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Krisztus visszajön! Keveset beszélünk 

erről, talán kevésszer is jut eszünkbe, de 

Krisztus vissza fog jönni. Az Ő második 

eljövetele éppolyan biztos, mint az, hogy 

már egyszer itt járt a földön. A próféták 

megjövendölték Krisztus első eljövetelét, 

megszületését, és ez be is teljesedett. A 

Szentírás azonban ugyanilyen bizonyos-

sággal beszél Krisztus második eljövetelé-

ről is: „És akkor feltetszik az ember Fiá-

nak jele az égen. És akkor sír a föld min-

den nemzetsége, és meglátják az ember-

nek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hata-

lommal és dicsőséggel.” (Mt 24,30) Eze-

ket a jövendöléseket maga Jézus Krisztus 

mondja. Ahogyan eljött egyszer, el fog 

jönni mégegyszer, és utoljára, hogy íté-

letet tartson az emberiség fölött. Meglát-

ják őt az élők, de a halottak is, mert fel-

támadnak. Meglátják őt azok, akik hittek 

benne, de azok is akik nem hittek benne. 

Ezt a találkozást senki nem kerülheti el. 

A tíz szűzről szóló példázat Krisztus 

visszajövetelére utal. Az „akkor” arra az 

időre vonatkozik, amikor Krisztus vissza-

jön a felhőkön. Az Ő visszajövetelének 

körülményeit és következményeit hiva-

tott illusztrálni ez a példázat. Még mie-

lőtt rátérnék magára a példázatra, szeret-

nék az olvasó figyelmébe ajánlani egy ész-

revételt. Nem kell föltétlenül lelki tarta-

lommal megtölteni minden egyes elemet, 

amit egy példázatban olvashatunk. Nem 

kell tehát arra törekednünk, hogy az olaj-

nak, a lámpásnak, az edényeknek megke-

ressük a lelki megfelelőjét. Hanem inkább 

arra kell figyelnünk, hogy összességében 

milyen üzenetet hordoz a példázat. 

Krisztus az Ő második eljövetelét egy 

esküvőhöz hasonlítja (Krisztus a vőle-

gény, az Egyház a menyasszony). Tud-

nunk kell, hogy keleten az esküvő 7 napig 

tartó ünnepséget is jelenthetett, amit a 

lány apjának a házánál tartottak. A végén 

a vőlegény pompás menetben vezette 

menyasszonyát immár a saját lakásába/

lakásukba. Ez éjfélkor történt általában. 

Azonban nemcsak a menyasszonyt kísér-

ték, hanem a vőlegényt is várták. A tíz 

szűz ezeket a várakozókat, az if jú párt 

fogadókat jelentette. A vőlegény házánál 

az ünnepség tovább folytatódott. Erre az 

ünnepségre, ill. menyegzőre mentek be 

a bölcs szűzek, és erről a menyegzőről 

zárattak ki a bolond szűzek. 

A fő üzenet a 13. versben van meg-

fogalmazva: „Vigyázzatok azért, mert sem 

a napot, sem az órát nem tudjátok, ame-

lyen az embernek Fia eljő.” Mivel nem 

tudjuk, mikor fog visszajönni Krisztus, 

ezért KÉSZEN KELL LENNÜNK min-

den percben, hogy találkozzunk vele. A 

készenlét azért fontos, hogy bemehessünk 

vele a menyegzőre, és ne maradjunk kint 

a külső sötétségben. Nézzük most meg, 

milyen tanításokat tartalmaz számunkra 

ez a példázat: 

Először is azt, hogy nem fog min-

denki üdvözülni. Nem fog mindenki 

bemenni a vőlegénnyel a menyegzőre. A 

Jelenések könyvében olvashatunk erről 

a menyegzőről: „Örüljünk és örvendez-

zünk, és adjunk dicsőséget néki, mert 

eljött a Bárány (Krisztus) menyegzője, 

és az ő felesége (Egyháza) elkészítette 

ma gát.” (Jel 19,7) Ennek a menyegző-

nek a színhelye a mennyország, de nem 

fog mindenki bejutni oda. Bármennyire 

is szimpatikus az az univerzalista üdvös-

ség szemlélet, miszerint végül minden-

ki üdvözülni fog, ez mégsem biblikus. 

Ahogyan az öt bolond szűz kint maradt, 

ugyanúgy mindazok, akik nem bánták 

meg bűneiket, nem tértek meg és nem 

hittek Jézus Krisztusban, kint maradnak 

a külső sötétségben, ahol sírás és fogcsi-

korgatás lesz. Ez a kint maradás az elkár-

hozást jelenti. 

Másodszor, azt kell meglátnunk, hogy 

azok üdvözülnek, akik készen vannak. 

Amiképpen azok a szűzek mentek be, akik-

nek olajuk volt, tehát készen voltak, úgya-

núgy a mennyei menyegzőre is azok jutnak 

be, akik készen vannak. Készen lenni pedig 

nem jelent mást, mint megtérni bűneink-

ből és hinni Jézus Krisztusban, mint egye-
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düli Szabadítónkban. „Bánjátok meg azért 

és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti 

bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés 

idei az Úrnak színétől.” (ApCsel 3,19) 

Harmadszor, azt figyelhetjük meg, 

hogy van olyan akarás, ami késő. A 

bolond szűzek is be akartak menni a 

menyegzőre, miután rádöbbentek, hogy 

kívül rekedtek, de már nem juthattak 

be. Ebből azt látjuk, hogy nincs még 

egy második esély a bejutásra. Nincs 

tisztító tűz, ahol még felkészülhetünk 

az üdvösségre. Ez a történet nem arról 

szól, hogy még ráérünk megtérni, ami-

kor Krisztus visszajön, hanem arról, hogy 

akkor már késő lesz. Egy ideig bármit 

halogathatunk, de bekövetkezik az, ami-

kor már késő. Ezt olvassuk az Igében: 

„akik készen valának, bemenének ővele 

a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó.” (10.

v.) Nem írja az Ige azt, hogy mégegyszer 

meg lesz nyitva az ajtó, hanem azt láthat-

juk, hogy végleg bezárult. Tehát, aki nem 

jut be elsőre a mennybe, annak nem lesz 

második lehetőség sem. Krisztus bement 

a mennybe érettünk (Zsid 6,20), hogy az 

utat megnyissa számunkra, de ez az út 

nem marad nyitva örökre. Amikor Krisz-

tus eljön másodszor, és az ő menyasszo-

nya, az ő egyháza, az őbenne hívők sere-

ge bevonul a mennyországba, az út lezá-

ratik örökre. Nem olvasunk sehol arról 

az Igében, hogy marad egy résnyi nyílás 

az ajtón. „Később pedig a többi szűzek 

is megjövének, mondván: Uram! Uram! 

Nyisd meg minékünk. Ő pedig felel-

vén, monda: Bizony mondom néktek, 

nem ismerlek titeket.” Azok fognak kint 

maradni, akiket Krisztus nem ismer, akik 

Krisztus számára idegenek. Vigyázz tehát, 

mert a halogatás bizonytalanságot jelent. 

Lehet, most akarja Isten, hogy megtérj, de 

te nem akarod; vigyázz, nehogy eljöjjön 

az az idő, amikor te fogod akarni, de az 

Úr nem fogja akarni. 

Negyedszer, megismerkedhetünk az 

elkárhozók jellemével. A közfelfogással 

ellentétben, miszerint van jó ember és 

rossz ember, a Biblia az emberiséget böl-

csekre és bolondokra osztja. A bölcsek az 

életüket kősziklára, tehát Krisztusra épí-

tik, a bolondok viszont homokra (önma-

gukra, vagy egyéb múlandó dolgokra) épí-

tenek, Isten Igéjével ellentétesen cseleked-

ve. Krisztus ily módon nevezi bolondok-

nak az elkárhozókat is, de miért? Azért, 

mert bolond (felelőtlen, megondolatlan) 

az az ember, aki nem készül a Krisztussal 

való találkozásra, aki úgy gondolja, hogy 

mindez nem fog úgysem bekövetkezni. 

Bolond, aki jobban bízik magában vagy 

mások véleményében, mint Jézus Krisztus 

szavában. De azért is nevezi bolondoknak 

őket, mert bolond az az ember, aki kihagy 

egy ilyen menyegzőt. Bolond az, aki nem 

fogadja el a meghívást erre a menyegző-

re, s arra hivatkozik, hogy neki most fon-

tosabb dolgai vannak. Bolond az, aki a 

menyegző helyett a fogcsikorgatást, a kül-

ső sötétséget választja. (Az elkárhozók is 

meglátják majd – utólag – bolondságu-

kat, de akkor már késő lesz.) Bolondok 

vagyunk, ha annyi figyelmeztetés, tanítás 

mellett, mi mégis a pokolba fogunk jut-

ni. Bolondok vagyunk, ha nem viszünk 

magunkkal olajat, azaz nem készülünk a 

Krisztussal való találkozásra. 

Ötödször, az üdvözülők jellemét is 

megfigyelhetjük. Nem azért üdvözülnek 

ők, mert kevésbé bűnösek, hanem azért, 

mert bölcsek. Miben áll az ő bölcsessé-

gük? Abban, hogy előrelátóak, és készül-

nek a Krisztussal való találkozásra, aho-

gyan az öt bölcs szűz is előrelátó volt, és 

készült a vőlegénnyel való találkozásra. A 

bolondokról is úgy tűnt, hogy szeretné-

nek találkozni a vőlegénnyel, sőt mintha 

ők is készültek volna, de mégsem talál-

koztak. Annyi ember van, akiről úgy 

tűnik, mintha készülne az Istennel való 

találkozásra, de sohasem fog üdvözülni, 

mert nem azt teszi, amit tennie kellene. 

So kan templomba járnak, vallásos köte-

lességeknek eleget tesznek, böjtölnek, ada-

koznak, igyekeznek jót cselekedni; szen-

tekhez imádkoznak, Máriát imádják; ők 

szinte mindent megtesznek, csak épp a 

szívüket nem adják oda Istennek. Hiány-

zik szívükből az őszinte bűnbánat. Vagy 

hamis megoldásokkal készülnek, vagy 

pedig amit tesznek, nem szívből teszik. 

Nem mindegy tehát, hogyan készülünk, 

és miben látjuk a készülés lényegét. A 

bölcs szűzek előrelátóak voltak, és vittek 

olajat magukkal, amire szükségük volt. A 

bölcs ember figyelembe veszi Isten utasí-

tásait, s nem a maga értelmére támaszko-

dik. A bölcs ember tehát alázatos ember, 

aki inkább bízik az Isten által felkínált 

megoldásban, mint az emberek által kita-

lált megoldásokban. 

Hatodszor, azt a tanulságot is levon-

hatjuk, hogy amiképpen más olajával nem 

lehet világítani (8-9.v.), úgy más hi tével 

sem lehet üdvözülni. Nem tud felkészül-

ni senki sem helyettem a Krisztussal való 
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találkozásra. Amit nekem kell megten-

nem, azt nem teheti meg más helyettem. 

A másik ember megtérése nem az én meg-

térésem. A másik ember harca, győzelme, 

bizodalma, reménysége nem az enyém. 

Egyéni elbírálásban lesz részünk Krisz-

tus előtt. 

