egyértelműen 
összefügg az is, hogy 
az erős hitű emberek a 
Fülöp-szigeteken élnek 
arányosan a legtöb-
ben, 60 százalék a ré-
szesedésük, míg  a volt 
NDK-ban 2,5 százalék.  
  
A két véglet: lengyel-
ország és a volt NDK
Az egykori szocia-
lista országok közül is 
messze kiemelkedik 
ezzel az NDK, miköz-
ben Lengyelország 
a térségben a másik  
véglet. Jóllehet ezek 
az országok általában 
kevésbé vallásosak 
és inkább ateisták, 
a lengyelek még a 
leginkább istenhívők 
közülük. Az NDK-ban 
a konzisztensen ateisták 
aránya 59 százalék, míg 
Lengyelországban csak 
az emberek 2 százaléka 
mondta magát olyan 
ateistának, aki még so-
hasem hitt Istenben.
  A vallások versen-
gése, a vallási megosz-

tottság szintén növelheti a hithű emberek arányát, példa erre a 
konfliktusos Észak-Írország, Ciprus vagy Izrael. A kutatók sze-
rint az USA-ban nem a konfliktusok, hanem a versengés növel-
heti viszonylag magasra a hívők részesedését.
  
Fiatalok és idősek
Az MTI beszámolója szerint a 68 évesek és annál idősebbek 
körében átlagosan 43 százalék bizonyos Isten létezésében, míg a 
27 évesek vagy annál fiatalabbak között mindössze 23 százalék. 
„A legnagyobb növekedés az 58 évesek vagy annál idősebbek 
körében tapasztalható, ami arra enged következtetni, hogy a val-
lásosság a halál közeledtével növekszik” – mondta Tom W. Smith, 
a jelentés szerzője.
  Az Egyesült Államokban a fiatalok 54 százaléka bizonyos 
Isten létezésében, míg a legidősebbek között ez az arány 66 
százalék. Magyarországon a 28 év alattiak 15,9 százaléka, míg a 
68 év felettiek 40,4 százaléka bizonyos Isten létezésében.

Forrás: University of Chicago/NORC
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  MiéRT NiNcs TöBB 
AlKAlMAzÁsRA épülő iGeHiRDeTés?

– gyulekezetvezetes.blog.hu –
  
Az igehirdető számára a személyes alkalmazás könnyen ké-
nyelmetlenné válhat. Ha életváltozásról beszélsz, sok kritikát 
fogsz kapni. Az emberek nem szeretik hallgatni, hogy változ-
niuk kellene. Inkább beszéljen a prédikátor arról, hogy kik a 
jebuzeusok, mi a fenevad száma, vagy hogyan fog történni az 
elragadtatás. Menjünk végig a Jelenéseken, de ne beszéljünk a 
megkötözöttségeimről, ne beszélj az adakozásról vagy konkrét 
problémákról az életemben. Pedig az alkalmazás az igehirdetés, 
anélkül halott. D. L. Moody mondta: „A Biblia nem azért ada-
tott, hogy a tudásunkat tegye teljesebbé, hanem az életünket tegye 
azzá”.
  Sokszor kritizáljuk a hallgatóságot, de azt kell mondjam, 
nekünk igehirdetőknek is változnunk kell. Nem csak a hallgatók 
hibája, ha csak hallgatói az igének, de az életük nem változik meg. 
Egy ismerősöm gyerekkori emléke a lelkipásztor, aki igehirdeté-
sében Jézus jeruzsálemi bevonulása kapcsán az idő felében arról 
beszélt, hogyan vonultak be az első században a győztes hadvezé-
rek. Igaz volt az igehirdetés? Igen. Fontos volt? Volt bármilyen 
hatása a hallgatók életére? Egyáltalán nem.
  Sok ember sétál úgy ki a gyülekezetekből vasárnap, hogy 
informálva lett, de nem lett transzformálva. Nem hallott konkrét 
felhívást arra nézve, hogy bárminek változnia kellene az életé-
ben. Nem úgy tanították, hogy lenne bármi ami megtehető. Bá-
torítalak téged is, alkalmazzuk az igét!
  

