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előszó 5

előszó

ked ves ta nár kol lé gák, szü lők, nagy szü lők! 

idő söd ve sok kal erő sebb a kész te tés az em ber ben, hogy amit az Úr ránk bí zott és
nem mond tunk el, (já nos apos tol lal szól va), ne kés sünk sze re tet ben el mon da ni. 

ez a má so dik pe da gó gus fü ze tet is egy na gyon fon tos is te ni üze net
a szü lők nek, pe da gó gu sok nak, kü lö nö sen azok nak, akik még ma is ten és a
gyer me kük kö zé áll nak, pl. nem já rat ják hit tan ra gyer me ke i ket, nem is mer ve
jé zus szi go rú sza va it: „en ged jé tek hoz zám jön ni a gyer me ke ket, mert ilye ne ké
is ten nek or szá ga”, „aki egyet is meg bot rán koz tat e ki csi nyek kö zül, jobb
ha ma lom kö vet köt nek a nya ká ra és a ten ger mé lyé re ve tik.”

az el ső fü zet ben, a célt de fi ni ál tuk, a kí vánt ér té ke ket, a ke resz tyén lét alap ja it.
Most pe dig ana li zál juk, hogy mi ben, és mi ál tal tér el az em ber az is ten
ál tal el vár tak tól a bál vá nyok mi att.
Azt�is�el�mond�juk,�hogy�a�bál�vány�imá�dás�kér�dé�sé�vel�azért�kell�fog�lal�koz�nunk,

mert� egy�részt�a�Bib�lia� Is�te�ne,�a�bál�vány�imá�dást�ha�tá�ro�zot�tan� tilt�ja,�más�részt,
mert�em�lé�kez�tet�ni�akar�ar�ra,�hogy�a�bál�vány�imá�dás�az�em�be�ri�sé�get,�tör�té�nel�me
vé�gé�ig�el�fog�ja�kí�sér�ni,�és�sok�em�ber�nek�örök�ha�lá�lát�fog�ja�okoz�ni.�Ezek�ad�ják�e
té�ma�mai�ak�tu�a�li�tá�sát

Ma a leg fon to sabb evi den cia, hogy gyer me ke ink kel a pe da gó gu sok töl tik a
leg több időt. így az egy há zak nak, kor mány nak meg kü lön böz te tet ten so kat
kell fog lal koz ni a pe da gó gu sok lel ki, fi zi kai éle té vel. ők a jö vő nem ze dék
le té te mé nye sei. ők azok, akik a szí vük ben lé vő egy igaz is ten nel ta ní ta nak,
vagy va la mi lyen bál vány töl ti meg a pe da gó gus szí vet, és ez át cso rog a kis
lel kek be is, akik rá juk bí zat tak. vall juk be men tő sze re tet tel, de őszin tén, hogy
ma igen erős a bál vá nyok ha tal ma ha zánk ban.

en nek ékes bi zo nyí té ka, hogy a ma gyar la kos ság ban, 100-ból 80 el ke rü li a
temp lo mot és ezt a leg ter mé sze te sebb nek ve szi. ez a százalék jel lem zi a múlt ban
meg fé lem lí tett, eg zisz ten ci á lis fé le lem ben tar tott pe da gó gus tár sa dal mat is.
Is ten igen, de a gyü le ke zet nem. Ezt, a tel je sen Bib lia el le nes né ze tet vall ja
ma a tár sa da lom 80%-a. Fe le ke ze tek től füg get le nül. Mi ért?

a gyü le ke zet a krisz tus test. ezt ol vas hat juk 1.korintus12. fe je ze té ben.
is ten az üdv ter vét a krisz tus test ben, an nak tag ja i val va ló sít ja meg. aki föl di
éle té ben nem csat la ko zik a gyü le ke zet hez, aki nem tag ja a krisz tus test nek, az
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6 előszó

ne vár ja, hogy ami kor krisz tus vissza jön, ne az íté let le gyen a sor sa. is ten től,
krisz tus tól, a meg vál tás tól min dig is a bál vá nyok vá lasz tot tak és vá lasz ta nak
el ma is.

er re vál lal ko zik ez a má so dik fü zet, hogy lep lez zük le a bál vá nyo kat,
önt sünk tisz ta vi zet a po hár ba. ta nul má nyoz zuk nyi tott szív vel a bib li ai
meg té rés tör té ne te ket, amik örök ér vé nyű ek, ame lye ken ke resz tül a ki utat
mu tat ja is ten, a ha lál ból az élet be. ugyan csak fon to sak a ma élő test vé rek
bi zony ság té te lei, akik be fo gad ták jé zust a szí vük be, meg for dult az éle tük,
meg vál toz tak a min den nap ja ik, meg vál to zott a ke gyes sé gük, az is ten tisz te let ük
mód ja. ne kik már fon tos a gyü le ke zet.

Mi�ért�kell�a�meg�té�rés?

a bib lia sze rint meg osz tott szí vű em ber nincs. vagy az is ten vagy az ör dög
szol gá ja va gyok. két úr nak nem le het szol gál ni. ez a két nagy ha ta lom lé te zik
az em ber fö lött. sza bad aka ra tunk révén, amit az isteni szeretet által kaptunk,
bár me lyik hez csat la koz ha tunk. az első em berpár, aki nem elé ge dett meg
is ten je len lé té vel, a sok szí nű éden kert aján dé ká val, evett a til tott fá ról.
a jó és go nosz tu dá sá nak fá já ról, hogy ő is olyan le gyen, mint is ten: jó nak
és rossz nak a tu dó ja. ez zel ke cseg tet te az ör dög. saj nos, hitt az ör dög nek, er re
hasz nál ta sza bad aka ra tát. és ez szol ga ság ba dön töt te, az ör dög szol ga sá gá ba, amit
má ig is szen ved min den em ber fia.

eb ből ment he ti meg az em bert az is te ni ir ga lom és jé zus ke reszt ál do za tá nak
el fo ga dá sa. a bib lia szí vé ben ez így van, a já nos 3.16 sze rint: „Mert úgy sze ret te
is ten a vi lá got, hogy az ő egy szü lött fi át ad ta, ha va la ki hi szen őben ne, el ne
vesszen, ha nem örök éle te le gyen”. tu dod-e ked ves kol lé gám ne ved del mon da ni
ezt az igét, hogy „én (judák end re), ha hi szek őben ne, nem ve szek el.”

Hogy ide el jus son egy em ber, le kell szá mol ni a bál vá nya i val, ame lyek ma
a szí vünk ben él nek. „Mert ahol a ti kin cse tek, ott van a ti szí ve tek”: mond ja
jé zus. Mi az em be rek nagy ré szé nek a kin cse ma Ma gya ror szá gon, ami is ten ként
irá nyít ja? a kü lön bö ző bál vá nyok. 
Nem� egy� meg�kö�tö�zött�ség� egy� élet�te�len� tár�gyat,� egy� ide�o�ló�gi�át� is�te�ní�te�ni,

szol�gál�ni�az�élő�IS�TEN�he�lyett?��
er ről szól ez a kis fü zet. a bál vány vi lá gunk ról és a sza ba du lás le he tő sé ge i ről.

lát ni fog juk, hogy nem is olyan egy sze rű a sza ba du lás.
egy ben tük röt sze ret nénk tar ta ni ma gunk nak, a fe le ke ze tek nek, és egyen

egyen ként min den pe da gó gus test vé rünk nek, min den szü lő nek. 
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előszó 7

ezt fo gad já tok úgy, mint egy fél tőn, sze re tő öle lést.
Higgyé tek el, ré szünk ről ez egy bel ső kény szer, hogy a bib lia igaz sá ga it az

ör dö gi go nosz sá ga i val össze ves sük és ke res sük, mu tas suk is ten igé jén
ke resz tül a ki utat.

a bál vány ana lí zis nél nem kí mél jük ma gun kat sem, a fe le ke ze te i ket sem, a
par la men tet sem.

lát juk, hogy Ma gya ror szá gon a „megnemér tés” gyö ke re mé lyebb, mint a
pár tok har ca. a gyö kér a krisz tus test ér tel me zé sé nek, vér ke rin gés ének, gyü le -
ke ze ti gya kor la tá nak kü lön bö ző sé gé ben van, ame lyek nin cse nek ki be szél ve.
né hány tan be li kü lönb ség pél dá ul a mariológia, a szen tek tisz te le té nek sa já tos
ka to li kus mód ja vá laszt ja el a ka to li kus és a pro tes táns vi lá got. ezt es ti tv
kerekasztalok mel lett hí vő, tu dós és alá za tos te o ló gi ai pro fesszo rok se ge del -
mé vel az or szág szí ne előtt ki le het ne be szél ni. a menny or szág ban egy fő kér dés
van: krisz tus hoz tar to zunk-e, vagy nem? 

ez a krisz tus hoz tar to zás fű ti át két je les ta ní tónk vár sze gi asztrik fő apát
és kál mán at ti la gim ná zi u mi igaz ga tó test vé re ink írá sát

azon ban mi még a föl dön va gyunk. a leg ne he zebb kér dés itt az igaz sá got
sze re tet ben el mon da ni. is ten az ő sze re te tét és igaz sá gát úgy bé kí tet te össze,
hogy jé zus krisz tust el küld te, aki en ge del mes volt a ke resz ten mind ha lá lig.
jé zus a ke resz ten egyik ke zé vel az atya ke zét fog ja tö ké le tes har mó ni á ban, a
má sik ke zé vel a hoz zá me ne kü lő, bűn val ló, bűn bá nó em bert. így bé kült meg
is ten az em ber rel. Mert is ten és a bűn, tűz és víz. ki bé kít he tet len. ám
jé zus ál do za ta árán le het sé ges. így gon do lom a fü zet ben le írt fe le ke ze ti
kü lönb sé gek ki bé kí té sét is. a ke reszt alatt. ne ken dőz zük a mai va ló sá got
össze vet ni a bib lia igaz sá gá val. Men tő sze re tet tel a 100-ból 80 temp lom ba
nem já ró hon fi tár sunk ér de ké ben ke res sük a pár be szé det. jus sunk el az át öle lő
sze re te tig a fe le ke ze tek kö zött. be szél jük meg a ma még meg be szél he tet lent, hogy
a kereszténység/keresztyénség vonzó legyen a ma még templomba nem járóknak. 

sipos ete ál mos lel ki pász tor test vé rün ket bál vá nyok ról szó ló írá sa, ami a
bib li á ra ala poz, sok meg be szél ni va lót vet föl. ami fel tét len meg ér de mel né
a fel ve tett té mák át be szé lé sét.

Úgy, ahogy egy há zas ság ban a nagy csend az ör dög től van, így fu ra ko dik
az ör dög a fe le ke ze tek kö zé is. 

Csak egy pél dát hadd em lít sek: mi ni má lis egyet ér tés, egy aka rat és kö zös
imád ság kel le ne, hogy leg alább két osz tály ba egy sé ge sen pl. har ma dik ban,
ne gye dik ben csak bib lia is me re tet ta nul ná nak az is ko lá sok. nem kel le ne
óra bon tás, a je len le gi hit tan ta ná rok szá ma ele gen dő len ne. Mi ni má lis anya gi
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8 előszó

több let ter hel né a kor mányt. Mind egy me lyik fe le ke zet ta ní ta ná a kö zö sen
meg ha tá ro zott tör té ne te ket, de csak a tör té ne te ket. a fe le ke ze ti sa já tos sá gok ra
ott len ne még 6 év, vagy a gim ná zi u mi éve i ket is vé ve 12 év.  Még az an gya lok
is örül né nek, de saj nos er re még vár ni kell. így min den ma gyar gyer mek
ala nyi jo gon hall hat na jé zus ról.

lé nye ges len ne, az em be rek köz ti fon tos fo gal mak ban, mint a bűn, ne ölj,
ne lopj, ne pa ráz nál kodj, ne kí vánd a má sét, mi a sá fár ság, mi az ir ga lom, mit
je lent a sze re tet gya kor la ta, mit je lent a há zas tár si hű ség stb. bib li kus egy ség ben
le het nénk. at tól még le het, hogy egyik em ber job ban ér zé keny a nyo mo rul tak
meg se gí té sé re, a má sik az ok ta tás sal sze ret fog lal koz ni, egyik a fe hér fa la kat
sze re ti a temp lo má ban, a má sik sok kin csét be vi szi a temp lo má ba, de az alap
azo nos. nagy pén tek (ke reszt ha lál) és húsvét(feltámadás) üze ne te, az ér tünk
meg halt és fel tá ma dott krisz tus vált ság ha lá lá ban egyet ér tés és az is ten
nyúj tot ta ke gye lem el fo ga dá sa  üd vös sé günk zá lo ga. 

aki nem hisz is ten ben, az is vall ja, hogy a bib lia az em be ri kul tú ra
kin cse, ré sze és szí ve sen ven né, an nak rész le te sebb ta ní tá sát.

ez nem egy el vi fel ve tés, ez egy bib li ai er köl csön fel nőtt élet, ami nek lel ki,
gaz da sá gi elő nye i re jó pél da a két csodaország: a fin nek és a dél-ko re a i ak.
Csak egy kis pél da: Ma gya ror szá gon is ho nos a ge de on tár sa ság, amely
bib li ák osz tá sá val fog lal ko zik. Mit gon dol tok, az ed dig ha zánk ban ki osz tott
2 500 000 bib li át kik fi zet ték ki? a fin nek. Mit gon dol tok hány ko re ai lel ki -
pász tor há zas pár se gí ti a ci gány misszi ót? tizennyolc lelkészházaspár.

is ten áld jon meg min den ked ves pe da gó gus kol lé gát, hogy a jó sá fár
lel kü le té vel vé gez ze a rá bí zott gyer me kek tes ti, lel ki ne ve lé sét a mi urunk
se gít sé gét kér ve eh hez a szép, de nem kis fel adat hoz.

dr. Judák�End�re�
szer kesz tő
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az átölelő szeretet gyakorlata 9

cím ben fel tett kér dést min den bi zonnyal más ként vá la szol tam vol na
meg, ak kor, ami kor érett sé gi kö rül a ben cés szer ze te si hi va tás mel -

lett dön töt tem is ten hí vá sát kö vet ve. Más lett vol na a ka to nai szol gá -
lat ide jén, ak kor, ami kor ka to li kus te o ló gi át ta nul tam, és más lett

vol na éle tem egyes for du ló in, ha ak kor a kér dést fel te szik. 66 éve sen a ke resz -
tény lé lek már össze gez, szá mot ad és fő ként há lát ad is ten nek a hit aján dé ká ért.

a hit aján dék és olyan cso dá la tos tu laj don sá ga van en nek az aján dék nak,
hogy ve lünk és ben nünk él, em ber sé günk kel érik, gaz da go dik és ta pasz ta la ta -
ink kal mé lyül. nem „tan té te lek” él nek ben nünk, ame lyet foly vást idé zünk,
ha nem a ke resz tény hí vő lé lek él. nem von zód nék is ten hez, ha is ten már
előbb nem sze ret te vol na, és nem von za ná. Más egy gyer mek hi te, más a
fi a ta lé, a meg lett em be ré és az idő sé is. a hit elő fel té te lei, is me re te, meg ra ga dá sa
ka to li kus örök sé gem ből és gya kor la tom ból for rá so zik, de min dig ott van az
élő hit nek az az át já ró moz za na ta, ame lyet sze mé lyes is ten hit nek mond ha tunk
és ez aján dék, sze mé lyes, is te ni és em be ri, át jár ha tó, meg előz min den fo gal mat
és min den meg fo gal ma zás utá na bal lag csu pán. a hit nyelv, rá ha gyat ko zás,
biz ton ság, sze mé lyes kap cso lat, köl csö nös ség, há la adás sal, öröm mel meg élt és
meg ta pasz talt sza bad ság. erő for rás és uj jon gás. a ná zá re ti Mes ter nél is tet ten
le het ér ni ezt a faj ta ta pasz ta la tot: „ál da lak té ged, atyám, menny nek és föld nek
ura, mert el rej tet ted eze ket a böl csek és oko sak elől, és a kis de dek nek nyi lat -
koz tat tad ki.” lk 10,21

Gyer�mek�kor

tel je sen ka to li kus csa lád ba szü let tem. fel me nő im kö zött szá mos nem ze ti ség
volt (ma gyar, szlo vák, hor vát és sváb), de min den ki ka to li kus volt. a 19. szá zad
fe lé ig a ke reszt le ve lek alap ján tu dom nyo mon kö vet ni. a ka to li kus kö zös ség a
vi lág leg ter mé sze te sebb kö ze ge volt: édes anyám ölé ben ta ní tott ke ze met

az át öle lő sze Re tet gya koR la ta
ka to li kus ként
Dr.�Vár�sze�gi�Asztrik�fő�apát�püs�pök

a

Istennel a szívben tanítanI
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10 az átölelő szeretet gyakorlata

ve zet ve ke resz tet vet ni, imád koz ni, együtt men tünk mi sé re, a nagy könyv ben
elő írt sor ban já rul tam a szent sé gek hez, kis gyer mek ként ke resz tel tek, el sős ként
vol tam el ső ál do zó, nyol ca di kos ként bér mál koz tam. ki kel lett ven ni az is ko lai
hit tan ról, kö zép is ko lá ban ate is ta kör mű kö dött köz tünk. is ko lá im (ál ta lá nos
és gim ná zi um) min den ol dal ról áram lott az ide o ló gia, de a csa lád, a csa lád
hí vő gya kor la ta, kap cso la ta ink, rész be ni ül dö zött sé günk meg őr zött. szin te
to tyo gós ko rom tól mi nist rál tam. 

vissza em lé kez ve a gyer mek kor ra, a ko rán meg ta pasz talt kör nye ze ti és
csa lá di szen ve dé sek el le né re az is ten meg ta pasz ta lá sá nak biz ton sá ga bé kes sé get,
de rűt adott. egy szer re vol tam ko moly, időn ként szo mo rú te kin te tű és vi dám
gye rek. ezt a fel nőt tek mond ták. a ket tős ne ve lés el le né re is tud tam, hogy iga -
zá ban vé ve mi és én is ke resz té nyek, ka to li ku sok va gyunk. ez a bel ső biz ton ság
ad ta azt is, hogy jó ba rát sá got ápol tam az evan gé li kus és re for má tus gye re kek kel,
sőt egé szen kis ko rom ban több zsi dó óvo dás tár sam volt és so ha sem mi fé le
ide gen ség, fé le lem nem volt ben nem. Re for má tus osz tály tár sam nak, ba rá tom nak
árul tam el tit ko mat csa lá don kí vül elő ször, hogy szer ze tes aka rok len ni. jé zus
sze mé lye ra ga dott meg, sza va in csüng tem. ta nul tam hit tant, meg ta ní tot tak
imád ság ra, bu zo gó vol tam a ke resz tény gya kor lat ban, de a bel ső meg ta pasz ta lás
ve zé relt és bol dog gye rek, bol dog fi a tal vol tam hi tem ben. Re mé lem, hogy
nem a táv lat szé pí ti meg so ra i mat, ha nem az az öröm, hogy jé zus hoz tar toz -
tam. jé zus egy há zát ka masz kor ban már kri ti ku san néz tem. Meg ada tott, hogy
elég ko rán kü lönb sé get tud tam ten ni a ke resz tény esz mény és a gyen ge, bű nös
gya kor lat kö zött. sok hit ta ga dást lát tam, de ezek szá mom ra ki hí vást, még
in kább is ten be ka pasz ko dást je len tet tek. nagy apám hol tan fe küdt ágyán,
ami kor nagy bá tyám fe le sé ge fel vi lá go sí tott, hogy a nagy ma ma azét imád ko zik,
mert azt hi szi, hogy van is ten és az majd se gít ne ki. a nagy ma ma egy sze rű
lé lek és azért hisz – mond ta a bölcs fel nőtt. Meg bot rán koz tam sza va in és
bel ső leg tel je sen el uta sí tot tam. nagy anyám hit val ló ke resz tény volt szá mom ra,
éle te és su gár zó hi te töb bet je len tett, mint el té ve lye dett kör nye ze te os to ba sá ga.
ezt az élet kort ez zel a ta pasz ta lat tal zá rom: ér zé keny vol tam a ke resz té nyek re,
azok ra, akik va ló ban hí vők vol tak és azok ra is, akik csak for má li san vol tak
ke resz té nyek. 

éle tem ben fon to sak vol tak a ta nú ság te vő hí vők, nem tan té te lek hez,
sza vak hoz, ha nem az élet hez iga zod tam. azok tól nem fél tem és azok ra
tud tam ha gyat koz ni, akik hit tek. ezt ké sőbb fo gal maz tam meg, de év ti ze dek
táv la tá ból is biz tos va gyok ben ne. ezek re az em be rek ha gyat koz ni le he tett,
biz ton sá got, meg bíz ha tó sá got je len tet tek egy fi a tal szá má ra.
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Fi�a�tal�kor,�a�ta�nul�má�nyok�kor�sza�ka

pár év vel ez előtt egy új ság író nő azt kér dez te tő lem in ter jú já ban: be jöt tek-e
szá mí tá sa im, ami mi att év ti ze dek kel ko ráb ban ben cés let tem? ő ar ra gon dolt,
hogy fő apát va gyok és ez el is me rés, meg be csü lés, va la mi fé le ha ta lom. a vi lág
így gon dol ko dik. sem mi fé le szá mí tá som, kar ri er ter vem nem volt, egy vágy élt
ben nem, az, hogy „ugyan az a lel kü let/ér zés le gyen ben ne tek, mint, ami jé zus
krisz tus ban volt (fil. 2,5), és hogy egész éle te met, egész va ló mat, szí vem min den
sze re te tét is ten nek ad has sam a szer ze tes ség ben. emel lett az zal a po zi tív tu dat tal
men tem, hogy mind a te o ló gi ai ta nul má nyo kat, min den pe dig az egye te mi
dip lo mát meg tu dom sze rez ni és majd ta ní ta ni fo gok a párt ál lam adott sá gai
kö zött lé te ző egyik, vagy má sik is ko lánk ban, győ rött vagy pan non hal mán. ez
volt min den el kép ze lé sem és „szá mí tá som”. Mi vel ez a vá la szom ide gen és
ért he tet len volt, le sem ír ta az új ság író nő.

a pan non hal mi te o ló gi ai kép zés össze tett volt, de a szo ci a liz mus vi lá gá ból
ki lép ve, még is hi he tet len táv la to kat nyi tott szá mom ra. ezek re az évek re esett
tör té ne ti leg a ka to li kus egy ház rend kí vül fon tos ese mé nye, a ii. va ti ká ni
zsi nat a ma ga lel ki és szel le mi nyi tá sá val. a li tur gia, az az az egy ház is ten tisz -
te let ének meg újí tá sa lel ke sí tet te egész nem ze dé kün ket, a szer ze tes ség meg újí -
tá sá ra igyek vő tö rek vés len dü le tet adott esz mé nye ink ke re sé sé re, meg is me ré -
sé re. pan non hal ma nem csak az el mé le ti, a zsi nat táp lál ta ökumené, ha nem
na pi gya kor la tá ban öku me ni kus pa ra di csom volt. ki fe je zet ten él vez tem és
nagy, min dent át fo gó örö möt és nagy bel ső sza bad sá got adott, hogy ka to li kus
va gyok, ben cés szer ze tes va gyok és sza bad va gyok szó ba áll ni, test vé ri kap cso la tot
te rem te ni, együtt imád koz ni más fe le ke zet hez tar to zó ke resz tény test vé rem mel.
szí ve sen jöt tek hoz zánk más fe le ke zet lel ké szei, csa lád ja ik, több al ka lom mal a
te o ló gus hall ga tók, akik kel ba rát sá got kö töt tünk. ez mind má ig meg ha tá roz.
ép pen a ta nul má nya im győz tek meg ar ról, hogy a 20. és a 21. szá zad ke resz -
té nyé nek nagy ki hí vá sa és fel ada ta, hogy jé zus krisz tus kö zös sé gé nek, az
egy ház nak tör té ne tét, üd vös sé get hir de tő kül de té sé vel, sza ka dá sa i val és bű ne i vel
együtt új ra ol vas sa, ér tel mez ze és a tör té ne lem ből ta nul va is ten fi á ra ha gyat -
koz va tö re ked jék test vé ri kö zös ség ben, a köl csö nös tisz te let lel kü le té ben sa ját
ka to li kus test vé re i vel és a más fe le ke ze tek ke resz té nye i vel a vi lág meg szen te lé sén
dol goz ni. so kat je len tett a bib lia, az is te ni ki nyi lat koz ta tás meg is me ré se,
an nak a zso lozs mán, a li tur gi kus imád ság ban na pon ta gya ko rolt mód ja.
fel  fe dez tem a ke resz tény ima ta ní tó ere jét: az zal, hogy ih le tett zsol tá ro kat imád -
ko zunk, a ki nyi lat koz ta tott is te ni szót ol vas suk, hall gat juk, to váb bá a hoz zá fű ző dő
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12 az átölelő szeretet gyakorlata

ma gya rá za to kat (a ko rai egy ház atyák tól a mai te o ló gi á ig) meg is mer jük,
ben ne élünk, moz gunk a ke resz tény ka to li kus ha gyo mány ban, amely vég ső
so ron él tet ben nün ket. ami kor eze ket a fel fe de zé se ket tet tem, ma gam is egy re
in kább meg is mer tem: vissza té rő bű ne i met, gyen ge sé ge i met, lus ta sá go mat,
fel szí nes sé ge met, és még so rol hat nám az em be ri gyen ge sé ge ket, de ame lyek kel
na gyon tu da to san a küz del met is fel kell ven nem bűn bá na tot tart va. is ten
vi lá ga, egye te mes üd vö zí tő ter ve és üd vös sé get ho zó tet tei lé pés ről-lé pés re
tá rult fel előt tem és a meg ta pasz talt sze mé lyes nyo mo rú ság és az en gem
kö rül ve vő kol lek tív nyo mo rú ság el le né re még is örö möt, sza bad sá got adott az
is ten hez tar to zás ta pasz ta la ta. a zso lozs ma gya kor la tá nak kö szön he tem, hogy
év ti ze dek után el mond ha tom, szent ágos ton hi te, gon dol ko dás mód ja nagy
be fo lyást gya ko rolt rám, ágos to nos gon dol ko dá sú ke resz tény va gyok.

kákosy lász ló pro fesszor úr kopt gnosz ti kus szö ve ge ket ol vas ta tott ve lem
a sze mi ná ri u mon. so ron ként kom men tál tam a le for dí tott szent szö ve get,
mond ván: ez nem ka to li kus, ez ka to li kus. döb ben ten kér dez te tő lem: ho gyan
me ri ezt ál lí ta ni ilyen biz to san? vá la szom rö vi den ez volt: a ka to li kus egy ház
ha gyo má nyá ban élek, a szó hasz ná lat ról, az al kal ma zott kép ről egy faj ta ösz tö -
nös ség gel ér zem, tu dom, hogy egy szö veg üze ne te ka to li kus-e, vagy sem. ez a
sensus catholicus, ka to li kus ér zék és ér zé keny ség ki ala kul az em ber ben.
Hall ga tom a rá di ót, bár mi lyen val lá sos be szél ge tés ből, a stí lus ból szin te bi zo -
nyos ság gal ér zé ke lem, hogy mi lyen át hal lás sal be szél nek, gya kor ló ke resz -
tény-e, aki be szél, és azt is, hogy me lyik fe le ke zet, lel ki sé gi moz ga lom tag ja,
vagy csu pán ál ta lá nos ság ban be szél val lá sos té má ról.

a ii. va ti ká ni zsi nat alap el ve volt, hogy az egy ház a sa ját for rá sai alap ján
ér tel mez te ön ma gát és kül de té sét. ad fontes, (vissza) a for rá sok hoz – volt a
jel szó. ez min dig igaz, de vál to zó kor ban még in kább idő sze rű. ez szá mom ra
út mu ta tó volt ak kor is, és az óta is az.