Hetedszer, a keresztyén élet kitartást, 

türelmet, éberséget igényel. Szomorú az 5. 

vers mondanivalója: „Késvén pedig a vőle-

gény, mindannyian elszunnyadának és alu-

vának.” Az a szomorú, hogy a bölcs szű-

zek is elszunnyadának. Talán átragadt ráj-

uk a bolondok gondatlansága, nemtörő-

dömsége. Hiszen minek lehet nevezni 

ezt, mint nemtörődömségnek, amikor a 

Vőlegényre várakozva elaludtak. Képze-

ljünk el egy esküvőre készülő fiatal párt: 

a menyasszony várja vőlegényét, de a vára-

kozásban elszunnyad, sőt elalszik. Mennyi-

re érthetetlennek és furcsának tűnik, nem-

de? Avagy nem ugyanilyen furcsa az, ha 

a keresztyének elszunnyadnak, alszanak; 

ha Krisztus iránti szeretetük csökken, ha 

a vigyázást és az imádkozást elhagyják, ha 

Isten Igéjét felületesen olvassák, ha keresz-

tyén kötelességeiket elhanyagolják? Avagy 

nem borzalmas látvány, hogy a bölcsek is 

ugyanúgy alszanak, mint a bolondok? Nem 

szomorú az, ha a keresztyének olyanok-

ká lesznek, mint a hitetlenek, s nem lehet 

különbséget tenni közöttük, mint ahogyan 

nem lehet különbséget tenni egy bölcs, de 

alvó és egy bolond szűz között, aki szintén 

alszik. A keresztyének szunnyadása, vagy 

alvása az ő lelki hanyatlásukat, éberségük 

csökkenését jelenti. A szunnyadás elővigyá-

zatlanságot, az alvás pedig érdektelenséget, 

élettelenséget jelent. 

Isten könyörüljön rajtunk, hogy Krisz-

tus második eljövetele ne érjen készület-

lenül, megtéretlenül bennünket. Továb-

bá, ne aludva várjuk a mi Megváltónkat, 

ne lelki hanyatlásban, szunnyadásban, 

kö zömbösségben, hanem éberen, dolgoz-

va, mint a hű és bölcs szolga (Mt 24,45-

47). Ha pedig már ránk tört az álmos-

ság, ha már szunnyadunk, ébredjünk fel 

és tartsuk magunkat éberen, ne enged-

jük, hogy a világ elringasson bennünket, 

hanem inkább mi legyünk azok, akik fel-

ébresztünk másokat is.

„Serkenj föl, aki aluszol és táma-
dj fel a halálból, és felragyog tenéked 
a Krisztus” (Ef 5,14)! Ámen.

Sikó Mihály

A SZENVEDÉSRŐL
ÉS A NEHÉZSÉGEKRŐL...

„Aki megkoronázására igyekszik, nem 

sokat törődik az esős idővel…”

John Trapp

„Egy agyagedény a napfényben is 

mindig agyagedény marad. Át kell men-

nie a kemence tűzén ahhoz, hogy porce-

lánná váljon…”

Mildred Witte Struven 

„Miért szenvednek az igazak? Miért 

ne szenvednének? Egyedül ők azok, akik 

ezt elhordozhatják…”

C. S. Lewis

„Bár e világban bőven van szenvedés, 

de azért bőven van diadal is…”

Hellen Keller

„Minden probléma egy lehetőség, 

amelyben megmutatkozhat Isten ereje. 

Naponta több ilyen lehetőséggel talál-

kozunk – melyek csodálatosan álcázzák 

magukat megoldatlan problémákként…”

Anonymus

„Akár koronával, akár vesszővel jön az 

Úr gyermekeihez, ha Ő maga jön, akkor 

minden jól van, ahogy van! Üdvözlégy 

Jézus, bármely úton is érkezel…”

Samuel Rutherford

„Lényegében feleannyi gyötrelem sincs 

magában a szenvedésben, mint a szenve-

dések elleni rugódozásban…”

C. H. Spurgeon

„Mert az Isten minket, Ő híveit, mint 

édesatya fiait, jó végre sanyargat, hogy 

(tudniillik) Tőle el ne fajuljunk, de inkább 

akaratját megértvén és tanulván, cseleke-

deteinket elkövethessük és cselekedetre 

Tőle erőt kérhessünk… Ez az oka, hogy 

az Isten az Ő híveit ez életben szüntelen 

szokta sanyargatni és sokféle keresztek-

kel próbálni: nem hogy gyűlölné őket, 

de hogy igaz alázatosságra hozván, az Ő 

akaratját vélek megismertetné és annak 

bételjesítésére hajtana… ”

Veresegyházi Szentjel János

„Úgy tűnik, hogy a nagy próbák szük-

séges felkészítők a nagy feladatokra…”

Thompson

„Nincsenek olyan korona-hordozók a 

mennyben, akik nem voltak kereszt-hor-

dozók a földön…”

C. H. Spurgeon

„Nem lenne patakcsobogás a meder-

ben található kövek nélkül…”

Carl Perkins

„Amikor az épület kezd megrendül-

ni, a falak kezdenek összeomlani, akkor 

nézzünk Jézusra és a repedéseken át a 

leomló szarufák között ránk sugárzik az 

égi fény…”

C. H. Spurgeon

Válogatta:
Szőke Imre
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AZ ÖRÖKZÖLD TÉMA

Éppen azon morfondíroztam, hogy 
miről is írjak, amikor eszembe jutott a 
fiatalokat mindig is foglalkoztató, mond-
hatni „örökzöld” téma, amely esetenként 
fölösleges részletességig túltárgyalt, és 
ezért néha lerágott csonthoz hasonlított 
állaga ellenére újra és újra a beszélge-
tések főtémájává válik. Olyannyira gon-
dot okoz – esetenként –, hogy közel-
kelet nagy problémája eltörpül – legaláb-
bis számunkra, fiatal, egyedülálló szemé-
lyek számára – e mellett a minket foglal-
koztató kérdés mellett, amelyet a népze-
ne így fogalmazott meg és öntött rímbe, 
hogy: „Hát én immár kit válasszak, virá-
gom, virágom.” 

Hogy miért pont ez jutott eszem-
be? Azért, mert – amennyiben te ezzel a 
prob lémával szembesülsz, vagyis abban a 
korban és helyzetben vagy, amelyben ez 
aktuális –, akkor egy csónakban evezünk. 
Tehát engedd meg, hogy most evezzünk 
egy keveset az én evezőmmel. Akár úgy 
is veheted, hogy ez egy személyes levél, 
amely most neked szól. Jelen pillanatban 
csak neked. 

Azt még itt előre kell bocsátanom, 
hogy amit írok, azt nem azért írom, mert 
jártas vagyok a párválasztás, udvarlás, 
házasság témakörében. Sőt hívő keresz-
tyén környezetemben magamnál tap-
asztalatlanabbat nem ismerek. Azonban 
hadd szabadjon megjegyeznem, hogy ese-
tenként hátrány, főként a fiatalok szemé-
ben, ha egy már nős vagy férjezett sze-
mély oktatja ki őket. És valljuk be, ese-

tenként valóban magas lóról beszélnek 
az ilyen emberek. Úgy tűnik, hogy már 
elfelejtették a magunkfajta – egyedülálló 
– személyeket foglalkoztató kérdéseket, 
és így a választ sem tudják igazán meg-
fogalmazni számunkra. 

Azonban bennünk még frissek a kér-
dések és új a kíváncsiság. 

Az elmúlt hetekben időnként elmél-
kedtem csendességeim alatt, Isten je len-
lé tében  arról, hogy milyen igényeim 
lehetnek a párválasztásban? Vagyis, hogy 
milyen segítőtársért kell imádkoznom? 
És arról, hogy milyen fontossági sorrend-
nek kell lennie életemben már most és 
majd akkor, ha Isten segítőtársat rendel 
mellém? Amikor naplóm előtt, golyóstol-
lal a kezemben erről elmélkedtem, akkor 
három kategória vagy szint jutott eszem-
be az igényeimmel kapcsolatban:

- Mulandó tulajdonságok
- Az élet végéig tartó tulajdonságok
- Az élet után is megmaradó tulaj-

donságok
A fontossági sorrend tehát hátulról 

kezdődik:

1. Az élet után is megmaradó 
tu  lajdonságok 

Aki a párválasztáson gondolkodik, 
annak nem igazán jut eszébe az, hogy 
mi lesz a halál után. Azonban a halál 
té nyével szembesülni kell a választott sze-
méllyel kapcsolatban is. Azt, hogy meg-
tért keresztyén személynek kell lennie 

annak, aki a társad lesz, már sokan, sok-
felé sokféleképpen mondták. Én itt csak 
csatlakozom hozzájuk és mélyen bólo-
gatok. Érdemes elgondolkodni azon, 
hogy egy hívő fiatalnak – legyen az fiú 
vagy lány (sajnos mindkettőre van példa) 
– megtetszik egy hitetlen személy. Mai 
szóhasználattal „szerelmes lesz, beleesik.” 
Ezt azért teszem idéző jelbe, mert egyet-
értek azzal, aki azt mondta, hogy: „Az 
igazi szerelemmel úgy vagyunk, mint az 
éjféli kísértettel. Mindenki beszél róla, de 
kevesen találkoztak vele.”1 Hogyan lehet-
séges ez? Mi történt itt? Mi az, ami meg-
tetszett? A válasz rendszerint a megma-
gyarázhatatlanságig nehéz azoknak, akik 
teológiailag hajléktalanok, vagy akik saját 
magukkal  sem őszinték. Hadd szóljunk 
egyszerűen: Az ember testből és lélek-
ből áll.2 Tehát mi tetszett meg a másik 
személyben? A hívő fiatal nem fogja azt 
mondani, hogy a hitetlen teste tetszett 
meg. Tudja, hogy ez a válasz nem díja-
zott. Tehát akkor a lelke, lelkisége tetszett 
meg? De hát hitetlen! Az ilyen beszélge-
téseknél a kibúvó az szokott lenni, hogy 
nem a teste tetszett meg, és  – mivel 
hogy hitetlen – nem is a lelke, hanem 
a „személyisége”. És hosszú monológ-
ban igyekeznek a személyiséget elválasz-
tani a (hitetlen) lelkiségtől. És amúgy is 
– mond ják nagy lendülettel –, még meg-
térhet. Érdemes lenne revideálni az „esz-
tétikai” alapelveinket. Sőt talán az Isten-
nek való engedelmességünket is.

Tehát mi lesz velünk miután meg-
halunk? Ha valóban Isten gyermekei 
vagyunk, akkor a Mennybe jutunk, ahol 
szüntelen dicsőítjük a Bárányt. Amelyik 
fiú vagy lány nem rendelkezik ezzel a 
tulajdonsággal, vagyis már itt a földön 
nem dicsőíti örömmel az Urat, az mit 
fog tenni az örökkévalóságban? Ez a 
tulajdonság azért a legfontosabb, mert 
ha megvan, akkor soha nem múlik el, és 
mindig szükség lesz rá. Azért nem múlik 
el, mert a „szentek állhatatosak”. Aki 
nem képmutató, hanem valóban megtért, 
az megmarad ebben az Istentől kapott 
hitben. Már itt dicsőíti Istent, és majd az 
örökkévalóságban annál inkább. 

2. Az élet végéig megmaradó 
tulajdonságok

 Itt olyan tulajdonságokra gondolok, 
mint a szorgalom, kedvesség, jóság, szív-
esség stb. (ámbár úgy gondolom, hogy 1  501 Híres mondás, Anno Kiadó, 98. o.