•
 

NépszeRű A BiBliA
– reformatus.hu –

Az Amerikai Egyesült Államokban „A Biblia” címmel minisoro-
zat indult. Az első epizód nézettségi rekordokat döntött, csaknem 
tizennégy millió ember volt kíváncsi a Szentírásból készült adap-
tációra.
  Március 3-án „A Biblia” bemutatkozó epizódja a nézettségi 
lista élére ugrott. A History tematikus csatorna húsvét vasárna-
pig tíz részben mutatja be a Szentírás történeteit, a Teremtéstől a 

Jelenések könyvéig.
  A produkció elkészítésében mintegy negyven teológus vett 
részt, köztük Rick Warren lelkész, bestsellerszerző is, aki egy in-
terneten közvetített prédikációjában az elmúlt ötven év legjobb 
bibliafilmjének titulálta a nemrég debütált sorozatot. Az egyesült 

államokbeli Evangéliumi Aliansz elnöke, Leith Anderson is a 
film tanácsadói között volt, így a szervezet több tagja előzetesen 
megtekinthetette a teljes szériát.
  Geoff Tuncliff főtitkár szerint a gyártóknak nemcsak a 
Szentírás mondanivalóját sikerült közvetíteniük, hanem azt 
egy új generáció számára is életre hívják. „Nekem, aki a Bibliát  
szinte egész életemben olvastam, figyelemreméltó lelki és érzelmi 
élmény volt. »A Biblia« nemcsak a Krisztus-hívőknek, hanem 
mindenkinek, az érdeklődőknek és szkeptikusoknak is egyaránt 
szórakoztató kalandsorozat lehet.”
  „Bár néha erőszakos, mégis varázslatosan ábrázolja a jól 
ismert bibliai alakokat. Noé bárkája, a kivonulás Egyiptomból, 
Ábrahám születése és halála és Jézus Krisztus feltámadása, töb-
bek között ezek szerepelnek a televízióban” – írja a Christian Post.
  „A Biblia” készítői és mozgatórugója egy házaspár, Roma 
Downey és Mark Burnett volt, akik mintegy huszonkét millió 
amerikai dollárból forgatták le a sorozatot Marokkóban.  Bur-
nett saját maga megtapasztalta azt, miként kell megalkotni egy 
impozáns tv-műsort, mivel vezetőproducere volt olyan show-
műsoroknak, mint a „Survivor” vagy a „The Voice”.
  „Egész életemben szerettem Jézust. Ez a Biblia-sorozat 
Mark és az én meggyőződésemből született” – mondta Roma 
Downey színésznő, akinek eddigi legismertebb szerepe az  
Angyali érintés Monicája volt. Most Mária, Jézus anyja lesz. Jé-
zust a portugál Diogo Morgado alakítja. Mellettük olyan sztárok 
tűnnek fel majd a képernyőn, mint Sean Bean vagy Nonso Anozie 
a Trónok harcából.

•

swiNBuRNe: 
A TuDOMÁNyFilOzóFiA 

éRvei KRiszTus MelleTT
– magyarkurir.hu –

Nemrég jelent meg magyarul Richard Swinburne angol filozó-
fus Isten volt Jézus? című könyve. A könyvről és az angol gon-
dolkodóról Mezei Balázzsal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
filozófiaprofesszorával beszélgettünk.

– Mit kell tudnunk swinburne-ről?
Míg a huszadik század elején reneszánsza volt a vallási gon-
dolkodásnak, a második világháborút követően a marxizáló 
gondolkodással, a pozitivizmussal szemben hátrányba került. 
Swinburne (a képen) a huszadik század filozófiai teológiájának 
legbefolyásosabb szerzője, aki hivatásának tekinti, hogy kifejtse 
a kereszténység tudományos apologetikáját. Kezdetben szaktu-
dományos pályán mozgott, kémiát tanult, majd tudományelmé-
lettel foglalkozott. Első könyveit a tudományos gondolkodás 
struktúrájáról írta. Ezekben már körvonalazódik, hogy nem 
látja lehetetlennek a vallási gondolkodás megvédését a tu-
dományelmélet módszerével. Swinburne programszerűen vallja, 
hogy a vallás védelmének kérdését az egzisztencializmus helyett 
az analitikus filozófia eszközeivel kívánja megválaszolni. 
  Amikor fellép A teizmus koherenciája, majd Az Isten lé-
tezése című könyveivel (1977 és 1979), már nem mozog légüres 
térben. Vele párhuzamosan tűnik fel az Egyesült Államokban 
Alvin Plantinga, aki úgyszintén analitikus filozófus, de máshon-
nan közelít: a Swinburne által elvetett ontológiai istenérvekkel 
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foglalkozik (lehet-e Isten fogalmáról a létére következtetni?).  
Plantinga kálvinistaként szervezett tanszéket a legjelentősebb 
USA-beli katolikus egyetemen. Kettejük mellett egyre többen 
jutottak szóhoz, ami egy-két évtizeden belül a vallásfilozófia re-
neszánszát hozta a nyugati gondolkodásban. 