A�Ma�gyar�Nép�had�se�reg,�
a�Var�sói�Szer�ző�dés�ka�to�ná�ja�vol�tam

in ter mez zo volt az a 22 hó nap, ame lyet, ha jó in du lat tal fo gal ma zok, sem le ges,
sze ku la ri zált, de in kább el len sé ges kör nye zet ben tölt het tem. saj nál nám, ha
ki ma rad vol na élet ta pasz ta la tom ból. bel ső dön tés sel el kel lett ha tá roz nom,
amit min den hi tet kö ve tő lé lek nek el kell dön te nie va la mi kor: ha so nu lok, vagy
ha so ní tok. ezt iga zá ban nyelv ta ni sza bály ként ta nul tam az is ko lá ban, de az tán
rá jöt tem a min den na pi élet ben va ló al kal maz ha tó sá gá ra. el úszok a tö meg gel,
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vagy bel ső tar ta lé ka im ból, fő ként pe dig a meg ta pasz talt is te ni ke gye lem ből
élek. ez be jött. szin te min den élet hely zet ben meg ta pasz tal hat tam azt, hogy ha
nem hi val kod tam hi tem mel, ka to li kus vol tom mal, ha nem szót lan sze re tet tel,
oda fi gye lés sel vol tam je len a töb bi ek kö zött, sőt jó aka rat tal se gí tet tem ne kik,
ak kor rö vid időn be lül meg érez ték, hogy itt va la mi más van, mint egy vo lun -
ta ris ta, ne tán kár ho zat tal fe nye ge tő hit té rí tő. az én ká rom ko dós, ocs mány sza vú
ka to na tár sa im két hét múl tán a pe tő fi Rá dió na gyon sze gé nyes és időn ként
ki fe je zet ten bé ke pa pi szó za tú pré di ká ci ó ja kor ol dal ba vág ták egy mást, így
fi gyel mez tet ve a han go sa kat: kuss, im re is ten tisz te le tet hall gat. sőt pri mi tív kis
rá di ó ju kon es te a va ti ká ni Rá dió hul lám hosszát is fog ták és ve lem együtt
hall gat ták a je gyes ok ta tást meg ál la pít ván, hogy pater sza bó fe renc je zsu i ta jó
dol go kat be szél. Hosszan foly tat hat nám az eh hez ha son ló ese te ket, ame lyek
tel jes re mény te len élet hely zet ben tör tén tek és meg erő sí tet tek a hit ben, is ten
örö mé ben. az a meg győ ző dés erő sö dött meg ben nem, hogy ha még egy évet
kell szol gál nom, ezek ből a rész ben még meg ke resz telt fi a ta lok ból, de az ér dek -
lő dők ből és ke re sők ből si ke rül ne egy há zi kö zös sé get for mál nom. ezt va ló szí nű
má sok is így lát ták. ezért hang zott el az el len sé ges meg jegy zés: ez a pap nem
ke rül het a gyen gél ke dő re, nem csi nál hat ott misszi ós köz pon tot.

a lak ta nya és a ka to na ru ha olyan le he tő sé get biz to sí tott szá mom ra ar ra,
hogy a hit mi ben lé te meg ta pasz ta lá sát ku ta tó tö rek vé se i met kö vet het tem. Mi
a hit? Ho gyan van je len? szo ká sok összes sé ge, el vek el sa já tí tá sa, vagy bel ső
moz ga tó, meg élt ta pasz ta lat és va ló ság? Mi lyen a hit? Ho gyan élik meg a ke -
resz té nyek? sza bad ság, vagy rab ság? öröm, vagy gát ló és blok ko ló fé le lem?
együtt vol tunk re for má tus, evan gé li kus, bap tis ta, ad ven tis ta, ró mai-, és gö rög
ka to li kus te o ló gus hall ga tók, de si ke rült érint ke zés be lép nem na za ré nu sok kal,
bap tis ta és ad ven tis ta gyü le ke ze tek kel, ahol ige hir de tést, ta nú ság té telt, kö zös sé gi
éle tet ta pasz tal hat tam meg. 

fon tos volt szá mom ra, hogy meg ért sem, mit je lent a ka to li kus egy ház és
mit je lent a ke resz tény ség, ahol a szent há rom sá gos is tent is me rik, aki ál tal a
ke reszt ség so kun kat össze köt, és hogy is ten szent lel ke „ott fú, ahol akar” és
nem sza bá lyok hoz iga zo dik. ál lan dó lel ki is me re ti ki hí vás volt szá mom ra, hogy
egy fi a tal ad ven tis ta test vé rünk még nem volt meg ke resz tel ve, én meg igen.
em be ri tisz ta sá ga, át tet sző sé ge és őszin te sé ge, a val lá si sza bá lyok meg tar tá sa,
pl. hogy holt fá rad tan is előbb mo sa ko dott és csak azu tán vett ételt ma gá hoz,
mert egy há zi kö zös sé ge ezt ír ta elő. pél dá ján gaz da god tam, de gyöt rőd tem is:
mi a kü lönb ség a meg ke resz telt és meg nem ke resz telt em ber kö zött, ha a
ke resz te let len ilyen jó em ber?
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A�ren�di�kö�zös�ség�és�a�ka�to�li�kus�if�jú�ság�szol�gá�la�tá�ban

Hi va tá som, meg élt hi tem ed dig leg szebb és hadd te gyem hoz zá, leg bol do gabb
sza ka sza volt, ami kor a ko los tor vas tag és vé dő fa lai kö zött ugyan, de a szel lem
és a lé lek sza bad sá gá ban és örö mé ben szol gál hat tam a fi a ta lo kat, vet tem részt
éle tük ben, ne ve lé sük ben és ok ta tá suk ban. Már a ka to nai szol gá lat ta pasz ta la tai,
az is ko lai mun ka, an nak sze mé lyes tö rő dés és ne ve lés ré sze iga zol ta szá mom ra
az ad dig csak sej tett igaz sá got: a fi a ta lok nak nem hit bé li, nem ka to li kus gond jai
van nak, az is le het per sze, ha nem em be ri szen ve dé sei, fé lel mei, ön is me re ti,
ön ma ga el fo ga dá sá nak ne héz gond jai, ezek és eh hez ha son lók kö tik gúzs ba
őket. ami kor lel kük sza bad dá vált, ak kor is tent is oda adó an, őszin tén, tisz ta
szív vel tud ták ke res ni és há lá sak vol tak az élet urá nak. az egyik nagy te her,
csa lá di örök sé gük ter he volt, amellyel meg bé kél tet ni őket, nagy ke gye lem volt.
eb ben az idő szak ban sok szor úgy ol vas tam az evan gé li u mo kat, hogy jé zus
gyó gyí tá sa i ra fi gyel tem, ta nul ni akar tam tő le, amint az em be rek kel ta lál ko zik,
be szél és gyó gyít. ka to li kus vol to mat – is mét lem – nem sza bály rend szer,
ne tán ki kris tá lyo so dott ta ní tás fel em le ge té sé ben él tem meg, ha nem ab ban a
moz za nat ban, ami kor kör nye ze tem ben is ten rá ta lált az em be ri lé lek re, vagy a
ke re ső és ver gő dő fi a tal ke gye lem re ta lált. et től füg get le nül eb ben a kor szak ban
mond tam ki elő ször na gyon ha tá ro zot tan val lá sos je len ség re, hogy va la mi
nem ka to li kus. a múlt szá zad nyolc va nas évei a dik ta tú ra nyo má sa okán a
fe le ke ze ti és a ka to li kus bá zi son is már annyi za va ros esz mét, akár fun da men -
ta lis ta ide o ló gi át, vagy ön fe ledt ka riz ma ti kus ra jon gást ter jesz tet tek, hogy
ilyen kor ez zel az esz köz tár ral kel lett él nem, pon to sab ban vé de kez nem. az
evan gé li um ih le tett sé gé ből épült ka to li kus hit (rend szer) küz del mek, té vely -
gé sek el le né re is meg őriz te a for rás tisz ta sá gát. Meg győ ző dé sem, hogy a
ke resz tény ség az egyet len is ten szent sé gé nek és az em ber mél tó sá gá nak
meg fe le lő, mind ket tő höz, te rem tő höz és te remt mény hez mél tó val lá sos ság,
ta ní tás, hit. az élet ta pasz ta lat és be érő hi tem hoz ta ma gá val, hogy ér tem jé zus
ta ní tá sát, ké pe it, pél dá za ta it: vi lá gos ság, só, for rás, a kö ves ta laj ra hul lott mag,
az ég ma da rai és a me zők li li o má nak cso dá ját, ér tem a két fil lért per sely be
do bó öz vegy asszony lel kü le tét, és a gő gös gaz da go kat, a fa ri ze ust és a vá most,
aki meg iga zul tan tá vo zott. de pon tos ké pem van azok ról a ma gu kat jé zus hoz
tar to zók nak val lók ról, akik jé zus ta ní tó szé ké ben ül nek, rá hi vat koz nak, de
nem hisz nek, csu pán ha tal mat gya ko rol nak. azt is tu dom, hogy már itt a
föl dön meg kap ják ku dar ca i kat, ame lyet az öröm te len ség és ki égett ség pok lá nak
ne vez he tünk. szí vem mel ér tem, mi ért le het egy meg té rő nek meg bo csá ta ni és
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meg té ré sén ör ven dez ni, so kak szí ve kér gén pe dig csak szo mor kod ni és
te he tet len nek len ni. a ka to li kus egy ház és min den ke resz tény fe le ke zet so ra i ban
ott van nak ezek a test vé rek is, mert az élet út ja ennyi re kö ves és ennyi re
szen ve dés sel tel jes. van nak fi zi kai kí nok, de ma szin te több a lel ki kín. a
jé zus kö vet sé gé ben já rók en nek fel ol dá sát ke re sik. ab ban is ka to li kus va gyok,
hogy jé zus nyo mán a szen tek re, kor társ szen tek re is me rek hi vat koz ni. egy
ame ri kai szer ző szá mom ra ked ves és na gyon ta nul sá gos és szem lé le tes könyv -
rész le tét csem pé szem ide, hogy ért he tő vé te gyem és lát tas sam hi tem meg ta -
pasz ta lá sát, be lül meg élt va ló sá gát: „a kör kö ze pén pe dig a pi ci öreg asszony
szá ri ban, sa ru ban. te réz anya, in di á ból, be te gek és hal dok lók szol gá ló lá nya. ő
kap ta a no bel bé ke dí jat. 

nincs a vi lá gon az a sah, el nök, ki rály, tá bor nok, tu dós, pá pa, ban kár,
ke res ke dő, kar tell, olaj tár sa ság, ajatollah, aki annyi ha ta lom kul csát bir to kol ná,
mint ő. nincs az övé hez fog ha tó gaz dag ság. Mert övé a le győz he tet len fegy ver
a vi lág ba jai el len: a sze re tő szív. és övé az élet örök kin cse: az együtt ér ző lé lek.

ah hoz, hogy ke resz tül tör jünk a rész vét len ci niz mus fa lán, hogy egye dül a
meg nem al ku vó sze re tet fegy ve rét ve gyük ke zünk be, hogy hi he tő vé te gyük az
em be ri ség se bei gyó gyí tá sá nak ké pes sé gét, hogy na pi va ló ság gá vál toz tas suk
az ir gal mas sza ma ri tá nus tör té ne tét, hogy olyan igaz éle tet él jünk, amely
Cal cut ta mel lék ut cá i ból su gár zik - olyan bá tor ság és hit szük sé ges, amely nek
lé te zé sét nem vall hat juk be ön ma gunk nak, de amely nél kül él nünk nem le het.”
(fulghum: az óvo dá ban már min dent meg ta nul tam, amit tud ni ér de mes.)

Az�őr�hely�éve�i�ről

sa já tos hely zet be ke rül het a ke resz tény lé lek. Min dig há lás vol tam is ten nek,
hogy ka to li kus ke resz tény le het tem, mert az egy ház nak kö szön het tem jé zus
krisz tus fel sé ges is me re tét. ezt a há lát ezek kel a páli sza vak kal tu dom ki fe jez ni.
az evan gé li um ve ze té se mel lett tö re ked tem él ni min den nap ja i mat, ezt kí ván ja
szent be ne dek Re gu lá ja a krisz tust kö ve tő szer ze tes től. a ben cés Re gu la sű rí tett
böl cses sé ge az evan gé li um után, krisz tus is me re te után a leg na gyobb aján dék,
mert iga zolt, mert meg ta pasz tal tam és a min den nap ok ba át ül tet he tő és
sza bad sá got, örö met ad a lé lek nek.

ka to li kus püs pök ként már a má so dik pá pát is mer he tem sze mé lye sen,
so ka kat a püs pö kök kö zül itt hon és a vi lág egy ház ban, is me rem az egy ház
ha tal mas szer ve ze tét, de is me rem in téz mé nyi ke reszt jét is, ugyan ezt el mond -
ha tom apát ként a ben cés nagy kö zös ség ről is. sú lyos tör té ne ti ter het hor do zunk.
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jé zus, az em ber fia ura volt a szom bat nak is és így a tör vény lel két tár ta fel nem
be tű jét. Ha lá lá val túl lé pett a tör té ne ti ke re te ken és sza bad utat ké szí tett aty já hoz,
a mi atyánk hoz is. a két ezer éves gyö ke rek kel és szá mos ol dal haj tás sal
gaz dag egy ház nak ne héz ma, szin te tú lon túl bo nyo lult a hely ze te. a re for má -
to rok egy ko ron „ol csó egy há zat” vágy tak, ma „egy sze rűbb egy ház ra” len ne
szük sé günk. jé zus egy sze rű sé gé re, köz vet len sé gé re. ér zé ke lem a ne héz sé get, a
gúzs ba kö tött sé get és min de nütt egyet lá tok és ezt lá tom a ma gam szá má ra is
éle tem hát ra lé vő évei ki hí vá sá nak. ahogy a jé zust kö ve tő nem ze dé kek fő
gond ja az volt, hogy vá laszt ad ja nak ar ra, hogy mit je lent jé zus ta nít vá nyá nak
len ni, az én leg főbb gon dom is az, és ezt lá tom még azok nál is, akik ezt nem
lát va meg fo gal maz ni sem tud ják. ke resz tény ként, ka to li kus ke resz tény ként is
csak úgy le het és sza bad él ni a hit örö mé ben és fe le lős sé gé vel, ha meg tu dom
fo gal maz ni azt, mi ként va gyok én, sze mély sze rint jé zus ta nít vá nya? Ha még
csak „most kez dek jé zus ta nít vá nya len ni”, ahogy a vér ta nú ság ra in du ló
antiochiai ig nác püs pök ír ja le ve lé ben, még ak kor sem kés tem el. ta nít vány nak
min dig új ra le het és kell kez de nie.
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ke resz tyén pe da gó gia sze rint a gyer mek – adott sá ga i val együtt – az is ten
aján dé ka. ezért mind azok, akik részt vesz nek a gyer mek for má lá sá ban,

ne ve lé sé ben/nö ve lé sé ben – szü lők, ne ve lők, or vo sok, lel ki pász tor ok –
az élő is ten mun ka tár sai, te rem tő mun ká já nak foly ta tói. a vi lág

leg ér té ke sebb jé vel: az em be ri test tel, lé lek kel és ér te lem mel fog lal ko zunk,
még pe dig fej lő dé sük leg fo gé ko nyabb ko rá ban. ezért bár mi lyen sok ne héz ség gel
kell meg küz de nünk, min ket nem saj nál ni, ha nem iri gyel ni kell.

a szent írás sze rint a ne ve lés el sőd le ges szín te re a csa lád. a szü lői gon dos -
ko dás sem mi vel sem he lyet te sít he tő. a gyer me ki lé lek-ér te lem szi vacs. az zal
szív ja te le ma gát, ami vel ta lál ko zik. nem mind egy, hogy tisz ta for rás ból vagy
po cso lyá ból te lí tő dik. 

a leg több sé rü lést könnyebb meg előz ni, mint utó lag gyó gyí ta ni. nem
mind egy, hogy es tén ként a csa lád együtt ol vas sa a bib li át, imád ko zik, és zsol -
tá ro kat éne kel, vagy a gyer me kek a mé dia „szel le mi-lel ki csaj ka rend sze ré ből”
kap nak va la mi „in for má ci ót”, sze re tet-pót lé kot.

aki fát ül tet, nem tö ri ket té a fa cse me té ket, aki ma dár ete tőt ké szít, nem
sze di ki a fész kek ből a to já so kat, aki sze re tet-kö zös ség ben és kul tú rán nő fel,
job ban el lent tud áll ni a ránk zú du ló szenny-ára dat nak.

a szü lők al kot má nyos jo ga, le he tő sé ge és fe le lős sé ge, hogy meg vá lasszák
gyer me kük szá má ra azt az is ko lát, ame lyet hi tük és meg győ ző dé sük sze rint a
leg al kal ma sabb nak tar ta nak. a vá lasz té kot ma már egy há zi in téz mé nyek is
gaz da gít ják, óvo dá tól az egye te mig. ezek te rü le ti el osz lá sa, szín vo na la nem
egyen le tes, de az or szág – sőt er dély, fel vi dék és kár pát al ja – szá mos te le pü lé sén
ta lál ha tunk olyan – a gyer mek ké pes sé ge i nek meg fe le lő – re for má tus in téz -
ményt is, amely be já rás sal vagy in ter ná tus sal el ér he tő.

Ma, ami kor a „vi lág” is me ret anya ga 8-10 éven ként meg két sze re ző dik,
le he tet len meg mon da ni, hogy mi re lesz szük ség 25-30 év múl va. ezért ma az
is ko lá ban a hang súly az is me re tek mennyi sé gé ről át te vő dik a ké pes sé gek, a
kész sé gek, az in tel li gen cia, a kre a ti vi tás fej lesz té sé re. vi gyáz ni kell azon ban

az eM beR Csak be lül Ről 
foR Mál Ha tó
Dr.�Kál�mán�At�ti�la�iskolaigazgató

a
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ar ra, ezt ne hogy túl zás ba vi gyük. igé nye sen meg vá lo ga tott, a gyer mek fej lett sé gi
szint jét fi gye lem be ve vő, tes te, lel ket, szel le met, ér zel me ket egy más sal har mó -
ni á ban épí tő tény anyag ra fel tét le nül szük ség lesz ez után is.

Meg kell ta ní ta ni gyer me ke in ket lo gi ku san gon dol kod ni, hogy ne le hes sen
őket ma ni pu lál ni. fej lesz te ni kell a jel le mü ket, íz lé sü ket, hogy le gyen tar tá suk,
ki tar tá suk; meg tud ják kü lön böz tet ni az ér té ket a tal mi tól, a szé pet a rút tól.
Meg kell ta ní ta ni őket cso dá la to san gaz dag anya nyel vün kön, – de más nyel ve ken
is – kom mu ni kál ni, hogy meg tud ja nak ér te ni má so kat, és meg tud ják ma gu kat
ér tet ni má sok kal.

a ke resz tyén pe da gó gu sok nak mind eze ken felül olyan is me re te ket, ta pasz -
ta la to kat és él mé nye ket is nyúj ta ni uk kell, ame lyek meg könnyí tik di ák ja ik
szá má ra a hit aján dé ká nak el fo ga dá sát. a jó is ko lá ban nem csu pán a gyer mek
tisz te li a ne ve lő it, ha nem a ta nár is tisz te li a nö ven dé ke it. lát ja ben nük a le en dő
or vost, mér nö köt, szak mun kást, szü lőt, ezen felül a ke resz tyén pe da gó gus:
krisz tus ban test vér ét is.

nem könnyű ma sem jó re for má tus óvo dát, is ko lát szer vez ni, mű köd tet ni. el -
ső sor ban azért, mert a mai di á kok nak nem csak a szü lei, ha nem már a nagy szü lei
sem kap tak egy há zi ne ve lést (a pe da gó gu sok zö me sem). nem múlt el nyom ta -
la nul négy és fél év ti zed mar xis ta-ate is ta agy mo sá sa, amely pró bál ta szem be ál lí ta ni
a tu do mányt és a hi tet, s le já rat ni a ke resz tyén (és a nem ze ti) ér té ke ket. 

a fel vi lá go so dás, majd a mar xiz mus egyik fő tö rek vé se az volt, hogy az
is ten he lyé re a tu dást és az ön ma gunk ban va ló túl zott bi za lom bál vá nyát te gye.