2  1Móz 35,18; Mt 10,28
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ezek a tulajdonságok a halál után is meg-
maradnak, de sokkal tisztább formában)  
Tehát, keresztyén magatartású legyen, 
ne csak szóval szeresse és dicsőítse az 
Urat, hanem tettel is. Legyen energikus, 
aki nem várja a sült galambot a szájá-
ba berepülni. Kedves, aki nem dühöng 
mindenért, hanem rendelkezik önkont-
rollal. Olyan, aki örömmel segít a társá-
nak, tudva, hogy ez az ő feladata. 

3. Mulandó tulajdonságok 

Hogy szép és vonzó legyen-e? Ter-
mészetesen. Csakhogy bármennyire egy-
értelmű is ez, sokan nem tudják, hogy 
ez mit jelent. Miért? Mert nincs reá-
lis szépérzékük. A szépérzéket megfer-
tőzte a világ, és már nem tudjuk, hogy 
hol van a határ. A reklámok és a filmek 
hősei és hősnőihez képest mi a notreda-
mi toronyőrhöz vagyunk hasonlatosak. 
De hát gondold csak el. Neked nem egy 
reklám lány vagy reklám fiú kell társ-
nak, hanem egy királylány vagy király-
fiú, aki nem csak, hogy a mi Királyunk 
családjának a tagja, de megfelelő segí-
tőtárs is. Mellesleg jelenleg nem isme-
rek olyan keresztyén lányt, aki nem szép. 
Azonban tartsuk szem előtt azt, hogy 
itt mulandó tulajdonságokról beszélünk. 
Néhány év, és a kedvesed bársonyos kezé-
nek bőre elveszti rugalmasságát, gyönyö-
rű haja megőszül, büszke tartása az élet 
súlya alatt meggörbül stb, stb. (Persze 
nem ijesztgetni akarok, még nem tartunk 
ott, csak úgy mondom, hogy tartsuk ezt 
is szem előtt.) Ezért mondja Salamon, 
hogy „Csalárd a kedvesség és hiábavaló 
a szépség; amely asszony féli az Urat, az 
szerez dicséretet magának!” Nem mind-
egy, hogy milyen alapra építesz. Egy író 
ezt a következőképpen fogalmazta meg: 
„A szerelem olyan, mint az impérium, 
ha elhal az eszme, amelyen alapul, meg-
hal az impérium is.” És valóban, ha nem 
a Szentírás eszméjére építünk, akkor vala-
mi olyanra építünk, amely múlandó, és 
nem tart sokáig.

Tehát úgy gondolom, hogy valahogy 
ebben a sorrendben kell vizsgálatot indí-
tanom egy-egy helyzetben. És hadd mond-
jam el, hogy általában éppen az előbbi 
sorrendben szokott a probléma is lenni. 
Vagyis az Úrral való kapcsolat, majd a 
jellemek területén vannak hiányosságok. 
Nagy mesterei vagyunk ugyanis a test szé-
pítésének – akinek van füle a hallásra, 

hall ja meg –, de a lélek szépítése már 
nem annyira erősségünk. És itt nem a 
másik félről van szó, hanem magunkról! 
Rólad beszélek! Ha jobban foglalkoznál 
a kegyességeddel, akkor sokkal könnyebb 
lenne a döntésed, és tisztább az előrelátá-
sod, egyszerűbb a választásod. A kegyes-
ség erősítése helyett mi inkább sopánko-
dunk és tétovázunk. No, meg követelő-
zünk Istentől, hogy mutassa már meg a 
helyes utat. Arról nem is beszélve, hogy 
a helyes út, a mi elképzelésünk szerinti 
terv, és végül is ehhez csak Isten jóváha-
gyását várjuk. 

Nos, miért van olyan segítőtársra 
szükséged, aki mindenek előtt és felett 
kegyes életre törekszik? Azért, mert ő a 
második szövetségesed kell, hogy legyen. 
Vagyis úgy gondolom, szövetségi fokoza-
tokat kell felállítanod és betartanod már 
most, és a házasságod után még inkább. 
Először Isten, majd (házasság után) a fele-
séged. És így tovább a többi kapcsolatok. 
Napjainkban az általános emberi kapcso-
latok megromlottak szinte kivétel nélkül 
mind. A férj-feleség, szülő-gyerek, nagy-
szülő-unoka, barát, munkatárs, stb. A 
romlás olyan mértékű, hogy már nem 
csak a másik személyt csapjuk be, hanem 
saját magunkat is. Elhitettük magunkkal, 
hogy a rossz jó, de ha nem is jó, de nem 
olyan nagyon rossz. Helyre kell állítani 
a szövetségi fokozatokat, vagyis minden 
kapcsolatunkat. Istennel és emberekkel 
való kapcsolatot egyaránt. 

Istennel olyan kapcsolatod kell, hogy 
legyen, mint senki mással. Olyan indulat-
tal és gondolattal kell, hogy legyél, mint 

a zsoltáros, aki így kiáltott fel: „Kicsodám 
van az egekben? Náladnál egyébben nem 
gyönyörködöm a földön.” (Zsolt 73,25) 
Nos, ugye fiatal olvasóm, rátapintottam 
a problémára. Senki nem lehet fonto-
sabb, mint Isten. Sem szülők, sem test-
vérek, barátok vagy rokonok, sem pedig 
ő, akiről órákig tudnál beszélni, és aki 
annyira lefoglalja alkalmanként a gondo-
lataidat, hogy csak merengsz a végtelen-
be. Istennel olyan szövetséges viszony-
ban kell lenned, hogy akár a világgal 
szemben is megállj, csak Isten mellett 
lehess. Úgy, mint Athanasius3, aki mikor 
egye dül maradt is az igaz tanítás mellett, 
akkor sem tagadta meg a Megváltót. Ki 
van az első helyen a szívedben és a gon-
dolataidban?

Csak az Istennel való szövetséges 
viszony után jön a feleséggel/férjjel való 
szövetség. Ezen már sokan elbuktak. Aki 
nem ragaszkodik jobban Istenhez, mint 
a feleségéhez, az máris megszegte az első 
szövetséget. Azonban az első szövetség 
után ez a második is nagyon fontos. Itt is 
sokan elbuknak. Ha hiányzik az őszinte-
ség Istennel szemben, akkor nem várható 
el, hogy egy ember felé őszinték legyünk. 
Akinek titkai vannak a társa előtt, vagy 
aki valaki mással jobban el tud beszél-
getni, őszintébb tud lenni, mint a tár-
sával, az nem érti a házassági kapcsola-
tot, amelynek „Isten akaratából fel kell 
oldania a magányosságot.”4 Akár azt is 
mondhatnánk, hogy őszinteség nélkül 
nincs valódi szerelem, és Isten szerinti 
házasság. Az általános kegyelem követ-
keztében ezt még egy olyan hitetlen író 
is meglátta, mint Goethe, aki azt írta: 
„Hol a bizalom hiányzik, ott a szerelem 
koszorújának hiányzik a legszebb virá-3  A 3. század végén született, az arianizmus ellen küzdött, hírdetve Krisztus istenségét. 

4  Wilhelm Busch, Jézus a mi sorsunk, Primó, Evangeliumi kiadó, 88. o.
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ga.”5 Én egy kissé tovább menve akár azt 
is mondhatnám, hogy az egész koszorú 
hiányzik. 

Választás idején azonban vannak prob-
lémák. Párválasztás idején különösen 
nehéz kérdésekkel szembesülünk. A Róma 
8,28-at szem előtt tartva – vagyis azt, hogy 
minden a javunkra munkálkodik – néz-
zünk meg néhány fontos kérdést.

a. A szükséglet
Az itt elmélkedésre szánt kérdés az, 

hogy szükséged van-e társra? Ez a kez-
dethez való visszamenetel, hiszen ezt a 
kérdést sok esetben fel sem tesszük (akár 
magunkról, akár más személyről legyen 
szó). Pedig a Szentírás beszél arról, hogy 
nem mindenkinek kell társhoz jutnia. 
Nos, nem azért, hogy kényelmesebb élete 
legyen, hanem azért, hogy még erőtelje-
sebben, nagyobb odaadással tudja Isten 
munkáját végezni. Ha olyan érzéssekkel, 
indulatokkal rendelkezel, amelyek arra 
mutatnak, hogy a te életedben is érvé-
nyes az: „Nem jó az embernek egyedül 
lenni”, („De ha magukat meg nem tar-
tóztathatják, házasságban éljenek, mert 
jobb házasságban élni, mint égni.” – 
1Kor 7,9) akkor bizony meg kell fontol-
ni a két lehetőséget:

- Igen, szükséged van társra, Isten 
nem véletlenül látott el ilyen indulattal. 
Nem azért tette ezt, hogy bűnös módon 
használd, nem is azért, hogy kínozzon, 
hanem azért, hogy rávezessen arra, tár-
sat rendelt neked. Hogy meglásd a szük-
séget! Némely kommentátorok szerint 
azért nem teremtette Isten meg azon-
nal Évát is, amikor Ádámot teremtette  – 
hiszen az állatokat mind párosával terem-
tette –, hogy Ádám meglássa azt, hogy 
nem jó egyedül.6

- Nem, nincs szükséged társra az érzé-
sek ellenére. Ezek az érzések is adathat-
nak próba gyanánt. Természetesen ezzel 
is célja van Istennek, mégpedig olyan, 
amelyik a te javadat szolgálja. Ezek által 
akar megtanítani nagyobb önfegyelemre, 
hogy hatékonyabban szolgálhass neki. 

b. Az idő
Rendben van, meg kell vizsgálnom, 

szükséges-e a társ vagy sem, de ha már 
tudom, hogy igen, akkor mit tegyek? Isten 
kirendeli, de mikor? Ebben az esetben is 

igaz az, hogy az időket nem tudjuk. Azon-
ban mégis van egy eléggé pontos vála-
szunk arra a kérdésre, mikor rendeli Isten 
a társat. A válasz így szól: ’a megfelelő idő-
ben’. A problémánk, a saját és a mások 
türelmetlensége. Nem elég az, hogy a saját 
türelmetlenségeinkkel is nehezen harco-
lunk, még ehhez hozzájön a mások türel-
metlensége is. Hagyjuk, hadd végezze el a 
türelem a maga munkáját! 

c. A személy
Ez is hatalmas kérdés, ki az, aki meg-

felelő. Sok esetben az érzelmeink dönte-
nek, pedig nagy szükség van tudatosság-
ra és Isten döntésének elfogadására. Itt is 
érvényes az, hogy Isten a legmegfelelőb-
bet rendeli (sőt már eleve elrendelte). 

Na, de ki az a személy? Azon túl, 
hogy Istenre hagyatkozom, mégis szüksé-
ges döntéseket hozni. Az egész élet – így 
a párválasztás kérdése is – döntések meg-
hozatalából áll. A fiú el kell, hogy döntse, 
a sok okos, szép és ügyes keresztyén lány 
közül ki az, akinek elkezd, (vagy megpró-
bál elkezdeni) udvarolni. A lány, ámbár 
nem ő kezdeményez, de neki is döntést 
kell hoznia. Az itt használt kezdeménye-
zésnél a dolgok külső látszatát értem, 
hiszen azt is nevezhetjük egyfajta kez-
deményezésnek, ha Istenhez imádkozik 
egy bizonyos személyért. Az ő szempont-
jából a döntés azonban abból áll, hogy 
megvizsgálja, az a keresztyén fiú, aki az 
ő irányába kezdeményezett, szerinte meg-
felel-e az Isten mércéjének.