– el tudná magyarázni swinburne érvelésmódját?
Swinburne evidenciák kumulációjával jut következtetésekre. 
Evidenciának nevezünk minden olyan tényezőt, amely egy  
magyarázatot alátámaszt. Az evidenciák halmaza valószínűséget 
eredményez: a legjobb magyarázatnak a valószínűségét. Van egy 
hipotézisünk, egy magyarázatunk, amely szerint Isten létezik a 
monoteista vallások értelmében. Erre nézve rendelkezünk evi-
denciákkal, amelyek önmagukban nem vezetnek apodiktikus 
eredményre, de halmozásuk valószínűséget növel. Ugyancsak van 
némi háttértudásunk is az elméletre vonatkozóan. Az így adódó 
valószínűségértéket úgy számítjuk ki, hogy az evidenciáknak a 
hipotézishez mért valószínűségét megszorozzuk a háttértudás 
értékével, az így kapott eredményt elosztjuk az evidenciák és a 
háttértudás hányadosának a valószínűségével, majd az így nyert 
valószínűséget megszorozzuk a hipotézis és a háttértudás hánya-
dosának valószínűségével. Ez nem más, mint a Bayes-teoréma, 
a valószínűség-számítás alapja, amelyről Swinburne egy külön 
kötetet is szerkesztett.

– Mondana egy példát erre az érvelésre?
A modern tudomány magyarázatokkal dolgozik. Minden hi-
potézis vagy magyarázat, amely a világra vonatkozik, bizonyos 

valószínűséggel rendelkezik. Annak függvényében, hogy a ma-
gyarázatban szereplő tényezők milyen erővel rendelkeznek, a 
magyarázat valószínűsége 0 és 1 között nő vagy csökken, ahol 
1 a teljes valószínűség, a biztosság. Ha a dolgozószobámban 
ülök és hallom, hogy valaki kinyitja a bejárati ajtót, azzal a hi-
potézissel élek, hogy ez vagy Péter vagy Pál, mert háttértudásom  
szerint ők tartózkodnak otthon. Ha azt is tudom, hogy Péter fel-
ment az emeletre tévét nézni, az ajtónyitásra vonatkozó hipo-
tézisem inkább Pálra fog épülni. Igaz, hogy elvileg más is nyithat-
ja az ajtót, de ennek a valószínűsége alacsony, mivel például a 
kertkapu be van zárva. A hipotézis kezdeti valószínűségét 
megerősíthetem újabb adatok begyűjtésével, például azzal, hogy 
kiszólok a szobámból és választ kérek. Jelentős szerepe van itt a 
kezdeti valószínűségeknek: mivel tudom, hogy Péter az emeleten 
van és kívülről nem lehet bejönni, igen valószínű, hogy Pál  
nyitotta ki az ajtót. Ezt a hipotézist megerősíti, hogy Pál válaszol 
nekem és elköszön hangosan – nagyon erősen valószínű, hogy 
ő az ajtónyitó, míg valamilyen trükkös elméletnek, mely szerint 
Péter elváltoztatott hangon válaszol nekem odakintről, alacsony 
a valószínűsége. 