Ma gam ma te ma ti ka , fi zi ka, áb rá zo ló geo met ria sza kos ta nár va gyok.
ta ní tó kép zőt, ta nár kép ző fő is ko lát és tu do mány egye te met vé gez tem, s ma te -
ma ti ká ból dok to rál tam. Har minc évet ta nul tam, eb ből 18-at mun ka mel lett.
az 57 évi pe da gó gi ai ta pasz ta la to mat al só és fel ső ta go zat ban, kö zép is ko lá ban,
egye te men és ok ta tás irá nyí tás ban sze rez tem.

sa ját éle tem ben is ta pasz tal tam je les tu dó sok ál lí tá sa i nak iga zát. pél dá ul
einstein: „a tu do mány val lás nél kül sán ta, a val lás tu do mány nél kül vak” Max
planc és Heisenberg: „ami kor az el ső kor tyot ki iszod a tu dás po ha rá ból
könnyen ate is tá vá (tu da tos is ten ta ga dó vá) válsz, de a vé gén min dig ott vár
is ten”. neu mann já nos: „Ha úgy élek, mint krisz tus ta ná csol ja, ab ból ba jom
nem le het, ak kor sem, ha nem igaz a fel tá ma dás; de ha igaz és nem úgy élek,
ahogy az evan gé li um ta nít ja, ab ból óri á si nagy ba jom le het”.

az iga zi tu dós sze rény, alá za tos; is me ri szak ágá nak a korlátait (edi son:
„amit tu dunk az egy csepp, amit nem tu dunk az egész óce án”.) Mai is me re te ink
sze rint a fény má sod per cen ként 300.000 ki lo mé tert tesz meg, s olyan égi tes -
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tek ről is van nak sej té se ink, ame lyet a fény csak több ezer év múl va ér ne el.
Ha son ló an el kép zel he tet len mé re te ket vé lünk a má sik irány ban, a ki csiny sé gek
vi lá gá ban. azt már rég óta tud juk, hogy az „anyag” mo le ku lák ból, ato mok ból
áll, de az atom ré szecs ké i nek szin te át te kint he tet len vi lá ga szin te év ről év re
újabb fel fe de zé sek kel gaz da gít ja is me re te in ket.

kö zép is ko lá ban (az öt ve nes évek ben) tan köny ve ink meg dönt he tet len
dog ma ként tá lal ták az élet ke let ke zé sé ről az oparin el mé le tet. a hí res szov jet
tu dós egy szer elő adást tar tott er ről a Ma gyar tu do má nyos aka dé mi án. ki vá ló
bi o ló gia ta ná rom, dr. jablonkay pál meg hall gat ta őt, s más nap öröm mel új sá gol ta
a di ák ja i nak: oparin iga zi tu dós. na gyon óva to san fo gal maz. Min dig hoz zá te szi,
hogy a tu do mány mai ál lá sa sze rint ez a lé pés va ló szí nűbb, ez a lé pés nagy ug rás
a sö tét ség be. ké rem a kol lé gá kat, hogy bát ran tá mad ják az el mé le te met, s én
le szek a leg bol do gabb, ha va la mit meg cá fol nak ben ne, mert az azt mu tat ja,
hogy egy ki csi vel megint előbb re ju tunk.

alig ha „vé let len” az is, hogy mi köz ben az anya gok csak nem mind egyi ke hő
ha tá sá ra ki ter jed, hű té sé re össze hú zó dik, a víz azon ban 4 Cel si us fo kon a
leg ki sebb tér fo ga tú. azt hűt ve vagy me le gít ve is ki tá gul. Ha nem így len ne, ak kor
a ten ge rek nagy ré sze fe né kig be fagy na, s az élő vi lág ki pusz tul na be lő lük. 

a tu dás mel lett a má sik bál vá nya a mai fél mű velt em be rek nek az a sok fé le –
fő leg ke le ti – val lás, szek ta, ba bo na, ame lyek ha tá sos pro pa gan dá ja meg té vesz ti
őket. az isz lám fel tét len en ge del mes sé get, a budd hiz mus a bel ső ki üre sí tést kí -
ván ja meg. a hin du iz mus a szá na ko zá sig el jut, de az ak tív, cse lek vő sze re tet re
kép te len. ah hoz te réz anyá nak kel lett el men nie in di á ba, hogy meg mu tas sa, mi
a cse lek vő sze re tet. ugyan is a ke resz tyén ség az egyet len val lás, ame lyik alap elv ként
a cse lek vő sze re te tet hir de ti. nem vé let le nül krisz tus szü le té sé től kez dő dik az
idő szá mí tá sunk, fel tá ma dá sá nak nap ját, a va sár na pot tart juk pi he nő nap nak (az
orosz nyelv ben en nek a nap nak a ne ve is „voszkreszenyie”, az az fel tá ma dás).
eu ró pa te le pü lé se i nek leg szebb, épü le tei a temp lo mok. Mű vé sze i nek, leg ran go -
sabb mű al ko tá sa i nak zö me nem ért he tő a szent írás is me re te nél kül. az összes
eu ró pai jog rend szer, al kot mány a ke resz tyén ta nok ra épít ve szü le tett meg.

Össze fog lal va: a tu dás el len té te a tu dat lan ság, a hi té pe dig a hi tet len ség, a
két ség beesés.

a ke resz tyén is ko lát fő leg a lég kö ré ről le het fel is mer ni. ar ról, aho gyan a
ta ná rok be szél nek egy más hoz (és egy más ról), a di ák hoz (és a di ák ról),
aho gyan meg szer ve zik a ta nít vá nya ik mun ká ját, el len őr zé sét, sza bad ide jét; az
is ko lai és az egy há zi ün ne pe ket, a hit-és er kölcs tan órá kat, áhí ta to kat, ima -
kö zös sé ge ket és az együt tes ének lést. 
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né hai ta tai lel ké szünk, döbrössy la jos sze rint so kan azt mond ják, hogy a
mai fi a ta lok nak nin cse nek pél da ké pe ik. sok kal rosszabb a hely zet: mi
va gyunk a pél da ké pe ik. lé nye gé ben ugyan ezt ál lít ja emerson is: olyan han gos
az, aho gyan élsz, hogy at tól nem hal lom azt, amit mon dasz. Hat ni, em bert
for mál ni, csak hi te les em be rek tud nak. Hi te les tan anyag gal, s a di ák szá má ra
ér de kes és jól kö vet he tő mó don. krisz tus hoz ve zet ni csak az tud má so kat, aki
ma ga is meg jár ta már a Hoz zá ve ze tő utat.

a ré gi ek sze rint, ha jó is ko lát akarsz, ak kor min de nek előtt le gye nek jó
ta ná ra id. ezt ka rá csony sán dor így egé szí tet te ki: re for má tus is ko la az, ahol
(hit ben élő!) re for má tus pe da gó gu sok ne vel nek. Rossz is ko la az, ame lyik
min dent meg tilt. Még rosszabb az, ame lyik min dent meg en ged. a jó is ko la
vi lá go san meg fo gal maz za a kö ve tel mény rend sze rét, és azt pon to san be tart va
és be tar tat va le áll „bir kóz ni” a di á kok kal. Ha ezt he lye sen te szi, ak kor a
„bir kó zás” köz ben ki ala kul a fi a ta lok ban az az ösz tön ző- és fék rend szer, amely
ah hoz kell, hogy ké sőbb a sa ját lá bu kon is jól és biz to san tud ja nak meg áll ni.

Há lát kell ad ni urunk nak, hogy a ben nün ket kö rül ve vő er köl csi rom lás és
ne héz gaz da sá gi kö rül mé nyek el le né re re for má tus óvo dá ink, is ko lá ink zö me
helyt tud áll ni. sőt a te vé keny sé gük fel ér té ke lő dött. el ső sor ban azok nak a
csa lá dok nak a sze mé ben, ame lyek nek sze mé lyes ta pasz ta la ta ik van nak
igé nyes sé günk ről, kö zös ség te rem tő al kal ma ink ról.

ez úton is kö szö ne tet kell mon da ni mind azok nak, akik imá ik kal, mun ká -
juk kal, bi zal muk kal és ál do zat vál la lá sa ik kal se gí tet tek eb ben. 

a szü net pi he nés re, spor to lás ra, fel töl tő dés re; az el ma radt mun kák, lá to ga tá sok,
le ve lek, ol vas má nyok pót lá sá ra; nyelv gya kor lás ra, uta zás ra va ló. ugyan ak kor
ve szé lye ket is rejt ma gá ban. a fe szes na pi rend, a rend sze res fel ügye let és el len -
őr zés la zu lá sa sok kí sér tés sel jár hat együtt. a leg na gyobb ve szélyt sü tő and rás
így fo gal maz ta meg: „az em ber olyan, mint a gyü mölcs, tö meg ben rom lik”. 

ne csu pán ar ra gon dol junk, hogy es künk, és is ko lánk kö ve tel mény rend sze re
szü net ben is ér vé nyes ránk, ha nem ar ra is, hogy az élő is ten szí ne előtt
min den kor fe le lő sök va gyunk min den gon do la tun kért, sza vun kért, cse le ke -
de tün kért, mu lasz tá sun kért.

ve gyük ko mo lyan pál apos tol in tel mét: „Min dent meg pró bál ja tok; ami jó,
azt meg tart sá tok! Min den től, ami go nosz nak lát szik, őriz ked je tek!” (1thess.
5,21–22.) a fe le lőt len em ber min dent „ki pró bál”, a hit ben élő, bölcs em ber pe dig
min dent „meg pró bál”, meg vizs gál, mér le gel, mi e lőtt cse lek szik. ez utób bi ra
bíz tat az apos tol is.
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bál vány imá dás kér dé sé vel azért kell fog lal koz nunk, mert egy részt a
bib lia is te ne, a bál vány imá dást ha tá ro zot tan tilt ja, más részt, mert

em lé kez tet ni akar ar ra, hogy a bál vány imá dás az em be ri sé get,
tör té nel me vé gé ig el fog ja kí sér ni, és sok em ber nek örök ha lá lát

fog ja okoz ni, ugyan is a bál vá nyok bi to rol ják is ten he lyét a szí vünk ben.
ezek ad ják e té ma mai ak tu a li tá sát.

bál vány iMá dás a 21. szá zad ban? 
(élő bál vá nyok)

Dr.�Sipos�Ete�Ál�mos�lelkipásztor

bál vány
le het élő, le het ha lott,
kő be vé sett vagy fa ra gott.
le het anyag, le het már vány,
atom, bom ba vagy szi vár vány.
le het ál lat, le het em ber,
Hi deg szo bor, vagy tűz ten ger.
le het apád, le het fi ad,
anyád, lá nyod vagy ön ma gad.
le het ran god, le het cí med,
vá gyad, cé lod, vagy re mé nyed.
le het pén zed, le het ho nod,
mun kád, ne ved, vagy ott ho nod.
le het múl tad, le het jö vőd,
Há zad, ko csid, vagy kép er nyőd.
Bál vány, ami hi tet za var,
Örök IS TENT most el ta kar

Dö�mö�tör�Ti�bor

a

bál vá nyok, ame lyek el tá vo lí ta nak Is ten től
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Hogy a bál vány imá dás ha tal mas té ma kör ének meg ér té sét, és át te kin té sét
meg könnyít sük, két rész re osz tot tuk a bál vá nyo kat: ún. ha lott bál vá nyokról
szól ha tunk, ért ve eze ken olyan tár gya kat, ter mé sze ti- és ter mé szet fe let ti erő ket,
anya gi dol go kat, me lye ket az em ber meg is te ní tett. Most pe dig az élő bál vá nyok ról
szól nánk, me lyek nem ki ta lált lé nyek vagy meg is te ní tett ha lott tár gyak, ha nem
ma is élő, vagy egy kor a föl dön élt, bi o ló gi ai te remt mé nyek. olyan te remt mé nyek,
me lyek a bál vány imá dás nak egyút tal az ala nyai és tár gyai is.

lás suk hát eze ket!

1. A Bib lia alap ján, túl zás nél kül ál lít hat juk, hogy min den idők leg na gyobb
élő bál vá nya, ma ga az em ber.

Rög tön hoz zá kell ten nünk, hogy az ön ma gát is te ní tő, és egyút tal ön ma gát
imá dó em ber. az éden ben el hang zó, sá tá ni ígé ret, mi sze rint „olya�nok�lesz�tek,
mint�az�Isten…”(1Móz 3,5), be le rög ző dött az em ber agyá ba, és dön tő mó don
meg ha tá roz ta gon dol ko dá sát. az ön is te ní tés út ján el in dult em ber, az új kor tól,
vagy a mo dern-kor tól (15–16. szá zad) kezd ve, ezen az úton egy re ma ga sabb
csú csok ra emel ke dett. eb ben az ön is te ní tés ben az em ber, ön ma gát, ere jét,
tu do má nyát, tel je sít mé nye it imád ja, és imád tat ja kör nye ze té vel, csa lád já val,
ro kon sá gá val, hon fi tár sa i val. di csek szik az zal, amit el ért, al ko tott, össze gyűj tött,
ön zé se, ön imá da ta nem is mer ha tá ro kat. az ön sze re tet mo ti vál ja leg ne me sebb
ér zé se it, sze rel mét, szü lői sze re te tét, mely gyer me ké ben is ön ma gát sze re ti.
ko runk em be re, ön imá da tá nak leg főbb in do kát úgy fo gal maz za meg, hogy
„ez ne ked jár”! a nagy pa ran cso la tot, hogy ti. „Sze�resd�az�Urat,�a�te�Is�te�ne�det,
tel�jes�szívedből…”�úgy ér tel me zi, hogy sze ret nie kell sa ját ma gát, mi vel az, az
is ten, akit sze ret nie kell, azo nos ön ma gá val. ön is te ní té sé ben el ju tott oda,
hogy egy re nyíl tab ban hir de ti, hogy ma ga a te rem tő is ten is őér te van, aki nek
egye ne sen az a kö te les sé ge, hogy az em bert tá mo gas sa és ki szol gál ja min den ben.
Má ra pe dig, a mo dern em ber odá ig ju tott, hogy fe le lős ség re von ja is tent, majd
sze mé lyes éle té nek-, és a tár sa da lom nak min den ba já ért a ke resz tyé nek is te nét
(a ke resz tyén-bib li ai ta no kat, és a ke resz tyén ne ve lést) okol ja. en nek ek la táns
pél dá ja az eu ró pai uni ó ban tes tet öl tött em ber-is te ní tő li be ra liz mus nak, is ten-,
ke resz tyén ség-, és ke resz tyén ok ta tás- el le nes sé ge.

az em ber ön is te ní té sé nek egyik mo dern apos to la Robert schuller (1926-),
a vi lág szer te nagy nép sze rű ség nek ör ven dő ame ri kai pro tes táns lel kész, aki
be hoz ta az egy há zi gon dol ko dás ba épp úgy, mint a szekuláris tár sa da lom ba, és
a tu do mány vi lá gá ba is, az un. „po�zi�tív� gon�dol�ko�dás”� fo gal mát. schuller
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sze rint a ke resz tyén val lást pozitivizálni kell, és meg kell sza ba dí ta ni az olyan
ne ga tív fo gal mak tól, mint bűn, íté let, átok, kárhozat,. a po zi tív szel le mi ma ga -
tar tás ki ala kí tá sá ra schuller és kö ve tői, az „ön rá be szé lés”, vagy a „be be szé lés”
mód sze rét ajánl ják. az ön rá be szé lés azt je len ti, hogy ha va la ki na pon ta több ször
is el mond ja azt a mon da tot, hogy „min den nap, min den vo nat ko zás ban jobb
le szek!”, ez meg vál toz tat ja az em ber éle tét. en nek az irány zat nak a kép vi se lői
azt ál lít ják, hogy az ön rá be szé lés kö vet kez mé nye kép pen fel�sza�ba�dul�nak�az�em�ber
ha�tal�mas�bel�ső,�is�te�ni�ener�gi�ái. ez a bel ső ener gia pe dig, nem csak gyó gyí ta ni
ké pes, de ké pes a jö vőt is be fo lyá sol ni. Meg je gyez zük, hogy a po gá nyok val lá -
sok ban ezt a je len sé get szó má gi á nak, a po zi tív ön rá be szé lést meg a bib lia
sze rint gőg�nek ne vez het jük, mely el len az em ber nek har col nia kel le ne.

a pro tes táns ke resz tyén ség kö re i ben elég gé el ter jed tek to váb bá, Carl
Rogers (1902–1987) ame ri kai pszi cho ló gus ta nai is, me lyet az ún. pásztorál-
pszichologia (pász to ri lelkigondozás) ne vű te o ló gi ai tan tárgy ba pró bál nak
be épí te ni. Rogers a vi zu a li zá ció el mé le té nek lel kes kép vi se lő je volt, aki azt
ta ní tot ta, hogy a tu dat hoz za lét re a va ló sá got, va gyis az em ber, kép ze le te
se gít sé gé vel te�rem�te�ni�is�tud. az em ber ön ma ga ura, ön ma ga gyó gyí tó ja, és a
ki bon ta ko zás, ön meg va ló sí tás min den le he tő sé gét ma gá ban hord ja. ez azt
je len ti, nincs szűk sé ge is ten re, nincs szűk ség meg vál tás ra, hisz az em ber
ön ma ga az is ten. e kri ti kai ész re vé te lün ket csak erő sí ti, hogy Rogers az én-t,
„bel ső is ten nek” ne ve zi. 

Ma már, se sze ri, se szá ma azok nak az el mé le tek nek, fi lo zó fi ák nak, mar ke ting
mód sze rek nek, me lyek nek egyet len cél ja az em ber ön imá da tá nak, ön is te ní té -
sé nek elő se gí té se.

2. Az em ber-bál vá nyo zás má sik te rü le te a má gia, vagy más szó val 
a va rázs lás.

itt nem a szó ra koz ta tó, il lu zi o nis ta bű vész ke dés re gon do lunk, ha nem pl. a
kö zép kor ból vissza té rő, egy re job ban ter je dő sá mán iz mus, messmerizmus,
ún. lé lek- és ener gia gyógy ászat gya kor ló i ra. a va rázs lá sok eme kép vi se lői úgy
ke rül nek „for ga lom ba”, hogy vagy ma gu kat ki ált ják ki „is te nek nek”, vagy má sok
te szik az zá őket. ti pi kus pél dá ja en nek az, amit az ap.Csel.14. fe je ze té ben
ol va sunk, ami kor pál és bar na bás meg gyó gyí ta nak krisz tus ere jé vel egy be teg
em bert, és egy tö meg azon nal is ten né ki ált ja ki őket.(ap.Csel. 14,11-15.) nem
egyéb ez, mint a bűn től össze za vart gon dol ko dá sú em ber re ak ci ó ja, aki
bár mi lyen em be ri tel je sít mény lát tán, azon nal az em ber is te ní té sé be kezd. a
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24 bálványImádás a 21. században?

ke resz tyén egy há zak, zsi dó kö zös sé gek tör té ne te is te le van ilyen, is ten né ki ki ál tott
cso da te vő szent tel, ill. rab bi val, stb. az is ten né ki ki ál tott gu ruk nak, fa kí rok nak,
cso da gyó gyí tók nak a be teg for gal mát ma is je len tő sen eme lik az eu ró pai
ke resz tyén or szá gok ból ér ke ző (sok szor ate is ta) em be rek. az ál ta luk elő írt,
sok szor meg alá zó tor tú rák nak pe dig, min den fenn tar tás nél kül alá ve tik
ma gu kat a gyógy ul ni vá gyók, mint ha gyó gyí tó ik is te nek len né nek. 

az em ber-bál vá nyo zás vé szes ter jesz té sé ben egy re nö vek vő sze re pet ját szik
a freudi-jungiánus pszi cho ló gia, mely sze rint az em be ri lé lek un. tu dat ta lan,
ill. tu dat alat ti ré szé ben olyan ha ta lom mal bí ró lény la kik (fe let tes én, ár nyék -
sze mé lyi ség, stb.), akit az em ber igény be ve het, aki nek se gít sé gé vel ön ma gát
szin te bár mi lyen be teg ség ből ké pes meg gyó gyí ta ni, vagy ép pen ha tal mas
tu dás ra szert ten ni, sőt bi zo nyos ér te lem ben te rem te ni is. ez zel az em ber ben
lé vő, ha ta lom mal bí ró lénnyel az em ber kap cso lat ba lép het, és an nak ere jé vel
szin te min dent meg tud va ló sí ta ni. a kap cso lat ba ke rü lés lép csői: re la xá ció,
me di tá ció, ön hip nó zis. Ez a prob lé mánk az is ko lák ba be ve zet ni szán dé ko zó
re la xá ci ó val, és me di tá ci ó val. az is mer te tett el mé let lé nye ge vi lá gos: el hi tet ni
az em ber rel, hogy te vagy az is ten! Még pe dig olyan is ten, aki az igaz, élő
is ten nel va ló hit kap cso la tot is fe les le ges sé te szi. ek la táns pél dá ja en nek az
aláb bi idé zet, egy re for má tus hon la pon ol vas ha tó, ma gát re for má tus nak val ló
pro fesszor nő vel ké szí tett in ter jú ból:

–�„A�bi�o�ló�gi�ai�fi�a�tal�ság�meg�őr�zé�sé�nek�egyik�fon�tos�esz�kö�ze�az�ima.�Imád�ság
köz�ben�telomeráz�(örök�élet-en�zim)�ter�me�lő�dik,�ami�vé�di�a�sejt�je�in�ket.�Az�ima
mel�lett�na�gyon�jó�ha�tá�sú�a�me�di�tá�ció.�A�ke�resz�tyén�me�di�tá�ció�is�so�kak�sze�mé�ben
el�íté�lő�cím�két�kap�az�egy�ház�ban,�ho�lott�en�nek�is�hosszú�tör�té�ne�te�van.�Je�len�tős
bib�li�ai� üze�ne�tek�kel� tu�dunk� úgy� fog�lal�koz�ni,� hogy� is�mé�tel�get�jük,� át�csur�gat�juk
ma�gun�kon.�Is�mert,�egy�sze�rű�ka�to�li�kus�me�di�tá�ció�pél�dá�ul,�hogy�min�den�be�lég�zés�re
át�en�ged�jünk�gon�do�la�ta�in�kon,�hogy� Jé�zus,� és�min�den�ki�lég�zés�re,�hogy�Krisz�tus.
Csu�pán�ennyi.�Ha�ezt�egy�ide�ig�is�mé�tel�get�jük,�ki�tisz�tult�ál�la�pot�ba�hoz�hat�ja�a
lel�kün�ket.� Szá�mos� gyó�gyí�tó� ha�tá�sú�üze�ne�tet� kap�ha�tunk:� „Ne� félj,� csak�higgy”.
Elég� le�het� ennyit� is�mé�tel�get�ni,� hogy� el�in�dul�junk� a� gyógy�ulás� útján…” (bagdy
emő ke, in ter jú, 2013. áp ri lis 26. pa ró kia por tál)

Mi azt kér dez zük: a bűn től va ló tisz tu lá sunk, gyógy ulá sunk csak ugyan így
mű kö dik? Hol van itt a jé zus krisz tus sal va ló hit-kap cso lat sze re pe? a ke resz tyén
hit nem varázs-mantrák is mé tel ge té se, ha nem sze mé lyes hit kap cso lat a
fel tá ma dott, élő krisz tus sal. 
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3. Az em ber bál vá nyo zás har ma dik te rü le te a mantika, vagy jós lás.

a jós lás lé nye ge, a jö vő be lá tás, be lá tás ab ba a lát ha tat lan vi lág ba, amit az
is ten el rej tett az em ber elől. a jós te hát, ami kor el hi te ti a hoz zá for du ló val,
hogy ő be lát a lát ha tat lan jö vő be, is ten ke dik. is ten ke dik, ami kor a ha lot tak kal
akar érint ke zés be lép ni, ami kor be kö vet ke ző sze ren csé ről, vagy bal sze ren csé ről
ad in for má ci ót, stb. tu laj don kép pen ez jós lás lé nye ge, füg get le nül at tól, hogy
mi lyen szer tar tás ke re té ben vég zik ezt a mun kát. Ma már alig szám ba ve he tő
azok nak a pri mi tív jós lá si tech ni kák tól, a tu do má nyos cím ké vel el lá tott, sors ra,
egész sé gi ál la pot ra vo nat ko zó jós lá sok nak (di ag nó zis nak) tar ka egy ve le ge,
amik nek so rán az em ber is ten ke dik. en nek ér zé kel te té sé re most csak annyit,
hogy pá rizs ban ma, több a jós, mint az or vos! ugyan ak kor azt is lát nunk kell,
hogy nem csak a jós lást vég ző sze mély a bál vány imá dó, de az is, aki hoz zá juk
for dul in for má ci ó ért, vagy ép pen ener gi á ért.