Vagyis mindkét részről szükség van az 
okok megvizsgálására. A probléma abból 
szokott adódni, hogy a szubjektív okok 
befolyásolják az objektív okokat. Vagyis 
az adott személyt kedvesnek, ügyesnek 
stb, látom (objektív okok), mert érzelmi-
leg nem vagyok pártatlan (szubjektív ok). 
Az objektív okok szubjektívvé válnak. Ez 
egy csapda, a csupán érzelmi hozzáállás 
csapdája. Fontos lenne tehát, hogy az 
én érzelmeim ne láttassák annak a bizo-
nyos személynek a  tulajdonságait jobb-
nak, mint amilyenek valójában. Ez per-
sze azért nehéz, mert higgadtságot, meg-
fontolást, józan ítélőképességet igényel. 
Keresztyén lelkülettel ezért nem beszél-
hetünk arról a fajta „szerelemről”, amely-
ről a világ beszél, és amely a személytől 
mintegy független öntudattal bír. A tehe-

tetlen, csak vállat vonogatni tudók soka-
sága annyira nagy, hogy  érdemes lenne 
olyan kérdéseket újratárgyalni, amilyene-
ket a padovai egyetemen tárgyaltak a 13. 
században, még ha nevetségesek is vol-
tak: „Szabad-e eret vágni olyan leányon, 
aki eszét vesztette a szerelemtől?”7 Talán 
akkor nem hivatkoznának olyan sokan 
erre az „észvesztett” állapotra. Azonban 
sokaknál ez nem csak egy kibúvó akar 
lenni, hanem valóban úgy érzik, hogy 
tehetetlenek ebben a „szerelmes” álla-
potban. Hogyan történhet ez meg? Úgy, 
hogy a „szerelmes” önmaga indukálja, 
gerjeszti ezt az állapotot. Nem véletle-
nül figyelmeztet a Szentírás, hogy: „fel 
ne költsétek és fel ne serkentsétek a sze-
relmet addig, amíg akarja.”8 Miután fel-
ébresztettem, már nem tudom kezelni. 
Olyan, mint egy akaratos, éhes csecsemő. 
Ha felébredt, akkor addig sír, amíg enni 
nem kap. Ha pedig már enni kapott, 
akkor pelenkát kell cserélni stb. És ez 
már gondolati szinten annyira beleépül 
az ember életébe, hogy úgy tűnik, már 
nem tud mit kezdeni vele, mert „szerel-
mes lett”. Nem tehet róla, mondja. És 
ebben az állapotban valóban nehéz, mert 
bár tehet róla, de úgy érzi, hogy nem 
tehet ellene. Ezért kell jól megfontolni 
e fontos döntést, még mielőtt felébresz-
tettük volna a „szerelmet”. Ezért szüksé-
ges Istenhez bölcsességért könyörögnünk 
minden időben.

Végezetül hadd idézzek Samuel Rut-
herford egyik leveléből, amelyet egy ifjú-
nak küldött. Jelen esetben akár neked 
is szólhat ez a néhány sor megfontolás 
végett: 

„Ajánlom, hogy imádkozz, és figyel-
mezz ifjúkori bűneidre, hiszen tudom, 
hogy az ördög és az ifjú vér között folya-
matos levélváltás történik. A Sátánnak 
barátja van az if jú szív udvarában: a 
büszkeség, a kényelem, a vágy, a bosszú, 
az Istenről való megfeledkezés az ő felfo-
gadott ügynökei.”9

Tamás Sándor

5  Bölcs mondások, Pallas Kiadó, 61.o. 

6  Dr. J. Douma: A Tízparancsolat, Iránytű kiadó, 199.o.

7  Ráth-Végh István, Az emberek butításának történetéből, 64.o. /Idézi Sata Előd, Anekdóták a nevelés történetéből, 16.o.

8  Énekek Éneke 2,7; 3,5; 8,5

9 Samuel Rutherford, Levelek, Koinonia kiadó, 145. o.
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GYŐZTES VAGY ÁLDOZAT?

Mindenki tudja, hogy a gyomok sok-
kal könnyebben megnőnek, mint a virá-
gok vagy a gyümölcsök. Ádám és Éva 
bűnbeesése óta átkozott a föld, tüskét 
és bogáncsot hajt. Ugyanígy van a hívő 
szívének kertjében is. Isten azt kívánja, 
hogy a Szentlélek, ne pedig a bűn és az 
önzés gyümölcseit teremjük, amint azt 
oly gyakran tesszük.

A keserűség felismerése

A kertésznek fel kell ismernie a gyom-
okat ahhoz, hogy gyökerestől kitéphes-
se őket. Amerikában van egy kutatóköz-
pont, amely helyet ad egy évente megren-
dezésre kerülő, gyomnövényekkel kapcso-
latos kiállításnak, hogy a gyomok kipusz-
tításában ezáltal is közreműködhessen. 

A Bibliában pedig Isten mutatja be, és 
tárja fel számunkra mindazokat a haszon-
talan és káros gyomokat, amelyek a szí-
vünkben felnövekednek, hogy az Ő segít-
ségével azonosíthassuk azokat, és haté-
konyan leszámolhassunk velük. Az egyik 
legártalmasabb gyom, amely gyökeret ver-
het az ember szívében, a keserűség. A Zsi-
dókhoz írt levél fenti versei arról beszél-
nek, hogy ez a gyom milyen széles kör-
ben okoz problémákat. 

Mindannyian hajlamosak vagyunk a 
keserűségre. Nagyon könnyű átenged-
ni magunkat különböző sérelmeinknek, 
hogy azok gyökeret verjenek bennünk, 
majd haraggá és nehezteléssé váljanak. 
Bárcsak az Úr, a fő kertészmester lenne 
segítségünkre, hogy felismerjük e gyom-
okat, és megállítsuk növekedésüket, éle-
tünkre gyakorolt hatásukat kiküszöbö-
ljük.

Mi a keserűség? A gyomok mindaddig 
hasonlónak tűnnek kerti növényeinkhez, 
ameddig nem vizsgáljuk meg őket köze-
lebbről. A keresztyéneknél is előfordul-
nak olyan jónak és helyesnek tűnő gon-
dolatok és cselekedetek, amelyek valójá-
ban kárára vannak a lelki növekedésnek, 
és rombolják az Isten gyermekei közötti 
harmóniát.

„Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül 
senki sem látja meg az Urat. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki 
el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, felnövekedvén, meg-
zavarjon, és ez által sokan megfertőztessenek.”

(Zsid 12,14-15)

Lelkiállapotunk

A keserűség csalódások esetén a körül-
ményeket vádolja vagy más embereket. 
Ez a fajta gondolkodásmód akkor ala-
kul ki, amikor az életkörülményeinken 
merengve arra a megállapításra jutunk, 
hogy velünk méltatlanul bánnak. 

Egyszerű útmutatások

Ezekben a versekben két egyszerű 
útmutatást találunk, amelyek segítenek 
bennünket az önvizsgálatban. Elsőként 
azt a kérdést kell feltennünk magunk-
nak, hogy vajon képesek vagyunk-e min-
denki iránt a békességre törekedni? Ha 
keserűséget táplálunk a szívünkben, köz-
ben nem tudjuk a békességet gyakorolni. 
Mózes első könyvének 37. fejezetében azt 
olvashatjuk, hogy Jákob egy tarka ruhát 
készíttetett Józsefnek. Testvérei azonban 
na gyon zokon vették ezt a különleges 
ragaszkodást, amelyet Jákob József iránt 
tanúsított, és gyűlölték ezért az ő test-
vérüket. Azt olvassuk az említett fejezet 
4. versében, hogy „egy jó szót sem bír-
tak hozzá szólni.” Gonoszságuk folytán 
József jelenlétében mindig feszültség és 
viszálykodás uralkodott közöttük. 

Ha a keserűség gyökere már ott van 
a szívünkben, szinte lehetetlen számunk-
ra, hogy másokkal békességben beszél-
gessünk. Ez a békétlenség zsémbesség-
ben és panaszkodásban fog megnyilvá-
nulni. Ha megengedjük, hogy a keserű-
ség magával ragadjon bennünket, akkor 
beszédünk gyanakvó, rosszindulatú, ítél-
kező és elutasító lesz.

Ebben a helyzetben majd jelentékte-
len ügyek miatt is nagy csatákat vívunk. 
Tiszteletlenek leszünk felebarátainkkal 
szemben, lenézzük őket, és igazságtala-
nul bíráljuk majd, bármit is mondanak. 

Békesség és szentség

Pál apostol arra buzdítja a római 
keresztyéneket: „Ha lehetséges, amennyire 
rajtatok áll, minden emberrel békességben 
éljetek.” (Róm 12,18) Ezzel Pál a problé-
ma lényegére tapint. Találkozhatunk olyan 
szituációval, amelyet nem tudunk megol-
dani, és van olyan helyzet, amelyen nem 
tudunk úrrá lenni. De a mi felelősségünk 
Isten előtt az, hogy amennyire csak lehet-
séges, éljünk békességben minden ember-
rel! Azon kell munkálkodnunk, hogy kap-
csolataink szeretetteljesek és harmoniku-
sak legyenek.

Az idézett igeversünk nem csupán azt 
mondja, hogy kövessük mindenki irányá-
ban a békességet, hanem egyben szent-
ségre is buzdít bennünket. A keserűség 
táplálásával egyidőben nem követhetjük 
a szentséget is, hiszen ezek kölcsönö-
sen kizárják egymást. Ha a keserűségnek 

MIT KEZDJEK A MEGKESEREDÉSEMMEL?

Lelkünk ebben az állapotában, illet-
ve hangulatában kétségbe vonja az igaz-
ságosságot. Az embert ez a fajta hozzá-
állás nyerssé, ítélkezővé, pesszimistává és 
örömtelenné teszi másokkal való kapcso-
latában. A keserűség alapvetően egyfajta 
elégedetlenség ott legbelül, bennünk, az 
életünkben előforduló csalódásokkal és 
kudarcokkal való küszködés miatt. 

De nem kell áldozatoknak lennünk: a 
Szentlélek erejével győzelmet arathatunk 
a keserűség felett! Hogyan fedezhetjük fel 
a keserűség mérgező gyökerét? A Zsidók-
hoz írt levél írója ezekben a versekben 
arra biztat bennünket, hogy szorgalma-
san vizsgálgassuk magunkat. Az a kertész, 
aki gyümölcsök és virágok termesztésével 
foglalkozik, azonnal észreveszi, amint egy 
gyom felüti a fejét. Meg tudja különböz-
tetni a jót a rossztól, az igazat a hamistól, 
a virágot a gaztól. 
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adunk helyet a szívünkben, akkor lekorlá-
tozzuk az Istennel való bizalmas kapcso-
latunkat. A keresztyén életben a keserű-
ség minden jónak akadálya. A keserűség 
meggátolja, hogy áldást nyerjünk a biblia-
olvasás, az imádság (ha egyáltalán tudunk 
ilyen állapotban imádkozni) és az Isten 
dicsőítése által. Talán a gyülekezetbe is 
olyan állapotban érkezünk, hogy már nem 
vagyunk képesek az Istennel való közösség 
és az igaz testvériség gyakorlására.

Az Úr asztala színjáték helyszínévé 
válik, és a keserűséghez képmutatás kap-
csolódik. Amennyiben ilyen helyzetben 
találjuk magunkat, lehet, hogy csak szín-
lelés és képmutatás részünkről a közös-
ségbe járás, csupán a magunk megnyug-
tatására teszünk meg vallásos dolgokat, 
szokásból, de valójában nem haladunk 
előre a megszentelődés útján.