– vonatkoztassuk ezt istenre!
Swinburne a teizmust, vagyis azt, hogy létezik Isten a monoteista 
vallások értelmében, olyan magyarázatnak tekinti, amely a vi-
lágot és benne az embert a lehető legteljesebben megmagyarázza. 
Mint ilyen, magas valószínűséggel bír: Isten léte tehát magasan 
valószínű. Ennek kiszámításához segítségül hívja a hipotézist 
alátámasztó evidenciákat, valamint a háttértudásunkat. Az evi-
denciák sokfélesége, a háttértudás tagoltsága, az ellenpéldák 
ereje bonyolultabbá teszi a mérlegelést. Ám elég nagyszámú 
evidenciával rendelkezünk, ilyen például megbízható szemé-
lyek meggyőződése, a vallások tanítása, természetfeletti esemé-
nyek beszámolói; s ellenpont is bőven adódik, főképp a rossz, 
a szenvedés formái. Fontos, hogy Swinburne szerint a teoréma 
alkalmazása nyomán nem kapunk magas értéket Isten létének 
valószínűségére vonatkozóan, mivel az evidenciák között nagy 
erővel jelennek meg az Isten létét tagadó nézetek. Ezzel szemben 
az evidenciák értékét megnöveli, hogy létezik vallási tapaszta-
lat. Az ilyen meggyőződések megjelenítése az evidenciák között 
nagyban megerősíti ezt a tényezőt, aminek a hatása Isten létezé-
sének a végeredményben adott magas valószínűsége. 

– Hogyan lehetne mindezt egyszerűen összefoglalni?
Isten létezése azért valószínűbb, mint nem, mert a rendel-
kezésünkre álló evidenciák nagy száma nagyobb erőt képvisel, 
mint az ellentétes tartalmú állításoké. Komolyan kell venni, hogy 
Isten létét sokan kívánták bizonyítani, nem létének bizonyítására 
azonban csak kevesen vállalkoztak. Hasonlóan komolyan kell 
venni az életben tapasztalt szépséget, rendezettséget, a boldog-
ságot, ami minden szenvedés ellenére újra meg újra érvényesül. 
Vagyis komolyan kell venni magunkat. Senki sem kíván magának 
hazudni (noha néha megteszi), és senki sem kíván magának lelki 
és testi nyomort. Ezzel szemben mindenki törekszik a boldog-
ságra, és ennek forrásait megleli magában és a környezetében. 
Mindez hatalmas pozitívum, ami teljesebb magyarázatot kíván. 
A világmindenség formavilágának bizonyos egységessége, az 
alapvető rendezettség arra mutat, hogy a rosszal, a káosszal 
szemben érvényesül egy magasabb rendező elv. Az ilyen és ha-
sonló tényezők sokak számára Isten léte melletti evidenciák, 
valószínűsítő bizonyítékok. Ha ezeket az evidenciákat halmoz-
zuk, az összevidencia erős lesz, noha még ebben a formában is 
felmerül, hogy a meg nem érdemelt szenvedés milyen ellenerőt 

Richard Swinburne

Sajtófigyelő



60

képvisel. Swinburne szerint még a legsúlyosabb szenvedés is tar-
talmazza a jó lehetőségeit, például bátorságunk edzését vagy a 
felebaráti szeretet gyakorlását. Ezért az evidenciák, különösen a 
vallási tapasztalat ténye jelentős, s ennek következménye, hogy 
Isten létezésének a valószínsége az egyenlet alkalmazása követ-
keztében magas: közelít az 1 értékéhez.

– Mennyire hozott újat az angol filozófus?
Swinburne gondolkodása a kidolgozottságban, a részletességben 
teljesen újszerű. A huszadik és huszonegyedik században senki 
nem alkotott az övéhez fogható, átfogó filozófiai apologetikát. Az 
alapgondolat, vagyis Isten léte mint valószínűség azonban nem 
új – már Pascal, Hume, Kant vagy Bolzano is foglalkozott az ide 
tartozó kérdések egy részével. Kant A tiszta ész kritikájának te-
ológiai fejezetében darabokra szedi a hagyományos istenérveket. 
Egyedül a fizikoteológiai érv kapcsán mutat némi megértést, 
amely a világ rendezettségének tapasztalatából következtet a 
rendezettség forrására. Kant szerint nem következtethetünk a 
világteremtő létére, de egy végső „építőmester” létére igen. Kant 
ennek kapcsán megemlíti, hogy az érveket halmozhatjuk, ami 
erősíti a fizikoteológiai érv erejét. A téma tehát nem új, de ahogy 
Swinburne felhasználja mindezt a huszadik századi tudomány-
filozófiából kiindulva, egy matematikai egyenletet használva, az 
újszerű. Nem véletlenül támadt hatalmas irodalma pro és kont-
ra. Swinburne iskolateremtőnek bizonyult: kidolgozottsága és az 
érvhalmozás kifejtése miatt lökést adott a filozófiai teológiának. 