4. A bál vá nyo zás ne gye dik te rü le te a sztá rok, a vi lá gi-, és val lá si celebek vi lá ga.

itt se kell na gyon messzi re men ni, hogy fel is mer jük a bál vá nyo zás nak ezt a
nagy in ten zi tás sal nö vek vő te rü le tét. en nek is a lé nye ge az, hogy em be re ket
is te ni tu laj don sá gok kal ru ház nak fel, s olyan imá dat ban ré sze sí tik őket, ami
csak a te rem tő is tent il let né meg. imá dók mil li ói vár ják tő lük ma is bol dog -
sá gu kat. ahogy nö vek szik a hi te ha gyás, az élő is ten től va ló el for du lás, úgy
nö vek szik az is ten ként imá dott sztá rok, celebek és imá dó ik szá ma is.

az em be ri kul tú rá nak és szub kul tú rá nak nincs olyan te rü le te, ahol ne
ta lál koz hat nánk az is ten ként tisz telt és imá dott celebekkel. ott van nak ők a
tu do mány, a po li ti ka, a sport, a film vi lág, a saj tó, a pop kul tú ra, a por nó-vi lág,
és a val lá si élet te rü le tén egy aránt. ők poszt mo dern ko runk új is te nei, aki ket
már nyíl tan is te nek nek ne vez a vi lág, aki ket imád nak a tö me gek, és aki ket
min den szé gyen ke zés nél kül, is ten nek ne vez a leg több mé dia. 

ami vel azon ban ki csit bő veb ben sze ret nénk még fog lal koz ni, az, az egy ház
szent je i nek vi lá ga. gon do lunk itt ar ra a kér dés re, hogy mi ként vé le ked jünk, az
egy kor itt élt szen tek nek, ké pe ik nek, szob ra ik nak, holt test ük ma rad vá nya i nak
a tisz te le té re, vagy imá da tá ra?

ki in du ló pon tunk le gyen is ten tör vé nye, a 2. pa ran cso lat:
„Ne csi nálj ma gad nak fa ra gott ké pet, és sem mi ha son lót azok hoz, ame lyek

fenn az ég ben, vagy me lyek alant a föl dön, vagy ame lyek a vi zek ben a föld
alatt van nak. Ne imádd, és ne tisz teld azo kat!” 2Móz 20,5
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az ó-és új tes ta men tu mot és e pa ran cso la tot meg vizs gál va az el ső, amit le
kell szö gez nünk az, hogy is ten so ha nem adott pa ran csot szent em be rek,
val lá si ve ze tők ki áb rá zo lás ra. a 2. pa ran cso lat ban pe dig, meg til tot ta azt, hogy
az em ber kul ti kus cél ból (imá dat cél já ból!) ké pet, szob rot ké szít sen. ami kor
azt ol vas suk, hogy pl. a szent lá dá ra an gya lo kat ké szí tet tek, ezt is ten ki fe je zett
pa ran csá ra tet ték. az is egy ér tel mű, hogy is ten sem mi fé le kul tusz tárgy hoz
nem kö töt te ma gát, pl. hi á ba vit ték éli fi ai a szent lá dát a harc ba, el hagy ta őket
isten!(1sám 4.)

Hogy ke rült be még is a ke resz tyén egy ház éle té be em be rek, szob rok, ké pek,
erek lyék tisz te le te, imá da ta?  ezt elég könnyű, és egy ben ta nul sá gos is ki nyo -
moz ni.

az el ső szá za dok ban a ke resz tyé nek kö zött min den kép-tisz te let, vagy imá dat
ti los volt, amíg, kr.u. 380-ban, be kö vet ke zett a ke resz tyén ség ál lam val lás sá
té te le. ek kor kez dő dött el az a fo lya mat, ami má ra ki tel je se dett. köz tu dott,
hogy a sok-is tent hí vő és tisz te lő po gány vi lág kez det ben el len állt a ke resz -
tyén ség ta ní tá sá nak. en nek az el len ál lá sá nak le győ zé se, és a po gány ság
meg nye ré se ér de ké ben, a po gány is te nek ké pei és szob rai keresztyéniesített
for má ban, be ke rül tek a ke resz tyén ség be. így vál tot ta fel, a po gány Mi ner va,
szűz is ten nő szob rát és ké pét szűz Má ria ké pe, szob ra és imá da ta. apol ló nak,
a gyó gyí tás is te né nek ké pét és szob rát szent se bes tyén ké pe és szob ra, pánnak,
a pász to rok és ha lá szok  is te né nek szob rát, krisz tus szob ra és ké pe stb. és
ahogy a po gá nyok csó kol gat ták egy kor bál vá nya i kat, úgy kezd ték most már a
ke resz tyén szen tek ké pe it és szob ra it is csó kol gat ni a hí vek.

ez a fo lya mat vé gül oda ve ze tett, hogy ii. niceai zsi na ton kr.u. 787-ben
hi va ta lo san is ki mond ták, hogy tisz te let il le ti töm jén nel és gyer tyá val, krisz tus,
Má ria, an gya lok, szen tek ké pe it, a ke resz tet, és a dí szes kö té sű evan gé li u mi
köny ve ket. eh hez a fo lya mat hoz kap cso ló dott erő tel je sen ezek nek a ké pek nek,
szob rok nak, tár gyak nak, a cso da té vő ere jé be ve tett hit is.

Mi vel en nek a fo lya mat nak ko moly aka dá lya volt a 2. pa ran cso lat: „…ne
imádd,�és�ne�tisz�teld�azokat…”, ezért a 2. pa ran cso la tot a bib li á ból vagy
ki hagy ták, vagy láb jegy zet be tet ték. ké sőbb az tán a ké pek, és szob rok temp lo mi
hasz ná la tá nak azt a ma gya rá za tát ad ták, hogy azok csu pán a la i kus, ol vas ni
nem tu dó egy ház ta gok ké pes köny vei. köz ben úgy igye kez tek minden nek
te o ló gi ai ma gya rá za tot is ad ni, hogy kü lönb sé get tet tek az imá dat (latreia) és
a tisz te let (hiperdouleia, douleia) kö zött. Csak hát elég ne héz el hi tet ni a bib li át
is me rő em be rek kel azt, hogy a Má ria, és szen tek ké pei előtt va ló tér de lés,
csó kol ga tás, töm jé ne zés, gyer tya ége tés, és a hoz zá juk tör té nő imád ság nem
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imá dat, ha nem csak tisz te let. a té má hoz tar to zik még az is, hogy a Má ria, és
szen tek ké pe i nek, szob ra i nak imá da tát vég ér vé nye sen meg erő sí tet te a re for -
má ció után tar tott tri den ti zsi nat (1563).

így ért he tő, hogy az 1562-ben ke let ke zett 2. Hel vét Hitvallás(2HH) és az
1563-ban ke let ke zett Heidelbergi ká té éle sen el ha tá ro ló dott a ké pek, szob rok,
szen tek imá da tá tól. lás sunk egy idé ze tet a 2. Hel vét Hit val lás ból:

2HH. IV. fe je ze té nek cí me: „A bál vá nyok ról, va gyis Is ten nek, Krisz tus nak
és a szen tek nek ké pe i ről
1. Mi vel is ten lát ha tat lan lé lek és vég te len lény: ez ok ból őt sem mi ne mű
mű vé szet vagy kép ál tal ki áb rá zol ni nem le het; te hát nem tar tóz ko dunk at tól,
hogy az is ten ről va ló ké pe ket, a szent írás sze rint, me rő ha zug sá gok nak ne vez zük.
Meg vet jük annakokáért nem csak a po gá nyok bál vá nya it, ha nem a ke resz tyé nek
ké pe it is. Mert bár krisz tus em be ri ter mé sze tet öl tött ma gá ra, mind az ál tal ezt
nem azért cse le ked te, hogy szob rá szok nak és fes tők nek szol gál jon min ta
gya nánt. ta gad ta, hogy ő a tör vény nek és a pró fé ták nak el tör lé se vé gett jött
alá, (Má té 5,17) a tör vény ben és a pró fé ták írá sa i ban pe dig tilt va van nak a
ké pek. (2 Móz. 20,4 3 Móz. 19,4 5 Móz. 4,15 ésa. 44,9) ta gad ta, hogy tes ti
je len lé te hasz nál na va la mit az egy ház nak; meg ígér te, hogy lel ké vel min den kor
ve lünk lesz. (ján. 16,17) ki cso da hin né hát el, hogy az ő tes té nek ár nya vagy
ké pe, bár mi rész ben is hasz ná ra vol na a hí vők nek? és mi vel lel ke ál tal
ben nünk la ko zik: en nél fog va is ten temp lo mai va gyunk. (2 kor. 6,16) de
ugyan mi kö ze van is ten temp lo má nak a ké pek hez? és mint hogy a bol do gult
lel kek és di cső ült égi lé nyek föl di éle tük ben min den ne mű tisz tel te tést vissza -
uta sí tot tak (Csel. 3,12 14,11.15 jel. 14,7 22,9) és a kép szob rok el len har col tak:
ugyan ki cso da tar ta ná va ló szí nű nek azt, hogy a di cső ült égi la ko sok nak és
an gya lok nak tet sze né nek az ő ké pe ik, ame lyek előtt az em be rek tér det haj ta nak,
fö ve ge i ket le ve szik és más ilyes tisz te let adást nyil vá ní ta nak.

A 2.Helvét Hit val lás V. fe je ze té nek cí me: Is ten imá dá sá ról, tisz te le té ről és
se gít sé gül hí vá sá ról az egye dü li Köz ben já ró Jé zus Krisz tus ál tal
3. annakokáért mi, a di cső ült égi la kó kat vagy szen te ket sem nem imád juk,
sem nem tisz tel jük, sem se gít sé gül nem hív juk, és őket az atya előtt a
mennyek ben szó szó ló ink vagy köz ben já ró ink gya nánt el nem is mer jük. Mert
elég ne künk az is ten és a köz ben já ró krisz tus, és azt a tisz tes sé get, mely egye dül
is tent és az ő fi át il le ti meg, sen ki más ra nem ru ház zuk, mi vel nyil ván ő ma ga
mon dot ta: Az� én� di�cső�sé�ge�met� sen�ki� más�nak� nem� adom.� (ésa. 42,8) pé ter
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apos tol is ezt ta nít ja: Nem�ada�tott�más�név�az�em�be�rek�nek�az�ég�alatt,�amely
ál�tal�kel�le�ne�meg�tar�tat�nunk,�ha�nem�ha�a�Krisz�tus�ne�ve. (Csel.4,12) akik ben ne
hit ál tal nyu go dal mat ta lál nak, bi zo nyá ra krisz tu son kí vül sem mi mást nem
ke res nek.

Mind az ál tal a meg bol do gul ta kat sem meg nem vet jük, sem ró luk ki csiny -
lő leg nem vé le ke dünk. el is mer jük ugyan is, hogy ők krisz tus élő tag jai, is ten nek
ba rá tai, kik a tes tet és a vi lá got di cső sé ge sen meg győz ték. sze ret jük te hát, és
tisz tel jük is őket, mint atyánk fi a it, csak hogy nem va la me lyes imá dás sal,
ha nem tisz tes sé ges becsüléssel…

4. Még ke vés bé hisszük, hogy a meg bol do gul tak erek lyé it tisz tel ni vagy
imád ni sza bad vol na. azok a ré gi szen tek azt tar tot ták, hogy elég gé meg tisz -
tel ték ha lot ta i kat, ha azok föl di ré sze it – mi nek utá na a lel kük ég be szál lott –
tisz tes sé ge sen el ta ka rí tot ták; és min den ősük nek leg ne me sebb ha gya té ka i ul
te kin tet ték az ő eré nye i ket, ta ní tá su kat és hi tü ket, ame lye ket mi kép pen az
el huny tak ma gasz ta lá sá val aján lot tak: azon kép pen ön ma gok is tö re ked tek
meg va ló sí ta ni föl di éle tük ben. ép pen azok az ősök nem es küd tek más kép pen,
ha nem csak is a je ho va is ten ne vé re, amint azt az is te ni tör vény pa ran csol ja, (5
Móz. 10,20) a mely meg tilt ja az ide gen is te nek ne vé re va ló es kü vést. (2 Móz.
23,13) kö vet ke zés kép pen a szen tek re kí vánt es küt mi sem tesszük le.
annakokáért mind ezen dol gok ban meg vet jük azt a tant, mely a bol do gult égi
la ko sok nak szer fe lett so kat tu laj do nít.”

5. Ho gyan vé le ked jünk a jé zus ill. bib li ai tör té ne tek ké pi áb rá zo lá sá ról
elő ször is, a bib lia nem uta sít ja el min den to váb bi nél kül a ké pe ket és szob ro kat

(kép ző mű vé sze ti al ko tá so kat), mi vel ese tünk ben az a fő kér dés, hogy mi re
hasz nál ják azo kat az em be rek. pl. a szent sá tor ból, vagy a je ru zsá le mi temp lom ból
sem hi á nyoz tak a dí szí tő ele mek, míg a po gány né pek kel szem ben, az em ber áb -
rá zo lást til tot ták. Mai hely ze tün ket te kint ve, a re for má tus eti kai fel fo gás sze rint,
re for má tus temp lo mok ban, kul ti kus cél ból nem sza bad ké pe ket és szob ro kat
el he lyez ni, te hát ké pek, szob rok, so ha nem le het nek imá dat, vagy tisz te let tár gyai,
de nem le het nek sze ren csét, gyógy ulást, vé del met ho zó tár gyak sem!

van nak mű em lék temp lo mok, me lyek ré gen fe je del mek, ki rá lyok te met -
ke zé si he lyei is vol tak. ezek sok szor egyút tal, nem ze ti, tör té nel mi em lék he lyek
is vol tak, ame lyek be azért te met kez tek, mert a há bo rúk rend sze rint meg kí -
mél ték a temp lo mo kat, így ezek a sí rok érin tet le nek ma rad tak. ezek a sí rok
azon ban a pro tes táns temp lo mok ban min dig csak em lék he lyek vol tak, és nem
a tisz te let, leg ke vés bé az imá dat tár gyai. te hát, nem so rol ha tók az erek lye-
kul tusz ka te gó ri á já ba.
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ami a temp�lo�mo�kon�kí�vü�li, nem kul ti kus cél lal ké szült, bib li ai sze mé lyek,
hely ze tek, tör té ne tek kép ző mű vé sze ti ér té kű, ké pi áb rá zo lá sát il le ti: a re for -
má tus eti ka meg en ged he tő nek tart ja mind an nak áb rá zo lá sát, amit a bib lia
lát ni en ged. ezek ben le het gyö nyör köd ni, de nem imád ni azo kat. Cso dál hat juk
Remb randt, dü rer és sok ke resz tyén kép ző mű vész al ko tá sa it, mint az un.
val lá sos kép ző mű vé szet al ko tá sa it, de nem imád juk őket! te hát: val lá sos
kép ző mű vé szet: igen! kul tusz kép: nem!

Más a hely zet, a jé zus-áb rá zo lá sok kal. nem tart juk vé let len nek, hogy
jé zus ról nem ma radt fenn sem mi fé le ko ra be li kép ző mű vé sze ti al ko tás! bár
em ber ként járt kö zöt tünk a föl dön, de hoz zá tesszük: bűn te len is ten-em ber ként!
az is bi zo nyos, hogy jé zus nem olyan, és nem az, aki nek a kép ző mű vé szek
meg for mál ták. Reá is vo nat ko zik, hogy amíg di cső sé ges test ben vissza nem
jön, lé lek ben és igaz ság ban kell őt imád nunk. ezért prob lé más nak tart juk
azo kat a fil me ket, me lyek jé zust, egy ar cá val is mu tat ko zó szí nész (egy bű nös
em ber) ké pé ben mu tat ják. ezért tart juk pél da ér té kű nek a ben Hur cí mű fil met,
mely csak jé zus szi lu ett jét, arc nél kül mu tat ja. Meg gon do lan dó te hát a ké pes
bib li ák jé zus áb rá zo lá sá nak al kal ma zá sa is, me lyek, ha kí nai gyer me kek nek
szól nak, kí nai; ha szí nes bő rű ek nek, szí nes bő rű; ha ame ri ka i ak nak, ak kor
kék sze mű, sző ke film sztár jé zust áb rá zol nak. Ha egy gyer mek (vagy fel nőtt)
meg lát egy ide a li zált jé zus-ké pet, amely so ha nem le het hi te les, meg ma rad
örök re fan tá zi á já ban, és ah hoz a bel ső kép hez fog imád koz ni. Már pe dig az
ilyen kép sok em bert ve ze tett már tév út ra.

írá sun kat dr. j. douma, ne ves hol land eti ka pro fesszor tól vett idé zet tel
zár juk:
„Ma�is�vo�nat�ko�zik�ránk�a�má�so�dik�pa�ran�cso�lat,�épp�úgy,�mint�a�töb�bi�ki�lenc.

Mind�ad�dig,�amíg�az� em�be�ri� ér�te�lem�olyan�mű�hely,�ahol�a�mi�mér�té�künk�re
sza�bott�is�ten�ké�pek�ké�szül�nek,�ad�dig�a�má�so�dik�pa�ran�cso�lat�min�dig�Is�ten�Igé�jé�hez
hív�ben�nün�ket�vissza,�– ah�hoz�a�kép�hez,�mely�fo�lya�ma�to�san�össze�akar�ja�zúz�ni
a�mi�sa�ját�ké�pe�in�ket�Is�ten�ről�és�az�Ő�tisz�te�le�té�ről.�Min�dig�vissza�a�bi�zony�ság�-
té�tel�hez!�Ma�is�ér�vé�nyes�az�a�szank�ció,�hogy�aki�nem�ezen�ige�sze�rint�be�szél,
an�nak�nincs�hajnala.”�(ésa 8,20.)
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kArácsony (Jézus krisztus születése)
„ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely 
az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki 
az Úr krisztus, a dávid városában.” (lukács 2:10–11)

nAgyPéntek (húsvét előtti péntek, Jézus megfeszítése)
„a nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen 
kettéhasadt. ekkor Jézus hangosan felkiáltott: atyám, a te ezedbe
teszem le az én lelkemet! és ezt mondva meghalt.”
(lukács 23:45–46)

áldozócsütörtök (Jézus mennybemenetele Pünkösd előtt 10 nappal)
„ezután kivitte őket betániáig, felemelte a kezét, és megáldotta
őket. és miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, 
és felvitetett a mennybe.” (lukács 24:50–51)

virágvAsárnAP (Jézus bevonulása Jeruzsálembe)
„amint ment tovább, az emberek az útra terítették

felsőruhájukat. (...) örvendezve fennhangon dicsérni kezdte
Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották:

áldott, a király, aki az Úr nevében jön! a mennyben békesség,
és dicsőség a magasságban!” (luk ács 19:36–38)

húsvét (Jézus krisztus feltámadása)
„majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket,

azok így szóltak hozzájuk: mit keresitek a holtak között az élőt?
nincs itt, hanem feltámadt. emlékezzetek vissza, hogyan

beszélt nektek, amikor még galileában volt: az emberfiának
bűnös emberek kezébe kell adatnia, és meg feszíttetnie, 

és a harmadik napon feltámadnia.” (lukács 24:5–7)

Pünkösd (A szentlélek kitöltetése)
„amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt
voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz 

hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész
házat, ahol ültek. leszálltak mindegyikükre. mindnyájan

megteltek szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek
beszélni; úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy 

szóljanak.” (apostolok cselekedetei 2:1–4)
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öbb fé le szem lé let tel le het a bib li át ol vas ni. Ré gen ír ták, ma már más ként
él, gon dol ko zik az em ber, de ta lán a ta ná csai hasz no sak. ez a

min den na pi em ber lá tá sa. el len ben az is ten nel já ró em ber a bib li á ból,
na pi ve ze tést kér és kap. to váb bá ta pasz tal ja, hogy mint bűn tü kör

mű kö dik a bib lia. Rá mu tat a hely te len, gon do la tok ra, cse le ke de tek re, mu lasz -
tá sok ra. a ben ne lé vő igaz sá go kat a hí vő em ber az adott kor tól füg get le nül
örök ér vé nyű nek és nem vi tat ha tó nak tart ja. be lő le sem mit el ven ni, se hoz zá -
ten ni nem sza bad. „ezt még nem ér tem!” – ilyen gon do la tunk le het. imád ság gal,
ná lam hit ben előbb re já ró test vér ta ná csát kér ve meg ért he tem a ma még
ért he tet lent...

naámán tör té ne te is ilyen. Mit aka runk ta nul ni egy 2500 éve élt asszír
„had ügy mi nisz ter től”, aki még rá adá sul lep rás is volt. a lep ra a bib li á ban a
bűn jel ké pe. a lep rást el kü lö ní tik a má sik em ber től, a ma gány, a ki kö zö sí tés
lesz a sor sa.  

naámánnál érez rá az em ber, hogy mi lyen pi ci pont, sőt sem mi vé tud len ni
egy pil la nat alatt az em ber, ha jön az égi be hí vó. olya nok va gyunk, mint egy
han gya a ka ted rá lis tö vé ben. ezt érez te naámán is, ami kor ki de rült, hogy lep rás.
Hi á ba sze ret te a fe le sé ge, ka to nái, a ki rály, még a rab szol ga kis zsi dó lány is, de
va la mi az ő éle té ben nem volt rend ben. a ki rállyal a Rimmon temp lo má ban
bál vány is ten nek ál do zott. az öreg ki rály az ő vál lá ra tet te a ke zét és együtt
ha jol tak meg Rimmon is ten szob ra előtt. te hát naámán is bál vány imá dó volt.
ez az, ami el len is ten ha rag ja lán gol az egész ószö vet ség ben.

Ho gyan le het eb ből ki gyógy ul ni? Ho gyan le he tek is mét a sze ret te im kö ré ben?
Ho gyan szol gál ha tom ez után he lye sen az is tent? ezek vol tak naámán gyöt rő
kér dé sei és sok szor a mi kér dé se ink is.

naámán ese té ben eh hez gö rön gyös út ve ze tett. a sok sze rep lős tör té net
fő sze rep lő je a kis zsi dó lány, aki tud ta a gyógy ulás út ját. ő az, aki még rab szol -
ga ság ban is ki tar tott ősei is te ne, az egy igaz élő is ten mel lett, aki ről kis ko rá tól
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na pon ta hal lott szü le i től. tud ta azt is, hogy ak kor, az iga zi is ten kap cso lat
em be re a samáriában élő elizeus pró fé ta, amit el mon dott naámánnak.

naámán elő ször a pro to koll sze rin ti gyógy ulás ra gon dolt: arany, ezüst, szép
ru ha aján dé kok és ezért cse ré be egész sé get kap. Még a gyógy mó dot  ő akar ta
meg ha tá roz ni.

de a pró fé ta gyógy mód ja egy fé le volt. „fü rödj meg hét szer a jor dán ban”
nem volt mit ten ni, a ka to nái kér le lő, sze re tő sza va i ra és an nak a bel ső ér zés nek,
hogy so kak szá má ra fon tos még, tel je sí tet te a pró fé ta uta sí tá sát, meg aláz ta ma gát,
hét szer megmerítkezett a jor dán ba és meg tisz tult a tes te, mint egy kis ba báé. 

ez a ki szol gál ta tott ság, ez a vég ső so ron föl adom és át adom ma gam ne ked
uram a he lyes ma ga tar tás, ami az ör dög, az ön iga zult ság, a gőg vi lá gá ból
át visz a „a mit te gyek uram?” – az is ten előtt élő em ber vi lá gá ba.

szem mel lát ha tó an meg vál to zik az em ber ke gyes sé ge, aki az urral kezd
jár ni, ha még bot la doz va is elő ször. naámán is ki mond ta, hogy ez után az
izráelből ho zott föld re fog tér del ni, ami kor Rimmon temp lo má ban a ki rály a
vál lá ra tá masz ko dik. szí vé ben izráel egy igaz is te né re gon dol, még ha a ki rály
ke gyes sé ge a Rimmon előt ti le tér de lést ír ja is elő.

a két fő ta nul ság, ha van ben ned men tő sze re tet, ha va la ki nek a szí vét
is ten Hez aka rod for dí ta ni, ezt át öle lő, el fe de ző, meg ér tő sze re tet tel tedd.
ku tasd: mi az, ami el vá laszt ja is ten től most.