Ez igaz volt Isten gyermekeire Mala-
kiás idejében is, amikor mechanikusan 
betartották a külső vallási ceremóniákat 
anélkül, hogy a szívükben igaz hit lett 
volna. Amikor a keserűség gyökeret ver, 
akkor a hit formálissá, üres cselekedetté, 
névleges keresztyénséggé válik.

Jób felesége

Ez az igeszakasz továbbá arra tanít ben-
nünket, ha buzgón és lelkesen követjük 
a szentséget, akkor kiűzhetjük a szívünk-
ből a keserűséget. Ez mindenképpen igaz, 
hiszen ha keserűség uralja a lelkünket, 
akkor az megakadályozza a szentséget. 

Néhányan túl érzékenyek, és (ok nél-
kül) azt képzelik, hogy őket semmibe 
sem nézik mások. Azt gondolják, hogy 
az ő érzéseiket és az ő álláspontjukat 
nem veszik figyelembe. Ezeken a kitalált 
dolgokon rágódnak és közben felnöveke-
dik szívükben a keserűség. A kellemetlen 
körülmények csak a képzelet szülöttei, 
ám a keserűség valódi.

Másrészt sokaknak nagy sérelmei 
vannak, amelyeket engednek elgennye-
sedni. Ezek a sérülések, ha nem vigyá-
zunk, egyre nagyobb panasszá fejlődnek 
és keserűséget okoznak. Például nagyon 
nehéz szenvedni látni szeretteinket és ha 
nem vagyunk elég elővigyázatosak, akár 
ez is keserűséghez vezethet.

Emlékeztek Jób feleségére? Látta a 
férjét, amint nyomorult körülmények 
közepette a hamuban ülve az őt tetőtől 
talpig beborító fekélyektől szenvedett.

Mérgében és bosszúságában arra biz-
tatta a férjét, hogy átkozza meg Istent és 
haljon meg. Ez azonban aligha nyújtott 
vigasztalást az elgyötört férjnek.

Jób feleségének viselkedése nyilvánva-
ló jele volt a keserűségnek. Természete-
sen Jób nem követte a felesége tanácsát. 
Ahelyett, hogy elfogadta volna az áldo-
zat szerepét, győzött és úrrá lett a pro-
blémáin.

Mint a kovász

Talán előfordult már, hogy bevon-
tak egy félresikerült munkába vagy fela-
datba. A meghiúsult remények és a szo-
morú csalódások keserűségben hagynak 
bennünket. Így a szívünkben felnövek-
vő keserűség megakadályoz bennünket 
abban, hogy megértsük és megérezzük 
Isten jóindulatát, és ebben megnyugvást 
találjunk. 

Egy gyülekezet vagy keresztyén szer-
vezet sem tökéletes. Váratlan kellemetlen-
ségek mindenütt felbukkanhatnak, még 
tovább növelve ez által a keserűséget. A 
keresztyén vezetők is tévedhetnek, előfor-
dul manipuláció, túlzottan erős kontroll, 
gyér kommunikáció, érzékeny kérdések 
ügyetlen és kétbalkezes kezelése. 

De a keserűséget mindezek nem iga-
zolják, nem támasztják alá. Ilyenfajta pro-
blémák nagyon veszélyesek keresztyén 
körökben, mivel a keserűséget nehéz fel-
tartóztatni. Akárcsak a kovász, átjárja az 
egész kenyeret és „sokan megfertőztet-
nek”. A keserűség meggátolja az össz-
hangot, míg enélkül szépen fejlődhet az 
Isten által megkívánt egység.

Spurgeon és a torma

Hogyan nyerhetjük meg a csatát a kese-
rűséggel szemben? Az Ige azt mondja: 
„Vigyázván arra, hogy az Isten ke gyelmétől 
senki el ne szakadjon.” Spurgeon az egyik 
prédikációjában a következőket mondta: 

„A pázsitom kellős közepén egy 
torma nő. A legkisebb zápor után annyi-
ra megnő, hogy magasabb lesz, mint a 
fű s így kinyilvánítja életerejét. Amikor a 
kertész levágja, akkor is újra kinő. Hogy-
ha a kertész nem távolítja el teljes mér-
tékben a földből, akkor ezzel azt éri el, 
hogy mindig újra és újra vissza kell vág-
nia a tormát.”

A keserűség gyökere nem a pitypang-
hoz hasonlít, amelyet gyökerestől ki lehet 
húzni. A lelkészi szolgálatom alatt rend-
szeresen látogattam csütörtökönként egy 
idős nénit (aki azóta már reménység sze-
rint a megdicsőült szentek között ül). 
Az egyik csütörtöki napon megkérdez-
tem, hogyan telt a napja. Elmesélte, hogy 
az ablakából nézte néhány férfi küzdel-

mét, ahogy egy korábban kidőlt fatörzset 
próbáltak gyökerestől kivenni a földből. 
Ám több órás erőfeszítés után sem sike-
rült nekik megbirkózni a rönkkel. Végül 
hoztak egy elektromos gépet, hogy befe-
jezhessék a munkát. A hatalmas törzset 
felhúzták egy teherautóra és elszállítot-
ták. Ez a látvány órákig elszórakoztatta 
kedves öreg testvéremet.

Az igazi erő

Ez az eset is jól illusztrálja, hogy van 
néhány gyökér, amely olyan állhatatosan 
és szívósan ragaszkodik az őt éltető és 
tápláló talajhoz, hogy csak óriási erőfe-
szítés árán lehet őket megmozgatni. A 
keserűségnek is ilyen erős a gyökere. Az 
emberi akaraterőnél sokkal nagyobb erő 
szükséges ahhoz, hogy szívünkből eltá-
volítsuk. 

De létezik egy olyan erő, amely képes 
ezt elvégezni. Pál így könyörög ezért az 
erőért Istenhez: „Adja meg néktek az Ő 
dicsősége gazdagságáért, hogy hatalma-
san megerősödjetek az Ő Lelke által a 
belső emberben; hogy lakozzék a Krisz-
tus a hit által a ti szívetekben, hogy a 
szeretetben meggyökerezzetek és alapot 
vegyetek.” (Ef 3,16-17)

Íme ez az az erő, Isten Lelkének mun-
kája, amely elűz minden keserűséget és 
elvezet bennünket oda, hogy megismer-
jük „Krisztus minden ismeretet felül 
ha ladó szeretetét” (Ef 3,19). Imádkoz-
zunk ezért, ahogyan Pál is tette!

Kieran Beville

(Engedélyezett fordítás az Evangelical 
Times, 2005. januári számából. Fordítot-
ta: Tihanyiné Nagy Enikő)
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NEM LEHET KÉT ÚRNAK SZOLGÁLNI...

Gyermekkoromban nem csináltam 
semmi botrányosat és jó jegyeket vittem 
haza az iskolából, ezért jó gyereknek tar-
tottak. Egészen a szakközépiskola elvég-
zéséig otthon laktam és a szülői fennha-
tóság áldásos hatásának köszönhetően az 
Úr megvédett a rossz társaságoktól, per-
sze ezt akkor még másként értékeltem. 
Mint sok korombéli, nem hitben nevel-
kedtem annak ellenére, hogy megkeresz-
teltek. Megtanultam a Miatyánkot, de 
Istenről nem beszéltünk, sőt zavart, ha 
szóba hozták.

Az egyetemi éveimet már a szülőktől 
távol töltöttem. Azt hittem, hogy végre 
úgy élhetek, ahogy én akarok. Belemerül-
tem a bűnök mocsarába. Nem volt vissza-
tartó erő, sőt azt tartottam jónak, amit 
ma már szégyellek, viszont akkor min-
dent ki akartam próbálni. Az Úr megmu-
tatta, meddig süllyedhet az ember, de ez 
a fajta „szabadság” nem hozta el a várva 
várt elégedettséget.

Végzés után gondoltam új életet kez-
dek és majd saját erőből, sok munkával 
el fogom érni a várt boldogságot, amit 
addig nem sikerült. Rövid időt otthon 
töltöttem, majd visszamentem dolgozni 
Kaposvárra a diplomadolgozatom kon-
zulenséhez, aki „szárnyai alá” vett. Szép 
jövőképet festett elém. Dolgoztam reg-
geltől estig a „nemes” célokért, melyek 
a saját dicsőségem, hírnevem, elfogadott-
ságom a szakmai körökben és a kere-
sett pénz nyújtotta világi szabadság elé-
rése voltak. A befektetett idő és a főnö-
köm támogatása folytán valóban elismer-
tek bizonyos szakmai körökben, és anya-
gilag is sokkal jobban gyarapodtam, mint 
a körülöttem lévő hasonló korú fiata lok. 
Büszke voltam magamra és az elért ered-
ményekre. Közben persze a magánéle-
tem halódott. Barátnőmtől eltávolodtam 
és egy új lány jött a képbe. Elhatároz-
tam, vele már más lesz. Akkori ismere-
teim szerint kapcsolatunk a lehető leg-
tökéletesebb volt. Más párokat tekintve 
jól kijöttünk egymással. Rá és a kapcso-
latunkra is meglehetősen büszke voltam. 
Közben az elismertség felé vezető úton 
adódott egy lehetőség, hogy folytassam 
az iskolát. Második próbálkozásra fel-
vettek a doktori képzésbe, amivel persze 

„Mert bajok vettek engem körül, a melyeknek számuk sincsen; utolértek 
bűneim, a melyeket végig sem nézhetek; számosabbak a fejem hajszálainál, 
és a szívem is elhagyott engem.”

 Zsolt 40,13

további fe ladatokat vállaltam fel. Ekkor 
rövid időn belül feltornyosultak előttem 
a megoldatlan problémák: a kötelező fel-
adatokat, melyek az iskolával jártak. A 
munkám mellett nem végeztem megfele-
lően ezeket, és ezalatt persze igyekeztem 

reméltem a kiutat, ezért több időt akar-
tam rá fordítani, viszont az tovább növel-
te a feszültséget a főnökömmel, és las-
san kiderült az iskolai vezetőm számá-
ra is, hogy elmaradásom van a doktori 
munkámban. Mindenki felé jót akartam 
cselekedni, de sehol sem tudtam megfe-
lelni tiszta lelkiismerettel. Ebben a lelki 
állapotban csöppentem bele egy beszél-
getésbe a kolléganőimmel, akik felhív-
ták a figyelmemet, hogy az utóbbi idő-

megfelelni a főnökömnek is, aki lehetővé 
tette, hogy egyáltalán idáig eljussak. Per-
sze a barátnőm is egyre nagyobb szeletet 
próbált kiszakítani belőlem. Nem egé-
szen két év után úgy éreztem, hogy össze-
csaptak a fejem fölött a hullámok. Mind-
három területen csődöt mondtam. Meg-
ingott bennem a főnököm festette jövő-
kép hitelessége. A tőle kapott világi olvas-
mányok hirdették nekem, hogyan kont-
rolláljam az elmémet: valósítsam meg, 
gyógyítsam meg, vagy éppen hipnotizál-
jam önmagamat stb. Azonban minden 
viszonylagos volt. Archimedes azt mond-
ta: „Adjatok egy biztos pontot és kimoz-
dítom a Földet a helyéről!”és én ezt a 
pontot kerestem, de ezekből a könyvek-
ből mind hiába. Ekkor a barátnőmtől 