– vannak más irányzatok is az apologetikában?
Swinburne gondolkodását nem mindenki osztja. Léteznek 
más megközelítések is, például a kontinentális vagy a tomista 
filozófiában. Thomas G. Weinandy, az amerikai katolikus püspö-
ki konferencia teológiai tanácsadója például több kritikus cikket 
is közölt Swinburne-ről, mert szerinte rossz kiindulópontokat 
választ, istenképe pedig nem illeszkedik pontosan a keresztény 
istenfelfogáshoz. Ez utóbbi nyilván igaz, mert noha Swinburne a 
klasszikus teizmus mellett érvel, gyakran állítja, hogy Isten örök-
kévalósága időbeli örökkévalóság. Másfelől Swinburne mégis 
elkötelezett az alapvető keresztény tanok filozófiai alátámasztása 
mellett, amint erről az Isten volt Jézus? tanúskodik. E könyvben 
a szerző a teológiatörténet és a dogmatika számos kérdését tár-
gyalja filozófiai alapon. Éleselméjű racionalista gondolkodóról 
van szó, a misztérium szó talán elő sem fordul a könyvében. 

– Miért tartotta fontosnak a vele való foglalkozást?
Húsz éve az ELTE-n kezdtem tanítani masszívan ateista közeg-
ben. Erre a közegre jellemző volt a vallás ópiumnak, babonának 
minősítése. Sok mindent átnéztem akkoriban, hogy mit lehetne 
ezzel szemben felmutatni. Gesztust akartam tenni a fenome-
nológiával nem szimpatizáló kortársak felé, ezért örültem Swin-
burne munkáinak. Amikor előadásokat kezdtem róla tartani, 
volt olyan kollégám, aki bejött a szobámba és azt javasolta, hogy 
most már egy híres ateista könyvét is fordítsam le, és arról is tart-
sak előadást. Amikor a fenomenológia és a vallásfilozófia kap-
csolatát kezdtem taglalni, egyik kollégám azt állította, hogy neki 
e kérdésekhez nincs füle. A két kolléga közül az első egy évtized-
del később már vallásfilozófiai előadásokat tartott, a másik pe-
dig buzgón taglalja a fenomenológia és a vallásfilozófia kapc-
solatát. Emezeknél nevezetesebb eset Antony Flew-é, aki olyan  
szerepet töltött be a hetvenes-nyolcvanas években, mint ma Daniel  
Dennet vagy Richard Dawkins. Flew Swinburne könyveit olvasva 
felülvizsgálta ateizmusát, és egy általános-teista álláspontra he-
lyezkedett. A Magyar Tudományos Akadémia egyébként előző 

magyar kötete, a Van Isten? 1999-es megjelenése után meg is 
hívta Swinburne-t Budapestre. 

– swinburne eredetileg anglikán volt, de aztán áttért a görög-
keleti közösség hitére. Miért?
A háború alatt megtanult oroszul, s amikor az anglikanizmus-
ban egyre inkább elfogadták a női papságot, a homoszexuálisok 
házasságát, ő úgy döntött, ortodox lesz. Szoros kapcsolatot épített 
ki orosz filozófusokkal. Valószínűleg az is közrejátszott az áttéré-
sében, hogy a kereszténység szerinte legfolytonosabb alakja az 
ortodoxia, s ő a folytonosságnak nagy fontosságot tulajdonít. Az 
azért furcsa, hogy noha Swinburne nemigen nyitott a misztikára, 
mégis az ortodoxokat választotta. 

– lefordítják esetleg a nagy trilógiáját is?
Annak idején azért a kis esszéjét adtuk ki Isten létéről, mert a 
nagy könyvéhez nem találtunk kiadót. Most is népszerűsítő 
könyvet jelentettünk meg a Helikon segítségével. De Paár Tamás, 
a kötet fordítója, aki a Pázmányon tanítványunkként végzett, 
tervezi, hogy több munkát is lefordít Swinburne-től. A lehetséges 
érdeklődők közül a legtöbben ma már tudnak angolul, Swin-
burne köteteit pedig könnyű elérni. 