Hogy va la ki meg tért, az a ke gyes sé gé nek a meg vál to zá sá ból lát ha tó: fon tos
lesz a va sár nap meg szen te lé se, az ige ol va sás, a na pi lel ki tisz tál ko dás, a csa lá di
áhí tat, az imád ság, az ima kö zös ség, a bi zony ság té tel az ő meg vál to zott éle té ről.
ab ból is lát ha tó, hogy kezd ne ki fáj ni a sa ját bű ne és a bűn el ren de zés egy
va ló sá gos na pi cse le ke det té vá lik éle té ben. és meg erő sö dik ben ne a men tő
sze re tet, a má sik em ber meg men té sé nek, krisz tus hoz ve ze té sé nek a vá gya.

Judák�End�re
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a az em be rek kel be szél ge tünk, nem akar ják tu do má sul ven ni, ha
meg ha lunk jön az íté let. Re in kar ná ci ós köd fe di be tu dat alatt a
szí ve ket, van időm majd egy má sik élt ben to vább ren dez ni
is ten nel a ren de zet lent. ez nyo mon kö vet he tő a test ék sze re ken,

te to vá lá so kon, láb ra és nyak ba akasz tott kü lön bö ző arany lánc okon. tes tünk re
fel tesszük az is ten ké pün ket, ami ne künk ak tu á li san a leg fon to sabb. pl. ked ve sünk
me lyik csil lag kép ben szü le tett. pe dig a test a lé lek temp lo ma. is ten tu laj do na.
test vé rem, aki a temp lom ba jársz, ha ta lál ko zol egy ka ri kák kal éke sí tett fül lel,
me red-e szó ba hoz ni a gaz dá já nak, hogy mit szól na eh hez is ten?

ám a pató pál uram, „hely rá érünk még az éle tün ket ren dez ni ” ma gyar
lel kü let is sok szor ta pasz tal ha tó. sőt ma haj la mo sak va gyunk is ko lá ink ból,
csa lád ja ink ból, éle tünk ből is tent ki zár ni. ezt se hagy juk szó nél kül, ha
is ten va la kit elénk hoz. pl. Mi nem já runk temp lom ba, a kis lá nyom se jár hit -
tan ra, de ol vas suk ott hon a bib li át és hi szünk is ten be, mond ja egy kü lön ben ked ves
édes anya, aki a mun ka tár sad. szó nél kül hagysz egy ilyen ki je len tést? vagy
fel tó dul a szí ved ből a men tő sze re tet, hogy ez a fe le ba rá tom még nem tud ja,
hogy le het ez az utol só éj sza ka és így nem jók a ki lá tá sai az örök éle tet il le tő en?

pe dig a föl di élet ben is van nak a po kol nak elő sze lei. ilye nek az is ten nél kü li
ma gány, a ki re kesz tett ség, a nem tu dom meg osz ta ni a bá na to mat má sok kal
ér zés. ez mind-mind a po kol elő szo bá ja.

ezt érez te a samáriai asszony is, ami kor dél ben a for ró ság ban ment a kút ra.
ami kor sen ki vel nem kell ta lál koz ni, nem jön szó ba, hogy már az ötö dik
em ber rel él.  nem mi nő sí tik szem re há nyó te kin te tek. Mert ab ban az idő ben
még tud ták az em be rek, mi a bűn, mi a szent. el bújt a sze gény asszony a
szé gye né vel együtt az em be rek elől. Ma ezt nem tesszük, mert a köz té vé celebjei
a leg újabb pár kap cso la tuk kal sze mér met le nül di csek sze nek. ki üre se dett a
sze mér mes ség fo gal ma. 

de tu dok ezek után is egy jó hírt mon da ni. pont an nál a kút nál, pont
ak kor meg pi hent a mi uRunk jé zus kRisz tus, ami kor ví zért jött az
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asszony. jé zus szó ba ele gye dett az asszonnyal. adj in nom! Cse ré be jé zus
fel aján lot ta az élet ví zét. aki ab ból iszik, so ha meg nem szom ja zik, sőt egy
örök ki apad ha tat lan for rás lesz az ő szí vé ben, ami ből ál dás szár ma zik.

az asszony fel is mer te, hogy egy rend kí vü li em ber rel, is ten em ber rel, a
Mes si ás sal van dol ga, aki előtt nincs ti tok. aki ké pes az ő el ve szett éle té be
be le lát ni, ab ba azon nal örö möt hoz ni, sőt az örök élet aján dé kát is meg kap hat ja.
Mind járt el is sza ladt a fa lu já ba, már nem kel lett szé gyen kez ni, és hív ta őket
is, hogy ta lál koz za nak az Úr jé zus sal.

a Mes si ás sal va ló ta lál ko zás mi att túl csor dult a szí ve az öröm től. ki öm löt tek
be lő le a múlt fáj dal mai és meg telt egy új faj ta öröm mel. Meg ta nul ta jé zus tól a
he lyes is ten imá dat mód ját: „De�el�jön�az�az�óra,�és�az�most�van,�ami�kor�az
iga�zi� imá�dói� lé�lek�ben� és� igaz�ság�ban� imád�ják� az�Atyát,�mert� az�Atya� is� ilyen
imá�dó�kat�ke�res�ma�gá�nak.�Az�Is�ten�Lé�lek,�és�akik�imád�ják�őt,�szük�ség,�hogy
lé�lek�ben�és�igaz�ság�ban�kell�imád�ni�uk” já nos 4,23-24    

en nek az asszony nak ez volt a kairosz, az is ten től ka pott mi nő sí tett
idő. ami itt fon tos, „ha az ő hang ját hall já tok, ne ke mé nyít sé tek meg a ti
szí ve i te ket”,  mond ja az írás és mon dom én is. nem fog lal ko zik fo lya ma to san
a te ügyed del az is ten. de van nak ki tün te tett idők, ami kor a ke gye lem utol ér,
és ezt ész re kell,  hogy vedd! ál ta lá ban nem az éle ted jó pe ri ó du sa ez. Ha nem
va la mi gö dör az éle ted ben, va la mi ki bo goz ha tat lan, vé le mé nyed sze rint tel je sen
re mény te len hely zet, mint az asszo nyé is. itt csak azt le het mon da ni, uram, ha
vagy, se gíts, sze ret ném az éle tem gyep lő jét ne ked át ad ni. te irá nyíts! sok fé le -
kép pen meg ad hat ja ma gát az em ber. ami fon tos, a meg adás őszin te sé ge, a
vízbefúlló em ber két ség beesett ki ál tá sa: Csak te se gít hetsz uram! és cso dá la tos,
ami kor a kairosz el ér és vá rat la nul éle ted egén ki süt a nap.

ilyen kor túl csor dul a szív a há lá tól. ilyen szív vel könnyen, de bűn bá nat tal
tud juk mon da ni, hogy bo csá nat, ilyet töb bé nem sze ret nék ten ni.

Min den ked ves test vé rem nek azt kí vá nom, hogy ra gad ja meg is ten fe lé
nyúj tott ke zét, ami min den ki nél más idő ben és más mó don tör té nik, de
na gyon egy ér tel mű. Csak ak kor ne le gyen ke mény a te szí ved!!

Mert ez után ha egy éj jel el hív az Úr, tud juk, hogy ho vá me gyünk!
kü lön ben pe dig a re mény ség nél kü li, az is ten nél kü li ma gány, a po kol vár na
ránk.

Har ma dik hely nincs! 
Judák�End�re

34 megtéréstörténetek

pedagoguskonyv_lelekönyv.qxd  2013.05.29.  8:24  Page 34



i ért ne héz ma meg tér ni? ta lán azért, mert nem tud juk mi ből
kell meg tér ni és nem tud juk ki hez kell meg tér ni. Meg azért is,
mert nem érünk rá. Ma nem szok tunk a bűn ről be szél ni, re la tív
lett a bűn fo gal ma. a bib li ai idők ben egy zsi dó em ber vi lá go san

tud ta, mi a bűn, mi a szent.  Már az ál la tok is így vol tak cso por to sít va: tisz ta
és tisz tá ta lan. tisz tá ta lan ál la tot nem evett egy zsi dó em ber. 

az tán a tíz pa ran cso lat ban is ten vi lá go san le ír ta a vá lasz tott nép nek mit
te gyen és mit ne! Minden nek össze fog la lá sa a nagy pa ran cso lat, sze resd az is tent
tel jes szí ved ből, tel jes lel ked ből és sze resd fe le ba rá to dat. az is ten és az
em ber sze re tet együtt, ez az em ber élet cél ja, de a sor rend nem fel cse ré len dő. 

Ha a tíz igét szí vünk be hord juk és azo kat fel ki ál tó jel ként mű köd te ti az élő
lel ki is me ret, az éle tünk védőkorlátai lesz nek. Mint egy bűn tü kör előtt vissza -
hő kö lünk, mi e lőtt az ör dög su gall ta gon do lat ból cse le ke det len ne, ha is tent
atyánk nak te kint jük. ez az is ten fé le lem.

a zsi dó tör vé nyek a tíz pa ran cso lat el le ni vét ke ket igen szi go rú an, sok szor
ha lál lal bün tet ték. ákánt lo pá sa mi att az egész csa lád já val együtt meg kö ve zik.
a pa ráz na fe le ség re is a meg kö ve zés várt. ak kor nem bab ra ment a já ték.

saj nos ma az ölés, lo pás, a pa ráz na ság, a ha zug ság tár sa dal mi szin ten zaj lik
és sok jó vál to zás el le né re meg tűrt. a má sik tu laj do ná nak, fe le sé gé nek kí vá ná sa,
el oro zá sa, a vá lá sok, abor tu szok a min den nap ok ese mé nyei, amit nem is bün tet
a tör vény. 

Csak egyet nem ve szünk fi gye lem be, hogy is ten tör vé nye időt len, az em ber
ugyan olyan volt 2000 éve is, mint ma. a bűn bűnt szül, a bűnt ma is bün te tés
kö ve ti, ki mint vet, úgy arat, ezek ma is igaz sá gok. 

Ma a szív ből jö vő bo csá nat ké rés, az el né zést, „Mit szól na eh hez isten?” –
saj nos nem gya ko ri sza vak, kér dé sek. a mo dern bál vá nyok a lát szat győz te sek,
akik re fel cse ré li a sze re tő atyát a mai em ber. pe dig is ten tud ja leg job ban a
te remt mé nyei igé nye it és a bol dog ság hoz ve ze tő utat. Még is az ör dög csá bí tá sa, –
aki a pénz zel, a ha ta lom mal,  a hűt len ség gel ma ni pu lál, – sok szor cél hoz ér.
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így volt ez jó ide ig zákeus él té ben is, aki mint fő vám sze dő meg sar col ta a
szór vá nyok ból az ün ne pek re ér ke zett zsi dó kat. ugyan is az ado má nyo kat, a
ti ze det a fő pap ok sékelben (ókor iz ra e li pénz nem) kér ték. az ál do za ti ál la to kat
is sékelért le he tett ven ni. kel lett egy pénz vál tó há ló zat, ami nek a fő nö ke
zákeus volt. Hi á ba volt gaz dag, de a nép nem sze ret te, mert a ró mai csá szárt
szol gál ta, ez pe dig egy zsi dó em ber sze mé ben utá la tos volt. így az ő sor sa is a
ki re kesz tet tek sor sa lett.  zákeus gaz dag sá ga el le né re ma gá nyos volt, ter met re
kis nö vé sű, egy szó val bol dog ta lan, de a lel ke nem nyu go dott.  ti tok ban ab ban
re mény ke dett, hát ha egy szer va la ki em ber nek te kin ti. az ta lán még meg
tud ná vál toz tat ni meg nyo mo rí tott jel le mét.

Hal lott jé zus ról, cso dá i ról és hogy jön je ru zsá lem be. zakeusnak na gyot
dob bant a szí ve. ok vet len lát ni akar ta. el ha tá roz ta, ha éle té be ke rül is, ta lál ko zik
ve le. így ke rült a fü ge fá ra. nem tö rő dött sen ki vel, egy ügyű lett: lát ni jé zust.
Meg sej tet te ez a sé rült lé lek, hogy jé zus nak kell ő. az Úr nak szük sé ge van rá.
nem is csa ló dott.  jött jé zus.

föl te kint zakeusra. zakeus pe dig ül a fa te te jén. né zik egy mást szem től
szem be. nem! ezt a te kin te tet nem le het el fe led ni. jé zus né zi őt de rűs, me leg
sze re tet tel. elő í té let nél kül, szem re há nyás nél kül. nincs a sze mé ben gúny.
Még fe le lős ség re vo nás sincs. nem szid ja le, nem íté li el, nem osz to gat ta ná -
cso kat, csak ha tár ta lan szer ete tet tel né zi. sőt! Meg szó lít ja. nem azt mond ja
ne ki: „te tör pe, te pú pos bo hóc” ha nem né ven szó lít ja: „zakeus!” ezt a gyű lölt
vá most évek óta már sen ki sem szó lí tot ta va ló di ne vén. és most az ÚR te szi.
nem ér dek li jé zust, hogy a tö meg meg ve ti, bű nös nek mond ja, ha nem az egész
vá ros szí ne előtt ki je len ti: „szállj le ha mar. Ma a te há zad ban kell meg száll nom.”
zakeus úgy ér zi, hogy meg for dult ve le a vi lág. Úgy éri ez a meg tisz tel te tés,
mint a vil lám csa pás. Meg tér. va gyo na fe lét a rá szo ru lók kö zött szét oszt ja. akit
meg csalt, négy sze re sen kár ta la nít ja. Már nem gyű löl sen kit, ha nem sze ret.
las san őt is meg sze re ti min den ki. a gyű lölt, kap zsi vá mos ból a sze re tet hő sé vé
vá lik. a ha gyo mány sze rint csat la ko zott az egy ház hoz, je ri kó köz tisz te let ben
ál ló püs pö ke lett és 120 éves ko rá ig élt. a jé zus sal va ló ta lál ko zás cso dá já ra
vársz-e? fel tu dok-e ten ni min dent egy szent ügy re ten ni, csak hogy jé zus sal
ta lál koz zam? en nél fon to sabb kér dés nincs.

nem for dít va tör té nik ná lam, mint zakeusnál? nem min den más sal
tö rő döm in kább és ép pen jé zus nem ér de kel? – Uram, keltsd fel szí vem ben
a le győz he tet len vá gyat utá nad! le gyen ez az egy mon da tos, szí ved mé lyé ből
fel sza kadt imád sá god!

Judák�End�re
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á vid és betsabé kap cso la tá nak kez de te majd hogy nem min den ki
előtt is me re tes. szin te sze münk előtt je le nik meg a te tőn előbb
csak sé tá ló, ta lán le-föl já ró, a há bo rú ki me ne te lén gon dol ko dó

ki rály. ta lán né mi bűn tu dat tal, hogy ne ki is ott len ne a he lye. Majd
pe reg nek az ese mé nyek, a má sik ház te te jén meg pil lant egy szép, mit sem
sej tő, für dő ző nőt. ő betsábé, a há bo rú ban har co ló ka to ná ja, uriás fe le sé ge.
a fér fi úi vágy tól fel aj zott dá vid, aki mint ki rály élet-ha lál ura már is dönt, mi vel
bár mit meg te het. lát juk az el in dí tott kö ve te ket, majd a ve lük meg ér ke ző
betsabét, aki nek akar va, nem akar va el kel lett fo gad ni dá vid ágyát; s előt tünk
van az ese mény től meg szé dült ha za fe lé tá moly gó-bal la gó asszony is. 

Mi is tör tént? egy szer re föl há bo rí tó és szok vá nyos. Ha ugyan is fél re tesszük
az ér zel me ket – már amennyi re le het – azt kell mon da nunk, sem mi egyéb,
mint hogy va la ki meg lá tott va la kit, s mert szép volt szá má ra, meg kí ván ta és
el vet te. a vi lág így mű kö dik – saj nos. és dá vid ez al ka lom mal nem tud ta
ma gát ki von ni a vi lág ha tá sa alól. Már csak azért sem, mert ne ki is ten ha tal mat
is adott. ezt ol vas suk: „Én�ken�te�lek�fel�Izráel�királyává…”�(2sám 12,7). és ez a
ha ta lom még ah hoz is ele gen dő volt, hogy betsabé fér jét, Úriást el te gye az
út ból. lát hat juk te hát, mi lyen az, ami kor a vágy és a ha ta lom szö vet ke zik
egy más sal. vég ze tes lesz. egy há zas ság és egy élet vé gét idéz ni elő, de vég ze tes
lesz dá vid szá má ra is, aki ez zel sa ját föl ke nő jét, is tent ha ra gít ja ma gá ra. nem
vé let len, hogy a bib lia meg jegy zi: „De�az�Úr�nak�nem�tet�szett,�amit�Dá�vid
el�kö�ve�tett.” (2sám 11,27). 

nem tet szett. és még is, ért he tet len mó don, is ten – az éden ker ti est re
em lé kez te tő en – pró fé tá ja, ná tán ál tal dá vid után megy, s egy pél da el be szé lés sel
tár ja föl bű nös sé gét. a for du lat te hát is ten sze re te té nek kö szön he tő en ve szi
kez de tét. dá vid, ami kor meg hall ja, hogy a gaz dag em ber, aki nek sok ju ha és
mar há ja volt, el vet te a sze gény em ber től az egyet len bá rány ká ját, és le vág ta,
nagy ha rag ra ger jedt. „Az�élő�Úr�ra�mon�dom,�hogy�ha�lál�fia�az�az�em�ber,�aki�ezt
tet�te!” (2sám 12,5b) ez is azt mu tat ja, hogy dá vid, mint ki rály, tud ja a dol gok
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is ten nel élő eM beR is vét ke zik 
dá vid ki rály bű ne

(Ol�va�san�dó�2�Sá�mu�el�11,12)
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he lyes meg íté lé sét, de mint ma gán em ber már nem ren del ke zik ugyan ezen
ké pes ség gel. nem lát ja meg a pár hu za mot. a tü kör ben, me lyet ná tán tart elé,
nem is me ri föl ön ma gát. és ép pen ezért van szük sé ge is ten re. és is ten nem
kés le ke dik. be kö vet ke zik a nagy le lep le zés. „Te�vagy�az�az�em�ber!”�– mond ja a
pró fé ta (2sám 12,7a). ám is ten nem csak szem be sí ti ön ma gá val, de a bűn
ere de té re is rá mu tat: „Mi�ért�ve�tet�ted�meg�az�Úr�sza�vát,�mi�ért�tet�tél�olyat,�ami
nem�tet�szik�ne�ki?!”�(2sám 12,9a). és dá vid, a nagy ki rály, aki annyi vé res csa tát
meg nyert, is ten sza vá ra össze om lik. Már nem az az ural ko dó, aki volt, ha nem
kö nyör gő, aki ha lál ra ítélt ként éle té ért, ke gye le mért ese de zik. „Kö�nyö�rülj
raj�tam�ke�gyel�med�del,�Is�te�nem,�/�tö�röld�el�hűt�len�sé�ge�met�/�nagy�ir�gal�mad�dal!�/
Tel�je�sen�mosd�le�ró�lam�bű�nö�met,�/�és�vét�kem�től�tisz�títs�meg�en�gem!�/�Mert�tu�dom,
hogy� hűt�len� vol�tam,� /� és� vét�kem�min�dig� előt�tem� van.” (zsolt 51,3-5) „Ments
meg,�mert�vért�on�tot�tam,�/�ó�Is�ten,�sza�ba�dí�tó�Is�te�nem!” (zsolt 51,16a) és is ten
– hall va a meg bá nás sza va it – meg bo csá tott, és a pró fé ta ál tal azt mond ta: „Az
Úr�…�el�en�ged�te�vét�ke�det,�nem�halsz�meg.”�(2sám 12,13b). dá vid te hát ke gyel met
ta lál az Úr nál. Mind emel lett a bűn nek kö vet kez mé nye van, s mind az, ami ről
ná tán pró fé tál, be tel je se dik. sa ját fia, absolon, el ve szi fe le sé ge it mint egy
nyil vá no san meg szé gye nít ve őt (2sám 16,22), és Úriás ha lá la sem ma rad
kö vet kez mény nél kül, hi szen so�ha�nem�tá�vo�zik�el�a�fegy�ver�a�há�zá�ból.�ugyan -
ak kor bűn bá nó imá ja nem csak hogy fönn ma radt, de a bib lia, a ki je len tés
ré szé vé vált. Mi ért? Mert tisz�ta� szí�vet� te�rem�tett,� és� az� erős� lel�ket�meg�újí�tot�ta
ben�ne. ezért tu dott dá vid az éle tén túl má so kért is kö nyö rög ni. „Vi�dá�míts�meg
új�ra�sza�ba�dí�tá�sod�dal,�/�tá�mo�gass,�hogy�lel�kem�kész�sé�ges�le�gyen,�/�hogy�ta�nít�has�sam
utaidra�a�hűt�le�ne�ket,�/�és�a�vét�ke�sek�meg�tér�je�nek�hoz�zád.”�(zsolt 51,14-15) 

íme, a le győ zött ki rály. aki im már nem ural kod ni, ha nem szol gál ni akar.
ér tel me meg úju lá sá val im már ké pes meg ítél ni, hogy „mi�az�Is�ten�aka�ra�ta,�mi
az,�ami�jó,�ami�tet�sző�és�tö�ké�le�tes.”�(Róm 12,2b) nem el ven ni, ha nem ad ni akar.
Hűt len sé ge a hűt le nek fe lé for dít ja. nem áll kö zé jük, hogy a hűt len ség ben
erő sít se őket, de nem is ítél ke zik, ha nem kö nyö rög ér tük, hogy bűn bá nat ra
jus sa nak és meg tér je nek. Hogy meg tér je nek, és éle tük le gyen. Hogy éle tük
le gyen itt, az az is ten nel le gye nek a föl dön, s maj dan – a po kol he lyett – is ten nél.
és ez már nem szok vá nyos. ez: ke gye lem. és lesz a bű nös ki rály ból új ra
szol ga, is ten szol gá ja.