ben láthatólag nagyon megváltoztam a 
hátrányomra. Ez tovább tetézte elkese-
redettségemet. Nem tudtam, vajon mi 
lehet a megoldás? A kolléganők – akik 
azóta testvéreim – azt  mondták, hogy 
forduljak Istenhez, Ő segíteni fog. Olvas-
sam a Bibliát, majd abban megtalálom a 
megoldást. Persze kinevettem őket, mert 
úgy gondoltam, hogy a gyenge emberek 
forduljanak Istenhez, akik nem tudnak 
megállni a lábukon! Hiszen én életerős, 
fiatal és okos vagyok és eddig minden 
olyan jól ment… van munkám, jó fize-
tésem...stb. Feltettem a kérdést magam-
nak, hogy akkor vajon miért kérdeztem 
meg őket mégis? Nem lehet, hogy iga-
zuk van? Be kellett látnom, hogy az éle-
tem tudományos megközelítése csődöt 
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mondott. Ezért adtam egy esélyt, hogy 
megismerjem a Bibliát, bár nem hittem, 
hogy választ adhat problémáimra... Az 
Úrnak hála nem így történt. Elkezdtem 
olvasni, és – persze nagyon kritikusan 
mindenbe a végsőkig belekötve – néhány 
dolgot megértettem, de további kérdések 
merültek fel. Egyre gyakrabban beszél-
tünk az Úr dolgairól és a kolléganőm 
invitált, hogy jön egy lelkész hozzájuk, 
akivel megbeszélhetjük a vitás kérdése-
ket, viszont hiába kaptam választ, jöt-
tek az új kérdések, melyek főként az Úr 
akaratának kikerülését célozták a bűnös 
lelkem és testi kívánságaim hozománya-
ként. Mondhatni folyamatos harc volt 
ez és akkor még nem tudtam, hogy 
kivel szemben. Rádöbbentem bűneimre, 
melyeket naponként elém tárt. Megmu-
tatta nyomorult helyzetemet Ő nélküle 
és azt, hogy teljesen rossz irányba tartok. 
Ott álltam egy hamis célokkal teli állás-
sal, egy egyértelműen az Úrnak nem tet-
sző párkapcsolatban. Tudtam, hogy ez 
így nem mehet tovább, mégis próbáltam 
kompromisszumokat kötni. Azt gondol-
tam, hogy nem hagyhatom ott a kiváló 
állásomat, ami dicsőséget és sok pénzt 

ígér, és nem hagyhatom el azt akit szere-
tek, ez nem lehet az Úr akarata! Ekkor 
már többször elmentem a testvérekhez 
és minden nap beszélgettünk és nyilván-
valóvá vált, hogy nem szolgálhatok két 
úrnak, de még mindig azt hittem, hogy 
meg tudom oldani magam is.… Harca-
im az addigi életemmel egyre jobban 
rám nehezedtek. Nem tudtam elszakad-
ni sem a munkámtól, sem a barátnőm-
től. Görcsösen ragaszkodtam mindkettő-
höz. Egy nyári estén azonban be kellett 
látnom, hogy Isten ellen hadakozom, aki 
nélkül képtelen vagyok bármi jót csele-
kedni. Hozzá fordultam és meghallga-
tott. Megszülettek szívemben a dönté-
sek, melyeket félve, bizonytalanul hoz-
tam meg, sok gyötrődés után. Tétován 
láttam neki a cselekvésnek. A szakítás az 
Úr kegyelméből mindkét „fronton” kön-
nyebb volt, mint azt előzőleg elképzel-
tem. Kimenekített a bűnös párkapcsola-
tomból és a munkámat is úgy alakította, 
hogy az utolsó pillanatban még az isko-
lában is megkezdhettem a kötelező fela-
dataim elvégzését. Ezt követően a Kísértő 
különösen megnehezítette helyzetemet. 
El kellett még néhány hónapnak telni, 

mikorra nem vágytam már vissza régi éle-
tembe, mint a zsidók a „húsos fazék”-
hoz. Közben Isten segítő jobbját nyújtot-
ta felém: konferenciákon vehettem részt 
és hitben járó emberekkel találkozhat-
tam. A kis, négy lelket számláló gyüleke-
zetünket csodás módon formálta az Úr 
és egy éve megadta azt is, hogy egy hit-
valló egyházhoz tartozhatunk mindannyi-
an. Az Úr megtartott és látom életemben 
minden nap megmagyarázhatatlan cso-
dáit… és felvetődik bennem, miért pont 
én? Néhány éve elképzelhetetlen volt szá-
momra, hogy így megváltozzak. Mond-
ják környezetemben: nem az vagy, aki 
voltál! Igen. Az Úr új szí vet adott, Krisz-
tus érdeméért. Neki legyen ezért hála, az 
Ő nagy kegyelméért!

„Sokat cselekedtél te, Uram Iste-
nem, a te csodáiddal és terveiddel 
mi érettünk; semmi sem hasonlítható 
hozzád; hirdetném és elbeszélném, de 
többek, semhogy elszámlálhatnám.” 

Zsolt 40,6

Donkó Tamás

1982-ben születtem Pécsett, katolikus 
hátterű családban. Születésem után csalá-
dom hamarosan Miskolcra költözött, így 
a középiskola elvégzéséig ott éltem. Szü-
leim közül egyedül édesanyám gyakorolta 
vallását, így természetesen már kiskorom-
tól minden héten eljártunk a katolikus 
templomba. Utólag visszatekintve ebben 
is egyedül Isten gondoskodó kegyelmét 
láthatom, hiszen egyrészt megőrzött a 
katolicizmusban való elmélyedéstől, más-
részt pedig kialakította bennem azt a szo-
kást, hogy az Úr napja különleges nap, 
nem csak egy a hét közül. Természetesen 
mindezek mélyebb jelentését csak jóval 
később értettem meg.

Mindemellett Isten kegyelmesen mun-
kálkodott édesanyám életében: felhasz-
nálta hívő ismerőseit, hogy az evangé-
liumot megismerje. Rendszeresen eljárt 

bibliaórákra, nyári alkalmakra, s a Szent 
Lélek ez idő alatt fokozatosan munkálko-
dott benne, mindaddig, míg ő is Megvál-
tójának vallhatta Jézus Krisztust.

Édesanyám megtérése – bár akkor 
ez nem tűnt így fel – nagy változáso-
kat jelentett az én életemre nézve is, hisz 
engem is rendszeresen magával vitt a 
református alkalmakra, csendesnapokra. 
Ezeken az alkalmakon hallottam először 
– még gyerekfejjel – Isten megtérésre fel-
szólító hívását. Nyaranta pedig – igaz, 
sokszor csak édesanyám unszolására – 
keresztyén táborokba is eljártam, amelye-
ket Isten felhasznált arra, hogy világossá 
tegye számomra a bűnösöknek szóló üze-
netét. Így érthettem meg 13 évesen egy 
nyári táborban azt, hogy a megváltás üze-
nete nem általában a bűnösöknek szól, 
hanem elsősorban nekem, bűnösnek. 

„Ha az ő fiai elhagyják az én törvé-
nyemet … Akkor vesszővel látogatom 
meg az ő bűnöket, és vereségekkel az ő 
álnokságukat.” (Zsolt 89,30-32)

Felbuzdulva tértem haza, ám ez a lel-
kesedés nem tartott sokáig: majdhogy-
nem olyanná lettem, mint a magvető pél-
dázatában a köves helyre esett mag. Gyü-
lekezet, fegyelem és rendszeres igei taní-
tás hiányában a belém ültetett új termé-
szet nem tudott se növekedni, se meg-
erősödni – mindinkább meggyengült 
s visszafejlődött. És ebben természete-
sen a világi környezet is mindinkább 
hátráltatott. A gimnáziumi osztálytár-
sak, a megfelelő családi kontroll hiánya 
mind-mind hozzájárult „lelki mélyrepü-
lésemhez”. Azonban mindezen nehézsé-
gek, kísértések mellett nem szabad meg-
feledkezni a legfőbb okról, hisz az, az 
Isten ellen lá zadó bűnös természetem, 
én magam voltam. Mert annyit azért lát-
tam, hogy életem nem felel meg az Isten 
által a Szentírásban elénk tárt normák-
nak, ám ezeken – bár sok gyötrődést és 
lelki harcot jelentettek – többnyire túl-
tettem magam. Mintegy készakarva nem 

„Nem töröm meg az én szövetségemet, és a mi kijött az én számból, el 
nem változtatom.”        Zsolt 89,34

„Ő így szólít engem: Atyám vagy te; én Istenem és szabadításom kőszik-
lája!”          Zsolt 89,26
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vettem tudomást Isten akaratáról, a Neki 
való engedelmességet teljesen figyelmen 
kívül hagytam. A középiskola elvégezté-
vel pedig Budapestre kerültem egyetem-
re, s az ezzel együttjáró szabadosság csak 
még mélyebbre taszított.

De az én kegyelmemet nem vonom 
meg tőle, és az én hűséges voltomban 
nem hazudom. (Zsolt 89,33)

amit már magáénak tudhatott. Ám meg-
alkuvásról ebben a harcban szó nem lehe-
tett: a kettő közül valamelyiknek engedni 
kellett. S végül egy nyári táborban én, az 
én óemberem volt az, aki megtört – nem 
is lehetett másként, hiszen az Úr akarata 
volt ez. Még most is sokszor elgondolko-
zom, hogy mily kegyelmes az én Uram, 
hogy nem hagyott bűneimben, kétségek 
közt hánykolódnom, hanem kivont a 

hogy mindig van menekvés azoknak, akik 
Isten kegyelméért folyamodnak. Fogadd 
meg tanácsom, és ne halogasd döntésed, 
mert annak csak keserű következményei 
lesznek. Még ha Isten később könyörül 
is rajtad, semmi jó nincs abban, amit a 
magad feje szerint, Isten nélkül építesz.

Másodszor pedig szeretnék rámu-
tatni arra, hogy semmiképp sem azért 
van örök életem, mert magamban erre 

Mindezekkel egyidőben édesanyám 
kapcsolatba került a Károlyi Intézettel, s 
így eleinte a katolikus mise mellett, majd 
Isten kegyelméből azt végképp elhagy-
va a miskolci gyülekezetben szólt hoz-
zám újra és egyre erőteljesebben az Úr 
(megváltozásra felszólító üzenete. A gyö-
keres ellentét életem s Isten Igéje kö zött 
teljesen nyilvánvaló lett. Komoly lelki 
harcok kezdődtek az óemberi természe-
tem s a korábban belém ültetett, Isten-
nek engedelmeskedni kívánó új termé-
szetem kö zött: a Sátán, a világ és az én 
régi énem mindent elkövetett és bevetett 
annak érdekében, hogy ne veszítse el azt, 

bűn mocsarából s sziklára állította lábai-
mat. Áldott legyen ezért az Ő neve!

Mint ahogy a zsoltáros is írja, Isten 
megkegyelmezett nekem, és így már a 
helyemen állhatok, egy hitvalló gyüleke-
zetben, ám a szövetségszegés évei nem 
múltak el nyomtalanul. Még most is 
komoly harcokba kerül, hogy korábbi 
„alkalmazkodó” magatartásomon változ-
tassak, és nyíltan hirdessem az én Uram 
kegyelmi üzenetét.

Most pedig kedves Olvasó, hozzád 
fordulok. Szeretném, ha meglátnál két 
dolgot az én példámban. Először is azt, 

bármi alapom lenne. Látom azt, hogy 
mire jutottam, amikor a magam feje után 
s nem az Úr akarata szerint terveztem 
életem. Mi okom lenne tehát ezt látva 
magamban bízni?