– ön megfogalmaz némi kritikát a vallási élményt illetően az 
angol filozófus felé a kötet utószavában. Mi a bírálat lényege?
A kortárs gondolkodás egy fontos aspektusa az, amit Swin-
burne képvisel. Én inkább bevezetőnek szánnám ahhoz a gon-
dolkodáshoz, ami alámerül a vallási tapasztalat mélységeibe. Ezt 
a Vallásbölcselet című munkámban próbáltam összefoglalóan 
kifejteni, aztán ahogy keresgéltem a módját annak, hogy miként 
lehetne ezt a gondolkodást angolul is hozzáférhetővé tenni, azt 
az utat találtam, hogy nem vallásról beszélek angolul, hanem 
kinyilatkoztatásról. Tehát nem a religio fogalmát veszem alapul, 
hanem a revelációét. Swinburne egyébként segített is nekem eb-
ben a munkában, ezért a most megjelenő angol nyelvű könyvem 
elején (Religion and Revelation after Auschwitz) neki is köszöne-
tet mondok. 

– várhatunk még swinburne-től valamit? 
Swinburne már letette az asztalra az életművét. Bizonyos, hogy 
amíg ereje van, dolgozni fog – például vállalta, hogy nyári 
előadásokat tart Magyarországon is. A következő nemzedékek 
bizonyára továbbviszik az ő életművét. Egyébként a fellépése 
után kialakultak a frontok mellette és ellene, sokan próbálták 
beszorítani az apologétaszerepbe. Az Isten volt Jézus? igenlő 
kifejtése kihívás sokak szemében, de aki elolvassa a könyv  
fejtegetéseit, láthatja, hogy Swinburne komolyan végigviszi 
a gondolatmenetet. Swinburne nem egyszerűen apologéta, 
hanem korunk egyik legkiválóbb filozófusa, akinek életműve a 
legjelentősebbek közé tartozik. Mindenkinek, aki tájékozódni 
kíván, javaslom: olvassák Swinburne-t figyelmesen, de legyenek 
nyitottak másféle megközelítésekre is. A vallási gondolkodás 
igen gazdag, és benne sokféle felfogás megfér egymással.

Richard Swinburne: Isten volt Jézus? 
Helikon, 2012. 200 oldal
Fordította Paár Tamás, a kötetet gondozta és az utószót írta 
Mezei Balázs.

Szilvay Gergely/Magyar Kurír
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uTÁNpóTlÁs
– evangelikuselet.hu – 

Az eNET – Telekom Jelentés az internetgazdaságról című idei 
kutatása megerősíti, hogy kettészakadt az intenetezetők tábora 
a harminc év alattiakra és az annál idősebb korosztályokra. A 
fiatalok számára az internet vált a legfontosabb információfor-
rássá, ugyanakkor ők nem az írott szövegeket, hanem a filmeket, 
videókat, képeket keresik rajta. Okostelefonjaikkal szinte szünet 
nélkül online életet élnek, és úgy használják a közösségi olda-
lakat, hogy azok még az e-mailt is feleslegessé teszik. Jelenleg úgy 
tűnik, a fiatalok más eszközökkel másképp és másra használják a 
netet, mint azok, akiknek az ő megszólításuk a feladatuk.

Bevándorlók és bennszülöttek
A harminc évnél fiatalabbak egészen korán – többségük már  
gyerekkorban – megkapták első mobiltelefonjukat, egészen 
fiatalon tanulták meg használni a számítógépet, és léptek ki az 
internetre. Éppen ezért nekik ezek az eszközök és technológiák 
olyan maguktól értetődők, mint a harminc év felettiek számára 
az olvasás.
  A különbség gyakran a két generáció elnevezésében is 
tükröződik: a fiatalokat, akik ezen technológiák létrejötte után 
születtek, „digitális bennszülöttekként”, akik pedig előtte, azokat 
„digitális bevándorlókként” említik. Ezek az elnevezések Marc 
Prensky 2001-ben írt, Digitális bennszülöttek, digitális bevándor-
lók című cikkéből származnak, amelyben a szerző részletesen 
ismerteti a digitális technológiák használatával és az anélkül 
felnövő generációk közötti különbségeket, és noha a cikk már 
elmúlt tízéves, ma is helytállók a megállapításai.