Apostagi�Zol�tán
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maI bIzonyságtételek 39

,,Higgy�az�Úr�Jé�zus�ban,�és�üd�vö�zülsz�mind�te,�
mind�a�te�há�zad�né�pe!”�

tiszabecsen élek fér jem mel és két fi am mal. olyan csa lád ban nőt tem fel, ahol
is ten től csak ká rom ko dás for má já ban hal lot tam. apám al ko ho lis ta volt.
na gyon so kat ve sze ked tek, sok szor tett le ges ség re is sor ke rült. Mi ve lünk,
gyer me kek kel nem tö rőd tek, hogy eszünk-e, van-e raj tunk ru ha. ne kem ezek
na gyon fáj tak, de ál ar cot húz tam ma gam ra, és kí vül ről úgy lát szott, mint ha én
egy vi dám kis lány let tem vol na, pe dig be lül sír tam. gyű löl tem a szü le i met;
apá mat, ami ért ilyen volt, anyá mat, ami ért mind ezt tűr te. én jól ta nul tam az
is ko lá ban ilyen kö rül mé nyek el le né re is, pe dig na gyon sok szor még lec két sem
le he tett ír ni. to vább ta nu lás ról szó sem le he tett ilyen csa lá di hát tér rel. 15 éves
vol tam, ami kor férj hez men tem. fér jem dol gos volt, jó anya gai le he tő sé get
te rem tett szá mom ra igaz, az esz kö zök ben nem igen vá lo gat tunk. az volt a cél,
hogy mi nél job ban gya ra pod junk. ele in te én en nek na gyon örül tem és azt
gon dol tam, most már sí nen van az éle tem. Hi he tet le nül büsz ke és gő gös
te rem tés sé vál tam: annyi ra bíz tam a fér jem ben – és ez csak utó lag mu tat ta meg
az Úr –, hogy bál vány lett az éle tem ben. a fér jem elő ho za ko dott a gyer mek ko -
ri sze rel mek kel és annyi ra fél té keny volt, hogy a bolt ba sem me het tem el mert
már ve sze ke dett. ne kem az volt a fel ada tom, hogy főz zek, mos sak rá, és les sem
az ő kí ván sá gát. szin te rab szol gá já nak te kin tett, nem pe dig a fe le sé gé nek.
ugyan ak kor ne ki min den sza bad volt. azt te he tett, amit akart. Meg volt ró la
győ ződ ve, hogy én nem tar tok ki mel let te, mert én nem él tem ki ma gam, mert
ne kem nem volt más fér fi az éle tem ben csak ő és sze rin te ez így nem le he tett
jó. az annyi ra a rög esz mé jé vé vált, hogy egész nap csak ezt fúj ta sőt még
éj sza ka is. a gyer me kek is hal lot ták ezt és ami kor lát tam szo mo rú te kin te tü ket
rám tör tek a gyer mek ko ri él mé nyek és egy re mé lyebb de presszi ó ba süllyed tem.
egy nap be vet tem 100 da rab al ta tót és fel vág tam az ere i met: meg akar tam hal ni.
azt gon dol tam így jobb lesz min den ki nek. nem is mer tem is tent, ezért azt

élő bI zony ság té te lek 
(meg té rés tör té ne tek ma)
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40 maI bIzonyságtételek

gon dol tam meg sza ba dul ha tok a fáj dal ma im tól. így ke rül tem be a pszi chi át ri á ra.
ott az egyik be teg el hí vott a kór há zi is ten tisz te let re, én pe dig el men tem. a lel kész
ar ról pré di kált, hogy az ott lé vő be te ge ket az ör dög sö tét ség ben tart ja, de az Úr
jé zus sal van ki út. én ak kor olyan ál la pot ban vol tam, hogy en gem sen ki sem
sze re tett, én sen ki nek sem hi á nyoz nék, és ak kor azt ha lot tam: hogy van va la ki,
aki sze ret, még hoz zá annyi ra, hogy meg halt ér tem. én ott na gyon sír tam.

a bű ne im úgy pe reg tek le előt tem, mint mi kor egy fil met ve tí te nek: tud tam,
hogy mind ezt én tet tem, mi at tam kel lett meg hal nia. nem tud tam én ak kor,
hogy ez a meg té rés. ezt ké sőbb mu tat ta az Úr. Ha za jöt tem. el me sél tem a
fér jem nek, hogy mi tör tént ve lem. ő meg se hall gat ta, amit mond tam. az Úr
nagy vá gyat adott a szí vem be, hogy men jek el a temp lom ba. temp lom ban
az előtt so sem jár tam. be lép tem, de egy ki csit fél sze gen fi gyel tem, ami kor
má sok fel áll tak én is fel áll tam, ami kor le ül tek, én is le ül tem. vet tem egy zsol tá ros
köny vet, egy re több di csé re tet meg ta nul tam, mi vel ne künk, ci gá nyok nak jó
hal lá sunk van, ma már tu dom, hogy ta len tum. bib li át sem ol vas tam so ha. ám
olyan mo hó vágy fo gott el, hogy én ezt az is tent meg is mer jem, hogy éj sza ka
is ol vas tam a szent írást és is ten egy re na gyobb vi lá gos sá got adott. fér jem még
to vább ra is ve sze ke dett ve lem, de én már nem vol tam egye dül, volt ki hez
me ne kül nöm. volt ki től erőt kér ném, és kér tem is az urat, hogy te gye rend be
a há zas sá gun kat, ahogy én meg is mer tem az urat rá há rom év re a fér jem is.
Meg halt az édes ap ja és a lel ki pász to runk meg hív ta a csa lá dot fér jem on nan tól
kezd ve rend sze re sen járt. szigetszentmiklóson dol go zott, míg be teg nem lett.
egy al ka lom mal na gyon szo mo rú vol tam. pa kol tam a ru há ját az uta zó tás ká ba,
és szólt az Úr: en gedd el nyu god tan, ki vi szem a pusz tá ba, és a szí vé re be szé lek.
én ezt el hit tem. az Úr min dig be tel je sí ti az ígé re tet, egy új em ber jött ha za. az
el ső idők ben nem na gyon mer tem el hin ni. Mi ó ta a há zas sá gunk ba be köl tö zött
az Úr, az óta bol do gan és bé kes ség ben meg hitt sze re tet ben élünk, ami ért
le gyen az Úré min den di cső ség!!! fér jem bo csá na tot kért, én meg őszin te
szív vel meg bo csá tot tam a szü le im nek is, mert tud tam, hogy az Úr is meg bo -
csá tott ne kem. fel nőtt ként kon fir mál tunk fér jem mel együtt. ki seb bik fi únk is
meg is mer te az Úr sze re te tét.  egy hí já val va gyunk még, de hisszük hogy az is
meg va ló sul, mert is ten ígé re té ben bí zunk. ,,Higgy�az�Úr�Jé�zus�ban,�és�üd�vö�zülsz
mind�te,�mind�a�te�há�zad�né�pe!” (apcsel 16,31)

en gem az Úr osz lop nak ren delt, amit meg is erő sí tett a je re mi ás 1,17-19
ver sek kel: ,,Kösd�azért�de�re�kad�ra�övedet,indulj,�hir�desd�ne�kik�mind�azt,�amit�én
pa�ran�cso�lok!�Ne�ijedj�meg�tő�lük,�kü�lön�ben,�én�ijesz�te�lek�meg�ál�ta�luk!�Meg�erő�sí�tett
vá�ros�sá� tesz�lek�ma� té�ged,� vas�osz�lop�pá� és� érc�fal�lá� az� egész� or�szág�gal� szem�ben,
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Júda�ki�rá�lya�i�val,�ve�ze�tő�i�vel,�pap�ja�i�val�és�az�or�szág�né�pé�vel�szem�ben.�Har�col�nak
el�le�ned,�de�nem�bír�nak�ve�led,�mert�én�ve�led� le�szek�és�meg�men�te�lek!”�köz ben
fér jem pres bi ter lett az Úr ke gyel me ál tal. na gyon bol dog va gyok, hogy
el be szél het tem mind azt, amit az is ten vég hez vitt a mi éle tünk ben. kí vá nom
is ten ál dá sát min den egyes test vé rem éle té re és szol gá la tá ra. 

sze re tet tel Ba�logh�Gyuláné�Eni�kő�

„Várd�az�Urat�és�Ő�meg�sza�ba�dít�té�ged!”�

ál dás bé kes ség! üd vöz löm a test vé re ket. Mol nár va len ti na va gyok, 57 éves,
gö döl lőn min den ki nek va li. oro szor szág ban szü let tem, kár pát al já ra men tem
férj hez, egy lá nyom van és 3 uno kám.

44 évig is ten nél kü li éle tet él tem. Mint min den em ber bol dog akar tam
len ni, gye re ket szül ni és vár tam, hogy az élet ben min den jó és szép le gyen.
Min dig ar ra gon dol tam, hogy majd én meg ol dok min dent, én min dent el in té zek,
én, én, én. volt mun kám, pén zem is volt va la mennyi, de csak ak kor érez tem
bol dog sá got, ami kor meg it tam egy kis bort vagy pá lin kát, meg ami kor rá gyúj -
tot tam. így tet tünk fér jem mel együtt, és ész re sem vet tem, hogy rab ja let tem
az ital nak. elő ször én fog tam a po ha rat, de ami kor ar ra gon dol tam, hogy
le te szem, ak kor már nem ment, mert a po hár fo gott en gem, rab ja let tem. és
ez zel együtt jött a ve sze ke dés, ve re ke dés és las san, de biz to san a há zas sá gom
tönk re ment. ez ad dig fa jult, hogy vé gül a fér jem el ment más fe le dol goz ni, és
egy fél év múl va má sik fe le ség gel tért vissza. 

ad dig míg meg is mer tem is tent, ma ga a po kol lett az éle tem. Még is, még
min dig az al ko hol ba me ne kül tem, és a ci ga ret tá hoz, és még min dig azt gon -
dol tam, hogy ne szól jon be le sen ki, majd én meg ol dom a dol ga i mat. a fér jem
fe le sé gé vel együtt zak lat tak, azt akar ták, hogy men jek ki a ház ból. a lá nyom
férj hez ment, én pe dig vég képp egye dül ma rad tam. és még min dig azt mond tam,
hogy majd én meg mu ta tom ne kik és nem köl tö zöm el. bí ró ság ra ad tak és úgy
ál lí tot ták, hogy én va gyok a hi bás, a há zat va ló ság gal szét ver ték, a vil lanyt
le vág ták, a gázt el zár ták, a négy fal kö zött ma rad tam. na gyon be le fá rad tam,
de már nem vol tam ké pes sem mit csi nál ni, egye dül vol tam. ak kor már kezd tem
ar ra gon dol ni, hogy to vább ez így már nem me het, ön gyil kos le szek, de
elő ször a volt fér je met és fe le sé gét ölöm meg, majd ma gam mal vég zek. 
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ezen tör tem a fe jem, ami kor – most már tu dom – is ten lé pett az éle tem be,
amit ak kor még nem tud tam. is ten a szom széd hí vő er zsi né nit hasz nál ta eb ben.
ő az én lel ki anyám, aki el vitt Cson gor ra, az iszá kos men tő misszi ó ba. ak kor
én még nem tud tam, hogy mi az. Mond ták, hogy nem kell csi nál ni sem mit.
ar ra gon dol tam, hogy ez na gyon jó, ak kor me gyek. 1999. má jus 3-án volt ez.
Most le szek 14 éves. is ten nel az előtt nem fog lal koz tam, bib li át nem ol vas tam,
csak bán tot tam is tent. ami kor Cson go ron ül tem és hall gat tam a lel készt, akit
nem is is mer tem, fo lya ma to san azt érez tem, hogy csak ró lam be szél. Már
tu dom, hogy is ten fog lal ko zott ve lem, szólt hoz zám, csak én még nem
tud tam. igét is húz tunk, az enyém a péld.20,22 volt: „Várd� az�Urat� és�Ő
meg�sza�ba�dít� té�ged!”�nem tud tam, mit akar ez je len te ni, még is jól érez tem
ma gam, sze re te tet ta pasz tal tam az ott lé vők től, sze ret tem hall gat ni a bi zony -
ság té te le ket. Har ma dik nap, má jus 3.-án ki men tem a te rasz ra és ak kor lát tam
meg, hogy zöld a táj, érez tem, hogy a nap me le gí ti az ar co mat és ak kor úgy
érez tem, hogy va la ki meg ölel, meg si mo gat és azt mond ja: „bízd rám az éle te det
és él ni fogsz!” so kat sír tam. nem tu dom már, hogy a bűn mi att, vagy
örö möm ben, ta lán min den ben ne volt, de ak kor tól meg könnyeb bült nek érez tem
ma gam, meg lát tam a szép ter mé sze tet és meg ér tet tem, hogy mit akar ve lem,
tő lem is ten. Meg ér tet tem azt is, hogy éle te met is ten től kap tam és nincs ne kem
jo gom azt ten ni ve le, amit én aka rok. imád koz ni nem tud tam, még is mond tam,
hogy: „is te nem, ha va ló ban lé te zel és élsz…, én min dent el ron tot tam, de
mos tan tól meg pró bá lom rád bíz ni az éle te met.” egyet kér tem még: én nem
tu dom le ten ni a po ha rat, ve gye el a kí ván sá got, hogy so ha töb bet ne fog jam
meg azt. nem tu dom mit tett is ten ve lem, de mai na pig nem kí vá nom az italt
és ezért na gyon há lás va gyok ne ki. ak kor, ott, azon a he lyen el fo gad tam
is tent és az óta ve le já rok. 

két hét múl va ugyan ab ba a kör nye zet be ke rül tem vissza, ezért ki csit fél tem.
volt még egy bí ró sá gi tár gya lás is, de már sem ha za, sem a bí ró ság ra nem
egye dül men tem, ha nem az Úr jé zus sal. Meg hall gat tam a ha zug sá go kat, amit
rám mond tak és csak annyit kér dez tem, hogy mi kor me he tek, hogy el hoz zam
a hol mi mat. ad tak egy idő pon tot, egy sza tyor ba be pa kol tam – már azt sem tu dom
mit – és el kezd tem nul lá ról az éle te met. el men tem al bér let be. Há lás va gyok
is ten nek és a gaz dá nak is, aki fo ga dott, hogy adott me leg há zat. Még min dig
nem volt mun kám, sem mim, de jól érez tem ma gam, mert is ten ve lem volt. 

1999 no vem be ré ben egy újabb gyó gyí tón vet tem részt a ci ga ret ta mi att. ott
meg is mer tem egy há zas párt Ma gya ror szág ról, ti bold győ ző bá csit és éva né nit
és kér tem őket, hogy ha len ne va la mi mun ka Ma gya ror szá gon, gon dol ja nak
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rám. ők ak kor kár pát al ján misszi óz tak. 2000 már ci u sá ban jöt tem gö döl lő re.
is ten cso dá la tos úton, há rom év múl va meg ad ta, hogy ott hon egy há zat
ve gyek, ahol nem csak ne kem van he lyem, ha nem lá nyom nak és csa lád já nak
is. én min dent el ron tot tam, de is ten min dent hely re tett. a há zas sá got nem
men tet te meg, de el vet te az italt, a ci ga ret tát, meg aján dé ko zott ott hon nal,
csa lád dal, test vé rek kel, gyü le ke zet tel és a leg fon to sabb, hogy meg aján dé ko zott
jé zus krisz tus sal és örök élet tel. gaz dag nak mond ha tom ma gam azért is, mert
csa lá dom is is ten nel jár. kí ván csi ak let tek ar ra az is ten re, aki en gem meg sza -
ba dí tott. ők is részt vet tek egy gyó gyí tón és meg tér tek. Há lás va gyok a bé kes -
sé gért és nyu ga lo mért, ami csak ná la le het! sze re tek él ni, őve le él ni! sze re tek
gö döl lőn lak ni, ahol sok test vé rem van és ezért is na gyon há lás va gyok. Ha
majd ha za me gyek, szí vem be fo gom vin ni a gö döl lői gyü le ke ze tet. Há lás le he tek
is ten nek, hogy Ma gya ror szá gon jól érez tem ma gam. ezért övé a di cső ség! 

aki el ol vas sa eze ket a so ro kat és még nem dön tött is ten mel lett, bá to rí tom,
hogy te gye meg, ér de mes meg pró bál ni! 

szeretettel Mol�nár�Va�len�ti�na

„Én�azon�ban�és�az�én�há�zam�né�pe,�
az�Úr�nak�szolgálunk…”

Há lás szív vel di csé rem is tent, ami ért ide, kö ve tői kö zé tar to zunk. Há rom fel nőtt
gyer mek és egy tíz éves kis fiú édes any ja ként írom e so ro kat, csa lá dunk hit re
ju tá sá ról. 

nem kap tam hit be li ne ve lést, de ta lál koz tam olyan em be rek kel gye rek ko -
rom ban, akik ré vén a jó is ten hí vo ga tott. Úgy jel le mez ném ezt az idő sza kot
meg té ré se mig, hogy is ten kö zel volt hoz zám, sze re tett ak kor is, ami kor én
tá vol vol tam tő le. 

az iga zi for du ló pont éle tem ben az volt, ami kor is ten el hí vott a gyü le ke zet be.
az óta ol va sok rend sze re sen bib li át, sze re tem az éle te met for má ló igé ket,
ta nu lom az éne kes köny vet. 

itt kap tam a ke reszt sé get, és kon fir mál tam is egy év vel ez előtt. ami ó ta így
kö ze lebb ke rül tem jé zus hoz, lá tom más szem mel – éle seb ben – bű ne i met, és
tu dom, hogy már szü le té sem től is bű nös em ber va gyok. tu dom, hogy jé zus
meg vál tó ha lá la ál tal meg tisz tul hat a lel kem. Meg halt ér tem is, hogy ne kem
éle tem le gyen az ő kö ze lé ben. el mond ha tom, hogy so kan sze ret nek eb ből a

pedagoguskonyv_lelekönyv.qxd  2013.05.29.  8:24  Page 43



44 maI bIzonyságtételek

gyü le ke zet ből és én is sze ret he tem test vé re i met. így meg is mer het tem a
szol gá lat és az ada ko zás örö mét is. 

kis fi am már az óvo dá ban re for má tus hit tan ra járt, és az is ko lá ban – már
sok kal tu da to sab ban – ő vá lasz tot ta a re for má tus hit tan órá kat. Mi vel es tén ként
sok szor ol va sunk „me sét” egy gyer mek bib li á ból, már na gyon sok ötöst
gyűj tött hit ta non. gyak ran jön ve lünk is ten tisz te let re, részt vesz a va sár na pi
is ko lai fog lal ko zá so kon. 

fér jem két év vel ez előtt egy gyü le ke ze ti csa lá di tá bor ban ta lál ko zott elő ször
az it te ni re for má tu sok kal, akik a kez de tek től test vér ük ként fo gad ták. az el ső
kis cso por tos be szél ge té sen azt fej te get te, hogy a hit, az is ten kép na gyon
sze mé lyes, bel ső do log, amit egye dül le het meg él ni. az egyik pres bi te rünk
er re – nem vi tat va a hit sze mé lyes jel le gét – jé zust idéz ve vá la szolt: Ahol�ket�ten
vagy�hár�man�össze�jöt�tök�az�én�ne�vem�ben,�én�ott�va�gyok�köz�te�tek.Má té 18.20

ta lán itt kez dő dött szá má ra jé zus krisz tus be fo ga dá sa, az ad dig hi á ba va ló
ke re sés után. sze lí den nó gat tam, hogy men jünk együtt is ten tisz te let re, be szél tem
az ol va sott ke resz tyén köny vek ről, hall gat tunk és éne kel tem re for má tus éne ke ket,
ami nek igen jó ered mé nye lett. Csat la ko zott egy evan ge li zá ci ós cso port hoz, és
fel nőtt kon fir má ci ós cso port ba járt. ezen a pün kös dön kon fir mált. 

Hit tel vall juk, hogy a leg na gyobb aján dék, ami ben az em ber ré sze sül, a
ke gye lem. ez a ke resz tyén hit egye dül ál ló ta ní tá sa, szin te el len té te az em be ri
gon dol ko dás nak, mi sze rint a jó ért ju ta lom, a rosszért bün te tés jár. is ten nél a
ke gye lem, a bo csá nat, a tisz ta lap pal új ra kez dés le he tő sé ge jár a bű nért cse ré be,
ha azt őszin te szív ből, bűn val lás sal és bűn bá nat tal kér jük. 

Csa lá dunk min den nap ja it a hit ben já rás jel lem zi im már. ter mé sze te sen
van nak prob lé má ink, ne künk is van de vi za hi te lünk, van be teg ség és sze gény ség
a sze ret te ink kö ré ben. de min den nap át él jük a ke gyel met. Há lá sak va gyunk
is ten nek azért, amink van. tud juk, hogy jó ad ni. Min dig van mit: se gít sé get,
szol gá la tot, imád sá got. tu dom, ha meg fő zöm a va cso rát va la me lyik gyü le ke ze -
ti al ka lom ra, az zal is az is ten or szá gát épí tem. egy tál ca sü te ménnyel is. az zal
is, ha ko mo lyan ve szem: „bo csásd meg a mi bű ne in ket, mi kép pen mi is
megbocsájtunk az el le nünk vét ke zők nek.”

Min den ol va sóm nak azt kí vá nom – nem sür get ve, szép las san – hogy
en ged je be a szí ve aj ta ján ko pog ta tó jé zust. nagy, öröm te li vál to zá sok tör tén nek
az éle té be, mint ne kem is.

ál dás, bé kes ség! 
Mi�há�lyi�El�vi�ra

pedagoguskonyv_lelekönyv.qxd  2013.05.29.  8:24  Page 44



maI bIzonyságtételek 45

„Azért�ha�va�la�ki�Krisz�tus�ban�van,�új�te�rem�tés�az,�
a�ré�gi�ek�el�múl�tak,�íme,�új�já�lett�minden.”

koncz esz ter nek hív nak. elő ször, éle tem mély sé ge i ről kell val la nom ah hoz,
hogy bi zony sá got te hes sek ar ról a ma gas lat ról, aho va is ten emelt fel en gem.

ár va ként kezd tem föl di éle te met, mi vel édes anyám ko ra szü lött ként szült
meg, be te gen, szív elég te len ség gel, ezért szü le im ott hagy tak a kór ház ban. ők
le mond tak ró lam, de is ten már ak kor is bi zo nyí tot ta irán tam va ló sze re te tét,
hi szen elő ször a zsámbéki cse cse mő ott hon ba ke rül tem, majd tápiószelére,
egy ma gyar gyer mek te len há zas pár hoz. tő lük kap tam az esz ter ke reszt ne vet.
ne ve lő szü le im ré vén ró mai ka to li kus ke reszt ség ben ré sze sül tem, apu kám
ta ní tott imád koz ni, amit es tén ként, mint meg szo kást, gya ko rol tam is. na gyon
meg rá zó volt szá mom ra, ami kor 13 éves ko rom ban meg tud tam, hogy nem ők
az iga zi szü le im. amíg le he tett, tit kol ták előt tem ezt, azon ban min dig érez tem,
hogy va la mi nem az „iga zi” a ve lük va ló kap cso la tom ban. ek kor ér tet tem meg
az osz tály tár sa im ré szé ről ka pott gú nyos meg jegy zé se ket is, mint: „intézetis”
és „ci gány”. ugyan is egyút tal ki de rült ro ma szár ma zá som is.  egye dül érez tem
ma gam a csa lád ban és az osz tály ban is, nem vol tak ba rá ta im, nem volt ki vel
meg osz ta ni ér zé se i met, fáj dal ma i mat sem.

vi szony lag ko rán meg is mer ked tem fér jem mel, és fi a ta lon össze há za sod tunk.
két gyer me künk szü le tett, akik most 13 és 11 éve sek. na gyon jó anya gi kö rül -
mé nyek kö zött él tünk, sem mi ben nem volt hi á nyunk, sőt mond hat ni, fe le lőt len
és pa zar ló éle tet él tünk. egye dül is ten hi ány zott az éle tem ből, éle tünk ből,
ezért az tán sem mi sem volt a he lyén, sem mi sem mű kö dött jól: sem a há zas ság,
sem a gyer mek ne ve lés. to vább ra is ma gá nyos vol tam. is ten már ak kor pró bált
meg szó lí ta ni, de én nem hall gat tam Rá, és nem en ged tem ne ki, úgy gon dol tam,
meg ol dom egye dül az éle tem fel me rü lő prob lé má it. en nek kö vet kez mé nye
lett: sok bűn, en ge det len ség, fé le lem, sok szo mo rú ság és egy nagy bu kás,
amely a há zas sá go mat is ket té tör te. Meg gon do lat la nul, nem tö rőd ve az in tés sel,
is ten stop táb lá it fi gyel men kí vül hagy va, be le men tem egy bot rá nyos éle tű,
bör tön vi selt fér fi vel va ló kap cso lat ba, aki hez vá lá som után férj hez is men tem. 

a rö vid bol dog sá got, ha mar tra gi kus csa ló dá sok vál tot ták fel, amely ben
min den ki tönk re ment: a volt fér jem, az anyu kám, a gyer me ke im, az új tár sam,
de leg fő kép pen én. tel je sen össze om lot tam. ek kor ta lál koz tam a bib li ai té koz ló
fiú tör té ne té vel, amely ben tel je sen ma gam ra is mer tem. a bol dog sá got én is,
messze az atyá tól ke res tem, a vi lág kí nál ta örö mök ben. Rá döb ben tem, hogy
az iga zi sze re tet és bűn bo csá nat, a tisz ta élet, egye dül is ten nél, a ve le va ló
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kap cso lat ban ta lál ha tó meg. el kezd tem jár ni a he lyi re for má tus gyü le ke zet be,
hall gat tam és ol vas tam az igét. nagy se gít sé gem re volt egy női csendeshét,
ahol meg ér tet tem és el fo gad tam jé zus krisz tus bo csá na tát, és el fo gad tam egy
új élet aján dé kát. ek kor új fel ada tot, ér tel met és célt is ka pott az éle tem. a
sze mé lyes igém ugyan is ez volt: „is ten szán tó föld je, is ten épü le te vagy tok.” (i.
kor. 3, 9.) az igés-lap hát ol da lán pe dig ez a ma gya rá zat állt: „Mi len ne, ha
időd, erőd, ké pes sé ge id jé zus ke zé be ke rül né nek? nincs ugyan rá szük sé ge, de
így le he tünk a mun ka tár sai.” ek kor ér tet tem meg, hogy nem csak meg bo csá tott
ne kem, ha nem hasz nál ni is akar en gem az Úr!

ek kor el ha tá roz tam, hogy ez után is ten aka ra ta sze rint sze ret nék él ni.
eh hez fel kel lett szá mol nom a ré gi, bű nös éle te met, ami azon ban nem volt
könnyű, hi szen sok em bert érin tett ad di gi en ge det len sé gem. nagy se gít ség
volt eb ben és ma is, a gyü le ke zet kö zös sé ge, a test vé rek lelkigondozása, imád -
sá ga, vé del me. gyer mek ko rom óta sok lel ki se bet hor do zok, ame lyek las san
gyógy ul nak, de meg té ré sem óta nap, mint nap ta pasz ta lom is ten ere jét. igé jé nek
ve ze té sét, a test vé ri kö zös ség tá mo ga tá sát, bá to rí tá sát és in té sét. 

az új éle tem egyik nagy ál lo má sa az volt, ami kor 2012. jú ni u sá ban, a
gyü le ke zet előtt te het tem val lást jé zus krisz tus ban meg újult hi tem ről és
éle tem ről. szí vem vá gya az, hogy egész éle tem mel szol gál jam az én ura mat, aki
meg bo csá tot ta min den bű nö met és en gem az ör dög nek min den ha tal má ból
meg sza ba dí tott és hi szem, hogy meg őriz és meg áld a ve le va ló kö zös ség ben.