Csak magasztalni tudom Istent azért, 
mert üdvösségem kérdését nem rám 
bízta, hanem az Ő kezében van, mert 
csak így lehet biztos helyen. Mi mást 
tehetnék még ezután, mint dicsér jem az 
én kegyelmes Istenemet?

Szabó Péter András
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Egy nap két barát, János és Tamás 
sétált a nagyváros központjában. Nagy 
volt a forgalom, az utcák tele autókkal 
és emberekkel. A késő délutáni csúcsfor-
galom hangos zaja betöltötte a várost: 
dübörögtek a buszok és a teherautók, 
dudáltak a kocsik, csikorogtak a fékek, 
vijjogtak a szirénák. Egy parkosított tér 
mellett elhaladva egyszer csak megszó-
lalt János: 

- Tamás, hallod a tücsökzenét? 
- Hogy mit, tücsköt? Ugye, csak vic-

celsz? – kérdezte Tamás. Ilyen hangzavar-
ban képtelenség egy tücsköt meghallani!

- Hidd el nekem, itt valahol egy tücsök 
szól – mondta János. 

TE MIT HALLASSZ MEG?

- Szerintem csak képzelődsz, hatalmas 
zaj van itt – ingatta a fejét Tamás. 

János egy pillanatra figyelmesen fülelt, 
majd elment a következő sarokig, ahol a 
járda mellett bokrok nőttek; Tamás utána. 
János odalépett az egyik bokorhoz, félre-
hajtotta az ágakat, benézett a levelek alá, 
és rámutatott a ciripelő tücsökre. Tamás 
teljesen ledöbbent.

- Ez hihetetlen, neked természetfelet-
ti hallásod van! – nézett barátjára Tamás 
elkerekedett szemekkel. 

- Ne gondold – szólalt meg János –, 
az én fülem semmiben sem különbözik 
a tiédtől. Az egész azon áll, hogy mire 
figyelsz oda. 

- De hiszen ez lehetetlen, én soha sem 
tudnám meghallani ekkora zajban egy 
tücsök ciripelését!

- Dehogynem! Attól függ, hogy mire 
figyelsz, mi az, ami igazán fontos neked. 
Figyelj csak, megmutatom: 

János benyúlt a zsebébe, elővett 
néhány apró pénzérmét, és szétszórta a 
járdára. És ekkor, a zsúfolt, harsogó utcán 
a két barát láthatta az összes embert, aki 
10 méteres körzetben felkapta a fejét, és 
nézte-nézte a járdát meg az utat, hogy 
vajon az ő pénze csilingel-e valahol. 

- Nos, látod már, hogy miről beszé-
lek? – mosolygott János a barátjára. Az 
egész attól függ, hogy mi az, ami igazán 
fontos neked!

És neked, kedves Olvasó, neked ki és mi a 
fontos? Kire, mire figyelsz, kit hallgatsz meg, és 
kit, mit akarsz meghallani?

Vannak, akik azt mondják, hogy Isten 
soha nem beszél hozzánk, sőt, hogy Isten 
nem is létezik. Ők azért nem hallják meg 
Istent, mert a maguk esze szerint, maguk-
nak élnek, és nem figyelnek, nem hallgat-
nak az Úrra. 

Figyelj Istenre, keresd Őt, és meglátha-
tod az Ő csodálatos munkáját a termé-
szetben, a világban, a saját életedben. 

Ha „ráhangolsz” az Úr hullámhosszá-
ra, az Ő Szent Igéjére, valóban meghall-
hatod az Ő szavát, bölcs tanítását, paran-
csait és útmutatását, amelyek hozzád is – 
mint minden emberhez – szólnak. 

„Bizony így szól az Úr az Izráel 
házához : Engem keressetek , és 
él tek!”

Ámos 5,4

(Az E-mail Ministry nyomán. Fordítot-
ta és átdolgozta: Tihanyi Pál.)
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A BÜNTETŐCÉDULA

András még egy hosszú pillantást 
vetett a kilométerórára, mielőtt a villo-
gó rendőrautó előtt lelassított: 120 km/h 
a kitáblázott 90 helyett. Ez már a negye-
dik ebben a hónapban, mint oly sok-
szor máskor is. Hogy lehet, hogy valakit 
ennyiszer lemeszelnek?

Amikor a kocsi lelassított, András 
lehúzott, de nem teljesen az út szélére; 
hadd izguljon csak a zsaru a mellette 
alig fél méterre elhúzó autók miatt. Meg-
állt. A rendőr kiszállt a kocsijából, és egy 
mappával a kezében előre jött.

József? József a gyülekezetből? Még 
csak ez kellett! András próbált minél job-
ban elsüllyedni az ülésben. Ez rosszabb, 
mint a közelgő büntetés maga. A keresz-
tyén rendőr épp egy saját gyülekezetéből 
való gyorshajtó embert fogott meg. Egy 
embert, aki egy hosszú, fárasztó és zak-
latott nap után sietett hazafelé a mun-
kahelyről. 

Szinte kiugrott az autóból, és ment 
a rendőr felé, akivel minden vasárnap 
találkozik a gyülekezetben, de eddig még 
soha nem látta egyenruhában.

- Hát szia, József! Örülök, hogy látlak! 
Milyen érdekes, hogy itt találkozunk! 

- Szervusz, András – semmi mosoly. 
- Hú, de szigorúnak látszik a Biztos 

úr, éppen most kapta el a felebarátját, aki 
siet haza a feleségéhez és a gyerekeihez. 

- Igen, úgy tűnik: elkapta. – József 
kissé zavartan felhúzta a szemöldökét. 
Jó jel!

- Nagyon húzós és hosszú napom volt 
ma. Asszem kissé túlléptem a limitet – de 
csak most az egyszer, he-he! 

András lefelé sandítva arrébb rúgott 
egy kavicsot az aszfalton.

- Az asszony finom vacsorát készített, 
már nagyon vár haza. Érted, mire gon-
dolok?

- Tudom, mire gondolsz. És azt is 
tudom, hogy már kétes hírnévre tettél 
szert a körzetünkben az örsön. 

Ajjaj, nem jól áll a dolog, itt az ideje 
taktikát váltani.

- Mennyit mértél? 
- 115-öt. Volnál szíves visszaülni az 

autóba? 

- Várj egy kicsit. Amint megláttalak, 
én azonnal megnéztem az órát, és épp 
csak súrolta a 100-at.

A hazugság kegyesnek, célravezetőnek 
tűnt, és „magától” jött.

- Légy szíves, András, ülj be a kocsiba.

András zavartan bemászott a kocsija 
ajtaján, és becsapta az ajtót. Bambán 
bámult előre a műszerfalra. Eltelt egy 
perc, kettő. Lassan, kelletlenül nyúlt az 
ablaktekerőhöz, de végül nem tekerte le 
az ablakot, mert látta, hogy József ír a 
mappán. Vissza a műszerfalra. 

Miért nem kérte ez a jogsimat? Bármi 
történjék is, az tuti, hogy 1-2 hónapig 
nem ülök ennek az embernek még a kör-
nyékére sem vasárnap.

Eltelt még 2-3 hosszú perc, majd egy 
kopogás az ablakon. András kinézett 
balra, József volt az, kezében egy félbe-
hajtott papírdarabbal. A bűnös mintegy 
3 centire lehajtotta az ablakot, épp csak 
annyira, hogy a papír beférjen.

- Köszi! – András nem nagyon tudta 
leplezni a gúnyt az arcán és a hangjá-
ban. 

József szó nélkül ment vissza a ren-
dőrautóhoz, András csak nézte a vissza-
pillantóban. Felemelte a papírt: Nnna, 
nézzük, mennyi. Álljunk csak meg. Ez 
meg mi? Tréfa? Nem büntetőcédula, az 
biztos. 

András olvasni kezdett.

„Kedves András! Egyszer volt egy kis-
lányom, akit 6 évesen elütött egy autó. 
Kitalálhatod: egy gyorshajtó. Pénzbírság, 
3 hónap a fogházban, és az illető sza-
bad volt; mehetett haza magához szorí-
tani a kislányait, mind a hármat. Nekem 
csak egy volt, és most várnom kell a 
mennyországig, amíg újra megláthatom. 
Ezerszer próbáltam megbocsátani annak 
az embernek, és ezerszer gondoltam, 
hogy meg is tettem. Lehet, hogy így van, 
de újra és újra meg kell tennem. Most 
is. Imádkozz értem, és hajts óvatosan: 
nekem egy kisfiam maradt. József”

András hátranézett, és látta, hogy a 
rendőrautó megfordul, és elindul vissza-
felé az úton. Csak bámult a távolba, amíg 
a kocsi eltűnt. Szétesve ült a kocsiban 20 
percig, aztán beindította a motort, elin-
dult, és lassan, az ÚRhoz bűnbocsánatért 
esedezve hajtott hazafelé, hogy aztán ott-
hon percekig szorongassa magához meg-
lepett feleségét és gyerekeit. 

Ne ölj! Ne kockáztass! Esélyt se adj 
rá! 

„Készülj Istened elé!”
Ámos 4,12 

(Az E-mail Ministry nyomán. Fordítot-
ta és átdolgozta Tihanyi Pál.)
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A KERESZTYÉN OTTHONOKTATÁS
A KERESZTYÉN SZÜLŐ FELELŐSSÉGE

Sok érv szól az otthonoktatás mellett, 
még akkor is, ha nem Isten Igéjéből érve-
lünk. De ha Isten Igéjének a felszólításait 
is a mérleg serpenyőjébe helyezzük, akkor 
a mérleg nyelve még jobban elbillen az 
otthonoktatás javára. Sőt, az otthonok-
tatás mellett szóló leghatékonyabb érvek 
éppen a keresztyén értékrendből fakad-
nak. Ezen érvek fényében, a rendelkezé-
sünkre álló más oktatási lehetőségek még 
inkább híjával találtatnak. 

Persze napjainkban ezt sok keresz-
tyén nem így látja. Nem így látja, mert 
a keresztyénség és a világ közötti viszony 
területén nem mérlegel biblikusan. Nem 
látja azt a szakadékot a keresztyénség és 
a világ között, amelyről a Biblia beszél. 
Ezért nem látnak ma sokan olyan nagy 
különbséget a keresztyén és a világi 
oktatás között sem. Nem értették meg a 
keresztyén szülő Istentől kapott felelőssé-
gét és feladatát. 

Sok keresztyén úgy gondolja, hogy 
mindegy az, ki neveli a gyerekét a tudo-
mányos ismeretek elsajátítása közben. 
Úgy gondolják, hogy az ismeretek elsajá-
títása semleges kérdés, független a világ-
nézettől, ezért gyerekeik nyugodtan jár-
hatnak világi iskolába, tölthetik idejük 
jelentős részét hitetlenek társaságában. 
Úgy látják, elegendő az, hogy a tárgyi 
tudáshoz otthon, vagy a vallásórán hoz-
záragasztanak egy kevés vallásos ismere-
tet, és ezzel eleget is tettek minden rájuk 
háruló kötelességnek. 