A tévé és az internet az élen, a nyomtatott sajtó lemarad
A kutatás szerint a teljes népesség számára az internet és a tévé 
a két legfontosabb információforrás, viszont míg a fiatalok 88 
százaléka használja az internetet, addig a harminc felettieknek 
csupán 45 százaléka. Az internethasználók táborán belül a 
használat intenzitásában már nincsenek nagy különbségek a  
korosztályok között.
  A fiatalok már annyi időt töltenek az interneten, mint a 
tévé előtt, megelőzve ezzel az idősebbeket, akiknél a tévézésre 
szánt idő még mindig jóval több. A tévé és az internet használata 
közötti különbség nemcsak a ráfordított időben jelenik meg, 
hanem a fogyasztott tartalmakban is jelentős eltérések van-
nak: a fiatalok körében sokkal népszerűbbek a kisebb figyelmet 
igénylő, rövidebb műsorok (klipek, sorozatok), míg a nagyobb 
lélegzetű műsorokat (ismeretterjesztő filmek, egész estés filmek, 
hírműsorok) az idősebbek nézik gyakrabban.
  A fiatalok sokkal kevésbé tartják fontosnak az írott sajtót 
mint információforrást, és a világhálón is kevesebbet olvasnak: 
alig több mint harmaduk olvas híreket az interneten. Persze 
szó sincs arról, hogy ne lenne igényük információkra, csak 
másképp fogyasztják és használják őket, elsősorban a nem írott 
tartalmak, a képek, a videók, a hanganyagok örvendenek nagy 
népszerűségnek köreikben.

Digitális szülemények: tartalomletöltés és közösségi oldalak
Abban is nagy különbség van a korosztályok között, hogy mire 
használják az internetet. A fiatalok sokkal bátrabban kezelik 
a letöltő szolgáltatásokat, főleg filmeket, sorozatokat, zenéket 
és szoftvereket, játékokat szereznek be. A harminc év alattiak 
a magánéletüket is sokkal intenzívebben élik az interneten: 

előszeretettel osztanak meg magukról képeket, videókat a közös-
ségi oldalakon.
  Az e-mailezés népszerűségében nincs különbség a két 
csoport között, de a kapcsolattartás másik jelentős területét, a 
közösségi oldalakat a fiatalok több mint kétharmada használja  
rendszeresen, míg a harminc felettieknek csak kevesebb mint  
negyven százaléka. Ez azt is jelenti, hogy a fiatalok között az  
e-mailt kezdi kiszorítani a közösségi oldalakon történő kapcso-
lattartás.

Miért fontos ez?
Marc Prensky fent említett cikkében radikális változásokról 
ír: a mostani új generáció nemcsak egy korábbi generáció 
továbbfejlődése némileg más szokásokkal, hanem egy olyan új 
képződmény, amelyre nem készítettük még fel a világunkat. Úgy 
tűnik, hogy a tanárok és a lelkészek – még többnyire digitális 
bevándorlók – teljesen más nyelvet használnak, mint azok, akik-
kel szót kellene érteniük. A tanórákon és az istentiszteleteken 
illik kikapcsolni a telefonokat, a fiatalok viszont egyre inkább 
frusztrálva érzik magukat ettől, az ő elutasításuktól pedig már a 
későbbi generációk sorsa is függ...

Nagy Bence
•

eGy óRA AlATT MÁsOlTÁK le A BiBliÁT
– reformatus.hu –

Mintegy 2150 hallgató és egyetemi tanár másolta le 59 perc 52 
másodperc alatt az egész Bibliát. Az akcióra a mexikói Nuevo 
Leónban található Montemorelos egyetemében került sor annak 
70 éves fennállása alkalmából.
  Az ötlet állítólag egy diáktól származott, és a húsz főből 
álló csoport három hónapig készítette elő az akciót. Nyolcvanöt 
segítő és egy jegyző felügyelete alatt másolt le minden résztvevő 
húsz-huszonöt igeverset. Azután a papíríveket rendszerezték, és 
az egyetemi könyvtárban egy kötetbe összefűzték. A könyvet, 
mely a „70. jubileumi év Bibliája” címet viseli, az egyetem Ellen 
G. White Kutatóközpontjában állítják ki.
  „Nem maga a lemásolás volt a különleges, hanem a közös-
ség egymással, Istennel és az ő igéjével eltöltött értékes ideje” 
– mondta Ismael Castillo Osuna, a Montemorelos-i Egyetem  
rektora. „Legnagyobb kívánságunk, hogy Isten igéje naponta 
gazdagítsa életünket” – tette hozzá.

  A Hetednapi Adventista Egyház által 1942-ben alapított 
Montemorelos-i Egyetemen mintegy háromezer hallgató tanul, és  
kétszázötvenöt tanár tanít.
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