Most ké szü lök érett sé gi re, sze ret nék to vább ta nul ni ta ní tó-hit ok ta tó sza kon.
vá gyam, hogy gyer me kek, kü lö nö sen is hát rá nyos hely ze tű, ro ma szár ma zá sú
gyer me kek kö zött hir det hes sem az evan gé li u mot, és éle tem pél dá ja ál tal is erő -
sít sek má so kat ab ban, hogy igaz az ige ta ní tá sa: „Azért�ha�va�la�ki�Krisz�tus�ban
van,�új�te�rem�tés�az,�a�ré�gi�ek�el�múl�tak,�íme,�új�já�lett�minden.” ikor. 5:17.  

szeretettel Koncz�Esz�ter

Bo�keyung,�ko�re�ai�lel�kész�há�zas�pár�ból�a�fe�le�ség:
Szent�lé�lek�Is�ten�ve�zé�rel�min�ket

szá mom ra na gyon nagy do log volt ha zán kat, dél-ko re át el hagy ni és a
meg szo kott éle tünk től el sza kad ni. azért tud tam vál lal ni a misszi ói el hí vást,
mert imád ság köz ben a szent lé lek is ten eszem be ju tat ta fi a tal ko rom ban tett
fo ga dá so mat. 1988-ban egyik nyá ri kon fe ren ci án ren ge teg fi a tal jött össze, kb.
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10000-en vol tunk. egyik al kal mon az ige hir de tő azt mond ta, hogy min den ki nek
részt kell ven ni misszi ó ban, vagy men ni kell, vagy tá mo gat ni kell, mert ez
jé zus utol só pa ran cso la ta (Mt. 28,19-20), amely min den hí vő re vo nat ko zik.
so kan fel áll tak és imád koz tak, én is kö zöt tük vol tam. tíz év után va ló ra vált
el hí vá som, nem tud tam meg ta gad ni. 1999 már ci u sá ban jöt tünk Ma gya ror -
szág ra, 2000-ben a Hat va ni Re for má tus gyü le ke zet be ve ze tett is ten ben nün ket.
nem gon do lom, hogy misszi o ná ri us ként va la mi na gyon nagy dol got te szünk
itt. Csak egy szán dé kunk van: mi az Úréi va gyunk, és az ő aka ra tát ke res ve
tesszük azt, amit kell, az ÚR ne vé ben. 

az óta elég sok idő el telt. sok szor ta pasz tal tam is ten ve ze té sét. is ten va la -
mi re in dít ja a szí ve met és az tán vég hez is vi szi. a szol gá la tom mind ilyen volt. 

a job bá gyi szór vány gyü le ke zet nem ré gen kap ha tott ima há zat is ten
ke gyel mé ből. vá gya koz tam, hogy mi lyen jó len ne, ha itt is le het ne gye rek -
al ka lom. imád koz tam és meg osz tot tam a szí vem ben le vő gon do la to kat a
hat va ni lel kész úr ral. azu tán jött a szer ve zés, elő ször csak egy gye rek na pot
tar tot tunk a nyá ri szü net ben. ak kor meg kér dez tem tő lük: ha len ne szep tem -
ber től gyer mek al ka lom, ak kor ki sze ret ne jön ni? Min den ki fel tet te a ke zét.
au gusz tus ban az ot ta ni pres bi ter rel, zsu zsa né ni vel meg lá to gat tam a gye re ke ket.  

2010 szep tem be ré ben kez dő dött az al ka lom. a kez dés től fog va min den
hé ten zsu zsa né ni kör be jár ja a gye re ke ket és hív ja őket. na gyon há lás va gyok
ér te, ő az én hű sé ges mun ka tár sam. ere de ti leg nem csak ci gány gye re kek kel
akar tam fog lal koz ni, de így ala kult. Most rend sze re sen jár nak, 6 lány és egy
fiú. na gyon ara nyo sak, szó fo ga dó ak, sze re tem őket. ed dig nem volt könnyű,
né ha jöt tek, az tán sen ki nem jött, össze-vissza jár tak a gye re kek. bi zony szük ség
volt a ki tar tás ra. Há la is ten nek, most úgy ér zem, hogy ko mo lyan vesz nek részt
az al kal ma kon. a vál to zást 2012 szep tem be ré től érez tem. az al ka lom ele jén és
vé gén szok tunk imád koz ni, kör be ül ve, sor ban. so ká ig nem akar ták ki mon da ni
sa ját imád sá gu kat, az tán egy idő után az egyik kis lány el kez dett imád koz ni,
azu tán ket tő, azu tán he tek el tel té vel majd nem min den ki. Most is így va gyunk,
majd nem min den ki imád ko zik. na gyon sze ret nek éne kel ni is, ezért so kat
éne ke lünk. az al kal mon tény leg na gyon fi gyel nek, úgy csil log a sze mük.
ju ta lom ként meg aján dé koz tam őket bib li á val. Most már min den ki nek van a
bib li á ja. sze rin tem ez jót tett szá muk ra. ami kor jön nek a gye rek al ka lom ra,
ak kor a bib li át is hoz zák ma guk kal és óra köz ben együtt is ki ke res sük az igét
és kör be ol vas nak. Min dig mon dom ne kik, hogy ol vas sák ott hon is az is ten
igé jét.  egyik nap az egyik kis lány azt mond ta ne kem, hogy ő úgy vár ta az
al kal mat. ez na gyon jól esett ne kem. na gyon fon tos nak tar tom őket ok tat ni
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is ten igé jé vel, mert „a hit hal lás ból van, a hal lás pe dig a krisz tus be szé de ál -
tal” (Róm 10,17).  

2007-ben má sik szol gá lat hoz ve ze tett en gem is ten: a moz gás kor lá to zott
em be rek fe lé. ezt az igét kap tam: „egy más ter hét hor doz zá tok.” a lá to ga tás
so rán úgy érez tem, hogy tény leg szük sé gük van a kö zös ség re és ba rát ság ra.
ők ál ta lá ban min dig ott hon van nak, nem tud nak ki moz dul ni és az em be rek
kö zött len ni. ta valy is ten in dí tot ta a szí ve met, hogy le gyen al ka lom szá muk ra,
ezért szer vez tem egy tá bort, amely most jú ni us ban lesz. eb ben is annyi ál dást,
ve ze tést lá tok. annyi ra szép do log az, hogy a gyü le ke zet egy szív vel, egy lé lek kel
mun kál ko dik. azt ké rem az Úr tól, hogy ha ők a moz gá suk ban kor lá to zot tak
is, de lel ki leg sza ba dok le gye nek és örül hes se nek jé zus ban, mert jé zus krisz tus
cso dá la tos ne vé nek, ha tal mas ere je van!

eze ket a szol gá la to kat nem egye dül vég zem, min dig min den ben a fér jem mel
együtt szol gá lunk. én  mint ápo ló nő és lel ki pász tor tu dom szol gál ni a test vé re ket.
kü lön ben min den fel ada tot együtt vál la lunk és együtt vég zünk.  

Bo�kyeung�lel ki pász tor

Az�ÚR�az�én�gyó�gyí�tom

a gye rek ko rom cso dá la tos volt. Meg kap tam min dent, ami szép és jó volt. sok
sze re tet, gon dos ko dás, tö rő dés vett kö rül. Re for má tus, hí vő csa lád el ső
gyer me ke vol tam.

az éle tem na gyon rossz dön té se a há zas sá gom volt, olyan em ber hez
men tem férj hez, akit a szü le im el le nez tek. a negy ven év há zas ság te le volt 
fáj da lom mal. szen ve dés sel és meg aláz ta tás sal. saj nos nem mer tem a szü le im nek
pa nasz kod ni, mi vel én vá lasz tot tam. így me ne kül tem el negy ven év után 300
km-re tő le a gyer me kem hez, mi vel nem bír tam to vább egy al ko ho lis ta, go nosz
em ber rel él ni, aki től csak fél tem negy ven éven át. ti tok ba me het tem
temp lom ba is. Hát ra hagy va az ég ész éle tem mun ká ját /lakás nya ra ló stb/
bíz va ab ban, hogy most már él he tek új éle tet is ten nek, bé ké ben és nyu ga lom ban
fé le lem nél kül.

so ha nem gon dol tam vol na, hogy ő fog en gem be pe rel ni és kö ve te lőz ni,
le he tet len dol go kat, pénzt, pénzt kö ve tel ve. a per már több éve tart és még
nem tu dom mi kor lesz vé ge. 
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drá ga-jé zu som te vagy az iga zi bí Ró te lá tod az én éle tem. a te dol god
ítél kez ni!!!

egy ön ző, go nosz em ber, aki a két fi unk kal és négy un kánk kal sem mi
kap cso la tot nem tart. a négy éves tün dér uno kát még nem is lát ta. em ber az
ilyen?

ké rem a jé zus krisz tust, hogy tud jak ne ki megbocsájtani és ad jon ne kem
bé kes sé get és nyu gal mat.

el köl tö zé sem után, mi kor ar ra gon dol tam, hogy vég re nyu gal mat ta lá lok
az egy ház, a ba rá tok és mun ka tár sak sze re te té ben, a pró ba té tel és a szen ve dé sem
to vább nőtt. 

az el hú zó dó pe res ke dés és igaz ság ta lan ság lel ki leg össze tört. a ha lá los kór,
a rák, be teg ség meg tá mad ta a szer ve ze tem. (ez az egy év csak a szen ve dés ről,
a fáj da lom ról, a mű tét ről, a ke mo te rá pi á ról szólt).

olyan em be re ket kül dött az Úr az utam ban. akik től erőt, hi tet és sok-sok
sze re te tet kap tam. so kat és sok he lyen imád koz tak a gyógy ulá so mért.

ők azok a test vé re im, akik meg hall gat tak, a kö zös ség be be fo gad tak és
so kat imád koz tak ér tem. Há la le gyen né kik ér te.

az ima nem hul lott a por ba, az Úr jé zus meg hall gat ta a sok-sok kö nyör gé sem
és már a gyógy ulás fe lé tar tok. a ke mo te rá pi á nak vé ge. igaz még  ha von ta
egy szer ke ze lé sek re já rok és el len őr zé sek re. ezt a sok szen ve dést, ahogy az
egyik ba rá tom mond ta, hogy aki a ke resz tet ad ta erőt is ad ne ked, hogy emelt
fő vel vi sel jed el. 

egye dül csi nál tam vé gig ezt az évet, amit kér tem az Úr tól, meg kap tam.
tu dom, hogy azért tar tott meg, mert ter ve van az éle tem mel, hogy hit be
meg erő söd ve tud jak a kör nye ze tem szá má ra pél dát mu tat ni, hogy ná la
sem mi sem le he tet len, amint az én pél dám mu tat ja! Ha tal mas ere je van a
test vé rek, a gyü le ke zet, egy aka ra tú imád sá gá nak.

a te erőd en gem meg tar tott uRaM jé zus, hogy a hi tem to váb bi
em ber tár sa im nak nyújt son vi gaszt. val lom, hogy van ki út a leg ne he zebb
élet hely zet ből is.

nagy a te ke gyel med a baj ban és szen ve dés ben, nem hagy tál egye dül.

drá ga jé zu som. te gyó gyíts meg, hogy tud jam to vább ad ni uno ká im nak a
te sze Re te ted.

sok sze re tet tel és imád sá gos lé lek kel: 
Si�mon�Zoltánné�(Gyön�gyi)

pedagoguskonyv_lelekönyv.qxd  2013.05.29.  8:24  Page 49



50 maI bIzonyságtételek

Meg�té�ré�sem�tör�té�ne�te

ate is ta csa lád ban nőt tem fel, de éle tem so rán – most már tu dom, hogy ő, az
Úr sok szor irá nyí tott en gem. temp lom ba nem jár tam, ha nem fér jem, – aki
min dig is sze ret te vol na, hogy egy há zi is ko lá ba jár ja nak a gyer me ke ink – ha tá -
sá ra kezd tem el jár ni a nagy fi am mal. 

Min den is ten tisz te let után jó ér zés sel, nyu ga lom mal, te li ener gi á val tér tem
ha za. idő vel érez tem, hogy nem elég csak a va sár na pi al ka lom, és ek kor Csiki
zo li, aki a fér jem gyer mek ko ri is me rő se hir det te, a temp lom ban az alpha
kur zust. érez tem a hí vást, hogy el kell men nem.

2011 őszén je lent kez tem. in nen től kezd ve kez dett meg vál toz ni az éle tem.
olyan lég kör ural ko dott az egész tan fo lyam alatt, amit ed dig ke vés szer érez tem
éle tem so rán, pe dig sze re tett csa lá di lég kör ben nőt tem fel. az em be rek, aki ket
ed dig nem is mer tem, olyan sze re tet tel for dul tak fe lénk, hogy nem győz tem a
fér jem nek ára doz ni es tén ként. 

az alpha hét vé ge tet te fel az i-re a pon tot. érez tem rá ta lál tam, meg vi lá go -
so dott előt tem, és össze állt a kép: is ten az, aki vé gig ve lem volt – van az
éle tem ben és nem va gyok egye dül. egy szer re let tem egy lát ha tó és lát ha tat lan
or szág ál lam pol gá ra. ez olyan biz ton ság ér ze tet ad, hogy az óta is olyan dol gok ba
me rek be le kez de ni, ami be ad dig nem, mert tu dom, hogy jé zus mel let tem áll
és se gít. (el kezd tem egy má sod dip lo más kép zést, ami re so kan azt mond ták,
hogy nem va gyok ma gam nál, de jé zus se gít sé gé vel zök ke nő men te seb ben
ve szem az aka dá lyo kat. olyan nyu ga lom mal me gyek a vizs gá im ra is, mint
még so ha. de saj nos sok szor még ki a bá lok a gyer me ke im mel, el vesz tem a
tü rel mem, de utá na bo csá na tot ké rek. 

ter mé sze te sen ne he zebb is lett az éle tem, hi szen azok a dol gok, ame lyek
ad dig nem okoz tak gon dot (ap ró fül len té sek, ha zug sá gok, irigy ség, rossz in du lat
stb.), most egy szer re fon to sak let tek, olyan szem pont ból, hogy már ezek kel
nem él he tek, mert rossz ér zés sel töl te nek el, ér zem  tu da to sab ban kell, hogy él jek.
el kez dett fáj ni a bűn. több ször ké rek bo csá na tot fér jem től, gyer me ke im től,
ta nít vá nya im tól, mint ed dig. fér jem saj nos nem jár ve lünk temp lom ba, pe dig
ő in dí tott el az úton, de imá ban ké rem, hogy egy szer ő is jöj jön el ve lünk. 

nagy fi am mal (12 éves) va ló kap cso la tom is ja vult, mert már az ál ta la fel tett
kér dé sek re is job ban tu dok, pró bá lok vá la szol ni. so kat be szél ge tünk is ten ről,
pró bá lom meg mu tat ni ne ki, hogy a fé lel me it, vá gya it vi gye is ten elé, ami kor
imád ko zik, mert ő tud ne ki se gí te ni, per sze ha ő is meg tett min dent. a két
ki sebb gyer me kem mel es tén ként imád ko zunk, sok szor a kis lá nyom – aki a
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re for má tus ovi ba jár – ki ül az ab lak ba és on nan imád ko zik egye dül, is ten hez.
igyek szem ál lan dó kap cso lat ban len ni jé zus sal – ha va la mi jó ér, vagy ne héz ség
ak kor rög tön szó lok hoz zá-, de es tén ként tar tok egy rö vid imát.

a na pi igét ol va som, a bib li át sok szor elő ve szem és ol vas ga tom a nagy
fi am mal együtt. 

ked den ként a Csiki zo li-fé le há zi cso port ba já rok. saj nos van, hogy nem
tu dok el men ni, de a va sár na pi is ten tisz te le tet nem ha gyom ki. pont a múlt kor
mond tam az egyik ba rát nőm nek, hogy olyan mint ha ran de vú ra men nék,
annyi ra vá rom már, hogy me hes sek. szol gál tam az alphában, mint gye rek
fel vi gyá zó, főz tünk ebé det. Most pe dig a gyü le ke zet szü le tés na po sa i nak
vi szem ki a cso ki kat. bi zony sá got szí ve sen te szek, de sok em ber előtt még bá -
tor ta lan va gyok.

kö szö nöm, hogy le ír hat tam: 
Nagyné�Nagy�há�zi�Zsu�zsan�na�ta nár

Bi�zony�ság�té�tel

konyári fe renc va gyok, kistarcsai szü le té sű, 39 éves. tíz éve va gyok a kistarcsai
re for má tus gyü le ke zet tag ja. édes apám re for má tus, édes anyám ka to li kus
csa lád ból szár ma zik, de egyi kük sem gya ko rol ja a hi tét és en gem sem ne vel tek
hit ben. bár meg ke resz tel tek, de utá na már nem tar tot ták fon tos nak a ne ve lé -
sem ben, hogy krisz tust meg is mer tes sék ve lem. Úgy vol tak ve le, mint annyi
más ko rom be li gye rek nél, hogy majd én el dön töm. igaz már őket sem ne vel ték
hit ben, anyu kám még el ső ál do zott, bér mál ko zott, de mi kor na gyobb lett, ő
sem tar tot ta fon tos nak a hit éle tet. fel nőt tem te hát úgy, hogy jé zus ról in kább
nagy szü le im től hal lot tam va la mit, de em lék szem, hogy az hogy meg ra gad ta a
gon do la ta i mat. ügye sen raj zol gat tam, és ezek a raj zok sok szor an gya lo kat
vagy jé zust áb rá zol ták. Mi kor ka ma szod ni kezd tem, ezek a gon do la tok hát tér be
ke rül tek, és he lyü ket fel vál tot ta a ka ma szo kat jel lem ző lá za dás, pár vá lasz tás,
ön ma gam ke re sé se. Ha za fi as né ze te ket val lot tam (val lok ma is) de ez ak kor
ti zen éves ko rom ban át csa pott szél ső sé ges dol gok ba (an ti sze mi tiz mus, ci gány -
el le nes ség) eb ben az idő szak ban vé gez tem kö zép is ko lá i mat is. asz ta los
va gyok, je len leg bú tor res ta u rá lás sal fog lal ko zom. 

Mi kor sor kö te les let tem, ha tár őr ként tel je sí tet tem szol gá la tot nagy ka ni zsán,
il let ve letenyén a hor vát ha tár kö ze lé ben. ek kor ta lál koz tam az el ső olyan hí vő
em ber rel, aki (mint utó lag ki de rült) nagy ha tás sal volt jé zus hoz va ló vi szo nyom ra.
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ka to na ként ti ze des rang ban vol tam, és egy szer szól tak ne kem a ba rá ta im,
hogy: gye re csak fe ri, van itt egy cso da bo gár, va la mi hí vő ci gány gye rek, ezt
meg kell néz ned! Meg is néz tem ma gam nak, na gon dol tam, egy ki csit kö te ked -
jünk. Meg kér dez tem tő le, hogy ha ő ke resz tény, ak kor sze ret min den kit? azt vá -
la szol ta, hogy igen. kér dez tem tő le, hogy en gem is sze ret? azt mond ta, hogy
igen, en gem is! er re én jól mell be ütöt tem, hogy hát ra tán to ro dott és meg kér dez tem:
Még min dig sze retsz? Mo so lyog va fel tá pász ko dott és azt mond ta még most is
sze ret. ne vet ve le gyin tet tem, és azt mond tam a töb bi ek nek, akik kö rü löt tünk áll tak,
hogy ez nem nor má lis. de va la hogy úgy érez tem még sem én ke rül tem fölül, ha nem
in kább mint ha meg szé gye nül tem vol na. tisz tes vol tam, ő köz le gény, fe hér bő rű
vol tam, ő ci gány, en gem ked vel tek (sok ba rá tom volt) őt min den ki ki ne vet te és
egye dül volt, rá adá sul én öreg ka to na vol tam, ő pe dig újonc. Még is én érez tem
azu tán rosszul ma gam, és nem ér tet tem, hogy mi ért? de idő vel el ve tet tem ezt
ma gam ban, rá adá sul csak én érez tem így, a töb bi ek eb ből sem mit sem vet tek ész re.
el te met tem te hát ma gam ban jó mé lyen évek re. évek múl va buk kant csak elő ez az
em lék már ak kor, mi kor há za sod ni ké szül tem és menny asszo nyom mal, ági val
so kat be szél get tünk hit ről, is ten ről, jé zus ról. ő má ra ak kor a hit re ju tás út já ra
lé pett és így adó dott, hogy sok szor még egy – egy be szél ge tés után szin te ál mat -
la nul for go lód tam, és jé zus ról va ló gon dol ko dá sa im köz ben fel rém lett ez az
em lék sok szor. Mi kor el dön töt tük, hogy össze há za so dunk, és hogy az igent
temp lom ban is ten előtt is sze ret nénk meg erő sí te ni (ági is ten hit ből, én pe dig
ha gyo mány tisz te let ből). el men tünk a kistarcsai re for má tus lel kész hez, hogy
meg be szél jük ezt. Riskó já nos lel kész tar tot ta ne künk a je gyes ok ta tás al kal ma it
és ezek az al kal mak egy re kö ze lebb és kö ze lebb vit tek is ten fe lé, és a Re for má tus
egy ház kö zös sé ge fe lé is. Mi kor pe dig egy át vir rasz tott, át gon dol ko zott, át ví vó dott
éj sza ka után ki tud tam mon da ni: igen, hi szek ben ned uram, Meg vál tóm vagy
krisz tus, ha tal mas kő gör dült le a szí vem ről és bol dog meg könnyeb bü lés öm lött
szét raj tam, mint aki el té vedt va la hol, de hir te len fényt lát és utat ma ga előtt. ne héz
har cot kel lett még vív nom az ó em be rem mel, a küz de lem az óta is tart. küz de lem
kel lett ah hoz is, hogy el dönt sem, hogy ke resz tény kö zös ség hez aka rok tar toz ni,
kon fir mál ni fel nőtt fej jel, gyü le ke zet be jár ni. az óta ér tem, mi lyen fon tos dön tés
volt, ez meg erő sí tett hi tem ben, ba rá to kat is ta lál tam, hí vő ba rá to kat. is ten a
há zas sá go mat 2 gyer mek kel meg ál dot ta, most vár juk a har ma di kat nagy bol dog -
ság gal. gyer me ke in ket is krisz tus kö ve té sé re pró bál juk ne vel ni. a kö zös imád ság,
is ten tisz te le te ken va ló rész vé tel, bib lia órák és gyer me ke ink nek is ko lai hit tan órák
a min den nap ja ink ré szé vé vál tak. az Úr lett a mi pász to ruk, nem szű köl kö dünk
sem mi ben. szeretettel Konyári�Ferenc

pedagoguskonyv_lelekönyv.qxd  2013.05.29.  8:24  Page 52



maI bIzonyságtételek 53

Még gyer mek ko rom ban, anyai nagy ma mám tól ta nul tam a Mi atyán kot és a
Hi szek egyet. ő szí ve sen be szélt ne kem is ten dol ga i ról. Csa lá dunk nem járt
temp lom ba, is ten ről nem be szél tünk ott hon, még is érez tem va la mi ter mé szet -
fe let ti lény bi zo nyos sá gát. gyer mek ként a zeffirelli ná zá re ti jé zus c. film je
fo gott meg, ami kor az ár tat lan, jó sá gos jé zust kí noz ták és meg fe szí tet ték.
Majd 14 éves ko rom ban – szin tén nagy ma mám in vi tá lá sá ra – kon fir mál tam,
és egy re több is me re tet sze rez tem is ten ről. igaz hit nek nem ne vez he tő, de
va la mi fé le sa já tos is ten kép élt ak kor ben nem.  

30 éve sen aján dék ba kap tam Czakó gá bor be ava tás cí mű el ső kö te tét, és
ek kor el in dult ben nem va la mi. az fo gott meg a könyv ben, hogy a vi lá got
irá nyí tó ha tal mak nak az a cél ja, hogy „gyökértelenítsék” az em bert, és így
irá nyít ha tó, vi lág el fo gyasz tó kon zum idi ó ta barbivá vál jon, va gyis csak szó ra -
koz zon és vá sá rol jon. peace és love, min den rend ben van, a po li ti ka meg old
min dent, az em be ri össze fo gás nál nincs erő sebb ha ta lom, és is ten, mint
sze mély, nem lé te zik. „Az�ál�ta�luk�ve�zé�nyelt�massmédia�át�ala�kít�ja�az�em�be�rek
gon�dol�ko�dá�sát,�íz�lé�sét:�le�vált�ja�a�va�ló�sá�got.” (Czakó g. be ava tás bol dog sa la -
mon kör 2002). ez a könyv rá mu ta tott ar ra, hogy mi van a szín fa lak mö gött.
fény de rült az ér ték vesz tett vi lág rom lott sá gá ra, a rek lá mok ha mis csil lo gá sá ra,
a mú ló di cső ség re. Min den rossz mö gött a pénz és a ha ta lom sze re te te van. sá tán,
ez a lát ha tat lan erő, a rosszat jó nak, a jót rossz nak ál lít ja be. Cél ja az, hogy
min dent és min den kit össze za var jon. Rá jöt tem ar ra, hogy az egyet len biz tos
pont az éle tem ben az igaz, élő is ten. 

en nek ha tá sá ra ko mo lyab ban ér de kelt is tent és ol vas ni kezd tem a szent -
írást. az Úr ek kor fel hív ta fi gyel mem egyik igé jé re, a já nos evan gé li u ma 3:7-re:
„szük�ség�nék�tek�újon�nan�szü�let�ne�tek”! Új já szü let ni? Mit je lent ez, nem ér tet tem?
el ha tá roz tam, hogy meg vál to zom és „jó” le szek. nem kö ve tek el töb bé bűnt,
az éle tem meg tisz tul, min den kit sze ret ni fo gok. ki je löl tem egy ke resz tény
ün nep na pot, és el ha tá roz tam, hogy új já szü le tek, ezen a na pon el ha gyom bű nös
szo ká sa i mat. el jött a nap, de az új já szü le tés nem, va gyis nem vál to zott sem mi,
nem tud tam el hagy ni a bűnt, mi nél job ban le akar tam szok ni ká ros szen ve dé -
lyem ről, an nál ne he zeb ben ment, va gyis nem si ke rült. az tán ki je löl tem egy
újabb idő pon tot, és azt mond tam, hogy most még erő sebb le szek. nem ment,
és így kín lód tam éve ken ke resz tül... 

„Ha�valaki�kész�cselekedni�az�ő�akaratát,�
felismeri�erről�a�tanításról...”�
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„Te�is�kí�sé�reld�meg�egy�szer�ko�mo�lyan,�hogy�éle�te�det�Is�ten�gon�do�la�tai�és�pa�ran�csai
alap�ján�ren�de�zed�be,�s�egé�szen�biz�to�san�fel�is�me�red�majd,�hogy�csak�egye�dül�Jé�zus
tud�ja�meg�ad�ni�ne�ked�azt,�amit�ad�dig�a�ma�gad�erő�fe�szí�té�sei�ré�vén�hi�á�ba�igye�kez�tél
el�ér�ni.�Csak�egy�szer�értsd�meg�Is�ten�aka�ra�tát�a�ma�ga�tel�jes�sé�gé�ben�és�mély�sé�gé�ben!
Csak�egy�szer�szánd�rá�ma�gad,�hogy�a�ha�rag�és�az�irigy�ség�go�nosz�in�du�la�ta�it
ki�sza�kí�tod�szí�ved�ből,�csak�egy�szer�pró�báld�meg,�hogy�úgy�sze�resd�fe�le�ba�rá�to�dat,
mint�ma�ga�dat,�és�pró�báld�meg�le�ta�szí�ta�ni�éne�det�a�trón�ról.�Rá�jössz,�hogy�a�ma�gad
ere�jé�ből�so�ha-�sem�vi�szed�ezt�vég�be!�Egy�re�in�kább�csak�csőd�be�ke�rülsz�ön�ma�gad�ra
néz�ve.�A�bűn�tu�dat�fo�ko�zó�dik,�és�te�he�tet�len�sé�ged�tu�da�ta�egy�re�job�ban�erő�sö�dik.
Egy�szer�Lu�ther�Már�ton,�aki�ezt�ko�mo�lyan�meg�pró�bál�ta,� ezt�a�val�lo�mást� tet�te:
„min�dig�mé�lyebb�re�süllyed�tem�a�bűn�be,�mind�ke�ve�sebb�jót�lát�tam�ma�gam�ban,�s
mind�job�ban�fog�lyul�ej�tett�a�bűn”.�(Carl�E.:�Is�ten�mű�he�lyé�ben)

Hi á ba volt min den nem tud tam meg vál toz ni. sá tán új ra és új ra be hú zott a
cső be, én meg ígé re te ket tet tem is ten nek, hogy most biz tos si ke rül meg vál toz nom,
leszokni káros szenvedélyemről, de nem tud tam meg tar ta ni ígé re tem. egy re
na gyobb szé gyent érez tem, egy re job ban fájt a bűn, fájt, hogy be csap tam is tent,
vissza él tem jó sá gá val, tü rel mé vel, ke gyel mé vel. 
„A�szél�ar�ra�fúj,�amer�re�akar” – ol va som já nos evan gé li u má ban. Csak hin ned

kell, és a szent lé lek csen des, las sú mun ká ja át for mál, ne ked nem kell ten ned
sem mit – ol va som az egyik ige-ma gya rá zat ban. Más hol meg azt ol va som:
ne ked akar nod kell a vál to zást, vágy ni rá, gon do la ta i dat át prog ra moz ni,
szo ká sa i dat meg vál toz tat ni. na pon ta ol vas ni a szent írást... össze za va rod tam.
nem tud tam, most me lyik az iga zi út, mit te gyek?

egy év ti zed nek kel lett el tel nie, mi kor meg ér tet tem, hogy ne sa ját erőm ből
akar jak vál toz ni, és ne akar jam is ten jó tet szé sét el nyer ni az zal, hogy én
ma gam tól meg vál to zom. ez csak el ho má lyo sí tot ta előt tem krisz tus ke reszt jé nek
je len tő sé gét és is ten ke gyel mét. te he tet len sé gem és kár hoz ta tó bű nös ter mé -
sze tem fel is me ré sé re volt szük ség, hogy meg ért sem: is ten szent lel ke az, aki
új já szül, min dent meg tesz ér tem, de eh hez be kell őt en ged nem az éle tem be:
„Íme,�az�aj�tó�előtt�ál�lok,�és�zör�ge�tek:�ha�va�la�ki�meg�hall�ja�a�han�go�mat,�és�ki�nyit�ja
az�aj�tót,�be�me�gyek�ah�hoz,�és�ve�le�va�cso�rá�lok,�ő�pe�dig�én�ve�lem”.�(jel 3:20).

az tán egy már ci u si na pon, mi kor új ra kér tem is ten bo csá na tát, és meg kö -
szön tem hoz zám va ló tü rel mét, hir te len le ír ha tat lan ér zés töl tött el. óri á si
nyu ga lom és öröm szállt meg. szin te a csont ja im ve le jé ben, a ben sőm ben
érez tem meg bo csá tá sát. is ten a lel kem, a sze mé lyi sé gem leg mé lyebb ré szét
érin tet te meg. Meg döb ben tő ér zés volt, hogy nem vá dol, nem fe nye ge tő zik,
ha nem el fo gad, és se gí te ni akar. érez tem, hogy meg bo csá tot ta vét ke i met,
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ha zug sá ga i mat, csa lá sa i mat. nem a meg ér de melt bün te té se met (be teg sé ge ket)
kap tam kár hoz ta tó élet vi te lem mi att, ha nem óri á si ke gyel met. et től a mér he tet len
sze re tet től tel je sen össze ros kad tam. (tu dom, hogy sá tán is tud ját sza ni az em ber
ér zé se i vel, de ab ban biz tos va gyok, hogy most nem ő volt.) Rá adá sul az nap lát tam
egy kis fil met, mely nek a cí me az volt, hogy „Hon nan ve szed a bá tor sá got”. a
film üze ne te va ló ság gá vált ben nem, az, hogy jé zus mi at tam, he lyet tem és ér tem
szen ve dett és halt meg. de nem csak jé zus szen ve dett a gol go tán, ha nem az
atya is ten is, hogy egy szü lött fia vet te ma gá ra az em be ri bű nök büntetését..
Meg ér tet tem, hogy a bű ne im nem ma rad hat nak bün tet le nül, de a bün te tést
nem én ka pom, ha nem jé zus, aki el szen ved te azt a ke resz ten. azu tán vankó
zsu zsa sza vai ju tot tak eszem be, amit is ten üzen a bű nös em ber nek: „sze ret lek,
se gí te ni aka rok, de úgy nem tu dok, hogy a bű ne id bün te té sét el en ge dem, mert
az zal nem gyógy ulsz meg bűn be teg sé ged ből, és a tör vény igaz sá ga is csor bul na.
egy fé le kép pen tu dok se gí te ni, hogy a bün te té se det én szen ve dem el he lyet ted.”
döb be ne tes. va la ki meg halt he lyet tem, hogy én él jek! de nem is akár ki, ha nem
ma ga az is ten! a te rem tő meg hal te remt mé nyé ért! ez a hoz zám va ló jó sá ga,
ki mond ha tat lan sze re te te és ke gyel me az, ami el in dí tot ta ben nem az iga zi vál to zást.
ek kor olyan mély há lát és sze re te tet érez tem krisz tus iránt, hogy ké pes let tem
vol na min dent fel ál doz ni ér te. az óta is van nak bot lá sa im, bű ne im, de azt a na -
pot so ha nem fe le dem, ez ad erőt min dig az új ra kez dés hez. 
„Ho�gyan� jut�el�az�em�ber�a�hit�nagy�él�mé�nyé�re?�Va�la�mi�sze�ren�csés�vé�let�len

foly�tán,�vagy�egy�fe�lül�ről�jö�vő�és�nem�várt�aján�dék�ré�vén�jut�va�la�ki�hit�re?�Nem�-
ré�gi�ben�ezt�mond�ta�va�la�ki�ne�kem:�„Mind�ed�dig�még�nem�tud�tam�meg�ra�gad�ni�a
meg�vál�tás� lé�nye�gét.”�Mi�re� azt� vá�la�szol�tam:� „Mi�e�lőtt�meg�ra�gad�hat�ná� azt,� kell,
hogy�az�ra�gad�ja�meg�önt!”�–�Az�Úr�itt�egy�„meg�is�me�rés�ről”�be�szél.�En�nek�az�a
lé�nye�ge,�hogy�az�igaz�ság�va�la�mi�kü�lö�nös�erő�vel�meg�ra�gad�és�fog�va�tart�min�ket.
Az�Ige�más�szó�val�ezt�hit�nek�ne�ve�zi.�„Ó,�bár�csak�én�is�tud�nék�hin�ni,�és�cse�le�ked�ni
az�Ő�aka�ra�tát!”�Az�Úr�Jé�zus�rá�mu�ta�tott�egy�út�ra,�ame�lyen�min�den�bi�zonnyal
hit�re�jut�ha�tunk.�„Én�va�gyok�az�Út,�az�Igaz�ság�és�az�Élet”.�Ez�az�út�nem�más,
mint�Ő�ma�ga.�(Carl�Eichhorn:�Is�ten�mű�he�lyé�ben�– áhí�ta�tok�min�den�nap�ra)

isten kegyelméből teológiai tanulmányokat végezhettem, és mivel szer -
kesztőként dolgozom, egy a célom: közelebb vinni és megismertetni az
emberekkel az igaz istent, mert nagyon sok hamis és torz istenkép él a fejekben.
szeretném, ha minél többen megismernék az ő szavát, tanítását, irántunk való
szeretetét, és áldozatát, hogy az ő szentlelke által igaz hitre jussannak. jézus
mondja: Mindaz,�aki�Isten�akaratát�akarja�tenni,�megismerheti�tanításomból.

Hálatelt szívvel: Sza�ba�dos�Ta�más
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egy hí res egye tem ta ná ra a kö vet ke ző kér dést tet te fel di ák ja i nak:
– Min dent, ami lé te zik is ten te rem tett? 
– igen – vá la szol ta egy di ák bát ran.
– tény leg min dent is ten te rem tett? – kér dez te új ból a ta nár. 
– igen, per sze – is mé tel te meg a di ák. de a ta nár fel ve tet te:
– Ha is ten te rem tett min dent, ami lé te zik, ak kor a rosszat is meg te rem tet te.

és az alap ján, ami re ed dig ju tot tunk, ál lít hat juk, hogy is ten rossz. 
– a di ák elő ször nem tu dott mit vá la szol ni er re a de fi ní ci ó ra és csend ben

ma radt. a ta nár elé ge dett volt ma gá val és kér ke dett a töb bi di ák előtt, hogy
be bi zo nyít sa, hogy a vá la szo ló di ák hi te csak mí tosz. 

de a di ák új ból je lent ke zett: 
– kér dez he tek ön től va la mit?
– ter mé sze te sen! – így a ta nár. 
a di ák te hát kér de zett: 
– lé te zik-e hi deg? 
– Mi lyen kér dés ez, per sze, hogy lé te zik. te még so ha sem fáz tál? 
a töb bi di ák ne vet ni kez dett. a fiú vá la szolt: 
– va ló já ban uram a hi deg nem lé te zik. a fi zi ka tör vé nyei sze rint, ha jól

be le gon do lunk, a hi deg csak a me leg hi á nyát je len ti. Min den test, vagy tárgy
ér zé keny a kör nye zet vál to zás ra vagy az ener gia át vi tel re. az ab szo lút nul la
tu laj don kép pen a me leg hi á nya. ak kor ezen a hő mér sék le ten min den anyag
moz gás- és re ak ció kép te len lesz. a hi deg nem lé te zik. az em ber ezt a szót a
nem ele gen dő me leg ér zé sé nek ki fe je zé sé re ta lál ta ki. a di ák foly tat ta: 

– lé te zik sö tét ség?
– per sze! – vá la szol ta a ta nár.
– a sö tét ség – foly tat ta a di ák – ugyan úgy nem lé te zik, az csak a fény

hi á nya kor jön. a fényt tud juk vizs gál ni, a sö tét sé get nem. Hasz nál hat juk
new ton mód sze rét ar ra, hogy a fe hér fény ből tö rés sel sok színt kap junk. a
sö tét sé get vi szont nem tud juk mér ni. a fény egyet len su ga ra meg tör het a
sö tét ben és meg tud ja azt vi lá gí ta ni. Hogy tud ja meg mér ni, mi lyen sö tét a
vi lág űr? Hát úgy, hogy meg mé ri a fény erős sé gét, amit ad. a sö tét ség egy szó,
me lyet az em ber ta lált ki hogy mi tör té nik, ami kor nin csen fény. 

vé gül a fi a tal em ber meg kér dez te a ta ná rát:
– uram, lé te zik rossz? 

isten Hiánya
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– per sze – vá la szol ta még min dig a ta nár – lát juk az em ber na pon kén ti
em ber te len sé gé ben, a vi lág ban élő bű nö zők tö me gét. ez nem le het sem mi
más, mint a rossz.

– va ló já ban rossz nem lé te zik, uram, leg alább is ön ma gá ban nem. a rossz
is ten hi á nya. ugyan úgy, mint a sö tét ség és a hi deg ese té ben. ez egy szó,
ami vel az em ber azt sze ret te vol na ki fe jez ni, hogy ke vés van is ten ből, hogy
hi ány zik is ten. is ten nem te rem tet te meg a rosszat. a rossz an nak az ered mé nye,
hogy az em ber hí ján van is ten is me re té nek és sze re te té nek. is ten sze re te te és
bé kes sé ge az ő aján dé ka a mi szí vünk ben, ha be fo gad juk őt. Úgy, mint
ami kor fel kap csol juk a vil lanyt, vagy ki zár juk a hi de get. a ta nár leült.

a fi a tal em ber ne ve: al beRt einstein. 

einstein tudta, hogy a hitnek a hitetlenség, a tudásnak a tudatlanság az
ellentéte.

al bert einstein (1879–1955) mond ta egy szer: „zsi dó va gyok, de a ná zá re ti
ra gyo gó ké pe le nyű gö ző ha tást tett rám. sen ki sem fe jez te ki ma gát olyan
is te ni en, mint ő. va ló ban csak egy hely van ezen a vi lá gon, ahol nem lát nak
sö tét sé get. ez a krisz tus sze mé lye. őben ne mu tat ta meg ma gát is ten ne künk
a leg ért he tőb ben.”

Ha lál áR nyé ká nak völ gyé ben  
a skót fel föld ön meg lá to gat tam egy szer egy öreg pász tort. va la hol a tá gas
le ge lőn volt az is ten fé lő öreg kuny hó ja. na gyon be teg volt; ki csiny kam rács ká -
já ban fe küdt az ágyon, fel pol colt pár ná kon. Már lég szom ja volt és lát szott,
hogy kö zel a vég. Mé lyen ülő sze mé ben nagy fé le lem tük rö ző dött min dent
el kö vet tem vol na, hogy se gít sek raj ta.

el fú ló han gon sut tog ta:
– Meg kell hal nom és na gyon fé lek.
elő vet tem a bib li á mat, és el ol vas tam be lő le né hány ígé re tet, ő azon ban

fél be sza kí tott, és szo mo rú an mond ta:
– Mind ezt is me rem, de nem vi gasz tal nak most en gem.
– de hi szel az Úr jé zus ban?
– tel jes szí vem ből – hang zott azon nal a vá lasz.
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– és ez nem elég ah hoz, hogy tel jes biz ton ság ban tudd ma gad?
– de igen, és még is fé lek, na gyon fé lek.
fel la poz tam a 23. zsol tárt és meg kér dez tem:
– em lék szel a 23. zsol tár ra?
– Hogy em lék szem-e? – felelte in du la to san. – kí vül ről tud tam már ak kor,

ami kor te még a vi lá gon sem vol tál, és az óta is sok száz szor el ol vas tam.
– egy ver set azon ban nem ta nul tál meg elég jól.
és las san fel ol vas tam: Még ha a ha lál ár nyé ká nak völ gyé ben já rok is, nem

fé lek a go nosz tól, mert te ve lem vagy.
az tán így foly tat tam:
– biz to san em lék szel, mi lyen az, ami kor ár nyék bo rul a völgy re. fél tél az

ár nyék tól?
– én és a fé le lem? nem, dá vid donaldson ere i ben bá tor vér fo lyik, és ilyes -

mi től még so ha nem félt.
– ar ra sem gon dol tál ugye, hogy az ár nyék mind örök re ott ma rad, és so ha

töb bé nem lá tod a na pot?
– nem, ilyen os to ba sem vol tam so ha.
– és most még is félsz egy ár nyék tól.
Hi tet len ked ve né zett rám.
– bi zony – foly tat tam – a ha lál ár nyé ka csak rö vid ide ig bo rul rád, hogy

el sö té tít se is ten ke gyel mé nek nap ját. de hát csak ár nyék ...
Resz ke tő kéz zel fed te be a pász tor az ar cát. egy pár per cig sem mit sem

szólt. az tán ke ze it a ta ka ró ra ejt ve, ön ma gá nak mond ta:
– annyi szor ol vas tam ezt a ver set, de so ha még így nem ér tet tem meg,

mint most. ár nyék tól fé lek, igen, ár nyék tól. – az tán rám né zett, ar ca su gár zott
és fel tar tott kéz zel ki ál tott – igen, most már lá tom, a ha lál csak ár nyék, mely
el vo nul. nem, most már nem fé lek.

ne ál tasd ma gad! Ha még nem tér tél meg, és a ha lál hir te len eléd áll, ak kor
nem ár nyék csu pán, ha nem bor zal mas va ló ság, nem fel hő, ha nem szét zú zó
ököl, amely oda ta szít, a kár ho zot tak he lyé re. aki et től nem fél, az nem érez
nor má li san, csak is ten sza ba dít hat ja meg té ve dé sé ből. a ha lál után íté let
kö vet ke zik. „És� amint� elrendeltetett,� hogy� az� emberek� egyszer�meghaljanak,
azután�pedig�ítélet�következik...”�(zsid 9, 27)

de ha va ló ban félsz et től, ak kor bíz va te kints krisz tus ra, aki meg halt,
hogy so kak bű ne it hor doz za.

pedagoguskonyv_lelekönyv.qxd  2013.05.29.  8:24  Page 58



vers 59

ti nem akartok semmi rosszat, 
isten a tanútok reá.
de nincsen, aki köztetek 
e szent harcot ne állaná. 
ehhez isten mindannyitoknak 
vitathatatlan jogot ád:
ne hagyjátok a templomot, 
a templomot s az iskolát! 

ti megbecsültök minden rendet, 
Melyen a béke alapul.
de ne halljátok soha többé 
isten igéjét magyarul?!
s gyermeketek az iskolában 
ne hallja szülője szavát?! 
ne hagyjátok a templomot, 
a templomot s az iskolát! 

e templom s iskola között 
futkostam én is egykoron, 
s hűtöttem a templom falán 
kigyulladt gyermek-homlokom. 
azóta hányszor éltem át ott 
lelkem zsenge tavasz-korát! 
ne hagyjátok a templomot,
a templomot s az iskolát! 
a koldusnak, a páriának, 

a jöttmentnek is van joga 
istenéhez apái módján
és nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul 
az útszélét s az égbolt sátorát? 
ne hagyjátok a templomot,
a templomot s az iskolát! 

kicsi fehér templomotokba 
Most minden erők tömörülnek. 
kicsi fehér templom-padokba 
a holtak is mellétek ülnek.
a nagyapáink, nagyanyáink, 
szemükbe biztatás vagy vád: 
ne hagyjátok a templomot, 
a templomot s az iskolát! 

1925�

ReMényik sándoR

Templom�és�iskola�
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„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy 
az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, 

el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

(Jn3:16)

Emberként�a�legtöbb�amit�tehetsz,�elfogadod�JÉZUS�KRISZTUS�keresztáldozatát

w Ne�félj,�mert�megváltottalak,�neveden�szólítottalak,�enyém�vagy�(Ézs43:1b)

w Mert�úgy�szerette�Isten�a�világot,�hogy�egyszülött�Fiát�adta,�hogy�aki�hisz�őbenne,
el�ne�vesszen,�hanem�örök�élete�legyen.�(Jn�3:16)

w Akié�a�Fiú,�azé�az�élet;�akiben�nincs�meg�Isten�Fia,�az�élet�sincs�meg�abban.�(1Jn5:12)

w Ha�valaki�azt�mondja:�Szeretem�Istent,�a�testvérét�viszont�gyűlöli,�az�hazug,�mert
aki�nem�szereti�a�testvérét,�akit�lát,�nem�szeretheti�Istent,�akit�nem�lát.�(1Jn4:20)

életetfoRMáló igék

MIT JE LENT JÉ zUS SAL A SzíV BEN TA Ní TA NI?
na pon ként alá za tos szív vel imád koz ni a ránk bí zott gyer me ke kért, ta nár
tár sa i kért, csa lá dun kért, nem ze tün kért. ez zel az imád sá gos lé lek kel ta ní ta ni
és meg ol da ni a sok szor nem egy sze rű prob lé má kat. eh hez az utat ke res sük
is ten sza vá ban, a bib li á ban. az erőt, a lel ki fel töl tő dést a szent lé lek ál tal
pe dig a va sár na pi mi se/is ten tisz te le ten, a test vé rek kel va ló lel ki kö zös -
ség ben kap juk. így nyer he tünk na pon ta ked ves sé get IS TEN előtt, aki
tár sunk lesz gond ja ink ban örö me ink ben. 

pedagoguskonyv_lelekönyv.qxd  2013.05.29.  8:24  Page 60