Aki ennél többet akar, az a megol-
dást a keresztyén iskolákban látja. Per-
sze napjainkban a keresztyén iskola meg-
nevezés mögött szinte bármi megbújhat. 
Mondhatják egy iskoláról, hogy keresz-
tyén iskola, ha az teljesen pogány alap-
elvek szerint működik, csak éppen vala-
ki valamilyen okból azt keresztyén isko-
lának nevezte el. Mondhatják egy iskolá-
ról, hogy keresztyén iskola, pusztán csak 
azért, mert azt valamelyik egyház működ-
teti. Még akkor is, ha semmiben nem 
különbözik a világi iskoláktól. Ha van 
is különbség, akkor a legtöbb esetben az 
csak abból áll, hogy ezekben az iskolák-
ban egy kicsivel több a vallásóra. Ma egy 
keresztyén iskola a legtöbb esetben nem 
azért van keresztyénnek nevezve, mert 
az isteni kijelentés, a Biblia a minden-
ek fölött való mérce az iskola vezetősé-
ge számára. Ma egy keresztyén iskolában 

nem Isten Igéje alapján határozzák meg 
a prioritásokat. Nem Isten Igéje alap-
ján határozzák meg a kiindulópontot, és 
nem Isten Igéje alapján határozzák meg 
a célokat sem. 

Egy termelésben dolgozó mérnök szá-
mára a legfontosabb kérdés: mit akarunk 
készíteni és milyen alapanyagot haszná-
lunk. Miután ez eldőlt, utána terveket 
készít, megválogatja az eszközöket és 
legyártja a terméket. De e közben min-
dent a miből – mit szem előtt tartásával 
végez. Mert ez meghatározza az egész 
folyamatot: azt, hogy mennyi időt kell 
rászánni, milyen eszközöket, milyen mód-
szereket kell igénybe venni, stb. Napja-
inkban nem csak hogy a világi oktatás 
nem veszi számba ezt a fajta megköz-
elítést, hanem a keresztyénnek nevezett 
oktatásban sem abból indulnak ki, hogy 
miből, mit akarnak formálni. Ezért szin-
te minden eszközt felhasználnak, szinte 
minden módszert bevetnek. 

Pedig Isten Igéjéből megválaszolha-
tó a miből – mit kérdés és ez megha-
tározó lesz az oktatás további folyama-
tára. A keresztyén oktatás legfőbb célja 
az, hogy egy bűnös természettel született 
gyermek megismerje Teremtőjét, megbé-
kéljen vele Krisztusban, új életet nyerjen. 
Ha ez megtörtént, akkor a néki adott 
képességeket, az elsajátított tárgyi isme-
retek alapján, Isten törvényének kerete-
in belül, Isten dicsőségére kamatoztassa. 

Persze az Isten megismerésére való neve-
lés és a tárgyi ismeretek elsajátítása pár-
huzamosan folyik. Nem csak akkor kezdi 
el tanulni a gyerek az 1+1-et, amikor már 
megbékélt Istennel. De a tanító mindig 
szem előtt kell tartsa, hogy a tárgyi isme-
retek elsajátításánál sokkal fontosabb az 
Isten megismerése, mert a tárgyi ismere-
tek csak a megfelelő világnézettel, erköl-
csi értékrenddel rendelkező gyerek számá-
ra válnak igazán hasznossá. 

Ezt már kevés keresztyénnek nevezett 
iskolában tartják szem előtt. Pedig ez elég-
gé meghatározná az eszközöket, a mód-
szereket, is amelyeket használnak. Meg-
határozná a prioritásokat, azt, hogy mire 
mekkora hangsúly esik. A keresztyén okta-
tásban csőd az, ha egy olyan zseni gye-
reket nevelünk, aki erkölcstelen. Ez még 
egy világi iskolában is csőd. Erkölcs nél-
kül az elsajátított tudás na gyon könnyen 
a mások kárára használódik fel. Lehet, 
hogy ő lesz a legjobb számítógépes vírus 
író a világon, de ebben az esetben jobb 
lett volna, ha buta marad. 

De még ha lennének is elvétve olyan 
iskolák, amelyek szem előtt tartják a bib-
liai alapelveket, amelyek Isten dicsőségét 
keresik mindenben, még velük szemben 
is vannak előnyei a keresztyén otthon-
oktatásnak. A keresztyén szülő még ha 
ilyen iskolába adná is a gyerekét, nem 
dőlhet hátra, mint aki végleg átruházta a 
felelősséget másokra.
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Pedig napjainkban a keresztyén szü-
lők ezt teszik. Jobb esetben is csak beíra-
tják a gyerekeiket egy keresztyénnek neve-
zett iskolába, sőt már korábban egy ilyen 
óvodába, és azon túl úgy látják, hogy az 
ő felelősségük lejárt. Rábízták a gyereket 
a „hivatásosra”, és azon túl ő felel érte 
– gondolják. Csakhogy Isten Igé jében, a 
szülő felelősségén kívül másról nem iga-
zán olvashatunk. Isten Igéje nem csak 
úgy mutatja be nekünk a keresztyén szü-
lők gyerekeinek az istenfélelemre való 
nevelését, mind egy lehetőséget, amivel 
élhet aki akar. Isten Igéje inkább úgy 
beszél az istenfélelemre való nevelésről, 
mint a keresztyén szülő Istentől kapott 
kötelességéről, melynek elhanyagolását 
Isten számon fogja kérni tőlünk. 

Ha elhanyagoljuk gyerekeink istenféle-
lemre való nevelését, annak egyik követ-
kezménye az lesz, hogy már itt a földi 
életünkben megszégyenülünk és szenve-
dünk. A gyerekeink felnövekedve, olyan 
életet fognak élni, amely miatt szégyen-
kezni fogunk az emberek előtt. Ha gye-
rekeinket nem neveltük istenfélelem-
re, a földi élet után Isten előtt is felelni 
fo gunk azért, hogy nem engedelmesked-
tünk az Ő parancsának. 

1. Isten Igéje szerint a keresztyén 
szülők felelőssége, kötelessége isten-
félelemre nevelni a gyermekeiket.

Ennek alátámasztására sok bibliai Igét 
lehet idézni. 5Móz 4,9 – Csak vigyázz 
magadra, és őrizd jól a te lelkedet, hogy el ne 
felejtkezzél azokról, a melyeket láttak a te sze-
meid, és hogy el ne távozzanak a te szíved-
től teljes életedben, hanem ismertesd meg 
azokat a te fiaiddal és fiaidnak fia-
ival. 5Móz 6,1-7 – Ezek pedig a paran-
csolatok, a rendelések és a végzések, a melyek 
felől parancsolta az Úr, a ti Istenetek ... meg-
tartsad minden Ő rendelését és parancsolatát, 
a melyeket én parancsolok néked: te és a te 
fiad, és a te unokád, teljes életedben, és 
hogy hosszú ideig élhess. ... és ez igék, a melye-
ket e mai napon parancsolok néked, legyenek 
a te szívedben. És gyakoroljad ezekben 
a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor 
a te házadban ülsz, vagy mikor úton 
jársz, és mikor lefekszel, és mikor 
felkelsz. 5Móz 11,18-19 – Vegyétek azért 
szívetekre és lelketekre e szavaimat, ... és tanít-
sátok meg azokra a ti fiaitokat, szólván azok-
ról, mikor házadban ülsz, mikor úton jársz, 
mikor fekszel és mikor felkelsz. Zsolt 78,3-
7 – A miket hallottunk és tudunk; és a miket 
atyáink beszéltek nékünk, nem titkoljuk 
el azokat az ő fiaiktól; a jövő nem-
zedéknek is elbeszéljük az Úr dicsé-

retét, hatalmát és csodáit, a melye-
ket cselekedett. Mert bizonyságot állított 
Jákobban, és törvényt rendelt Izrael-
ben; a melyek felől megparancsolta atyá-
inknak, hogy megtanítsák azokra fia-
ikat; hogy megtudja azokat a jövő 
nemzedék, a fiak, a kik születnek; és 
felkeljenek és hirdessék azokat fiaik-
nak; hogy Istenbe vessék reménysé-
güket és el ne felejtkezzenek Isten 
dolgairól, hanem az Ő parancsola-
tait megtartsák. Ef 6,4 – Ti is atyák 
ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neve-
ljétek azokat az Úr tanítása és inté-
se szerint.

Habár még ennél is több Igét lehetne 
idézni, de már ezekből is kiderült, hogy 
a szülők felelősek a gyerekeik nevelésé-
ért. A Biblia szerint minden szülő Isten-
től kapott feladata az, hogy megismer-
tesse gyermekeivel Isten személyét, az Ő 
hatalmas dolgait. Ez nem csak egy lehe-
tőség egyes túlbuzgó vallásos szülőknek! 
Nem is csak azoknak szól, akiknek nincs 
egyéb dolguk a hétköznapokban. Ez a 
Mindenható Isten parancsolata minden 
szülő számára!

A Biblia arról is beszél, hogy köteles-
ségünk gondoskodni a gyerekeink szük-
ségleteiről: ételükről, italukról, ruháza-
tukról. 1Tim 5,8 – Ha pedig valaki az 
övéiről és főképen az ő háznépéről gondot 
nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a 
hitetlennél.

Ennek a legtöbb szülő igyekszik is ele-
get tenni, sőt a legtöbb szülő csak ennek 
igyekszik eleget tenni. De emellett Isten-
től kapott fela datunk, kötelességünk az 
is, hogy a gyermekeinket istenfélelem-
re neveljük. Ez parancs Isten részéről! 
Zsolt 78,3-7 – Törvényt rendelt Izra-
elben; a melyek felől megparancsolta 
atyáinknak, hogy megtanítsák azok-
ra fiaikat; hogy megtudja azokat a 
jövő nemzedék, a fiak, a kik szület-
nek. Vétkezik Isten parancsolata ellen 
aki lop, aki hazudik, aki öl, és az is, aki 
nem neveli istenfélelemre a gyerekét. A 
gyerekeink istenfélelemre való nevelése 
Istentől kapott feladata minden szülő-
nek, amit nem lehet elhanyagolni követ-
kezmények nélkül. Ha pedig így állnak a 
dolgok, akkor az a kérdés:
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2. Hogyan neveljük őket istenfél-
elemre? Mit mikor és mennyit mon-
djunk el nekik?

A lelkiismeretesebb keresztyén szü-
lők megtanítják gyerekeiket néhány val-
lásos dologra. Elterjedt gyakorlat meg-
tanítani a gyerekeknek a Miatyánkot, egy 
kis asztali imát, egy-két vallásos éneket 
és esetleg a Tízparancsolatot. Sok szülő 
még ennyit sem tesz meg, de vannak akik 
igen. Elégséges-e ez a gyakorlat, mennyit 
és mit kell megtanítani gyerekeinknek? 
Nézzük meg a már idézett Igéket: 5Móz 
6,1-7 – ... megtartsad minden Ő rende-
lését és parancsolatát, a melyeket én paran-
csolok néked: te és a te fiad, és a te unokád ... 
ez igék, a melyeket e mai napon parancsol-
ok néked, legyenek a te szívedben és gyakoro-
ljad ezekben a te fiaidat. Mindaz amit Isten 
megparancsolt az Ő Igéjében, a Bibliá-
ban, mindaz amit elmond magáról; azt 
meg kell tanítsuk a mi gyermekeinknek. 
5Móz 11,18-19 – Vegyétek azért szívetek-
re és lelketekre e szavaimat, ... és tanítsát-
ok meg azokra a ti fiaitokat. Nem egy-két 
kis vallásos szokás továbbadásáról van 
szó, hanem Isten teljes kijelentéséről. 
Zsolt 78,3-7 – A miket hallottunk és 
tudunk; és a miket atyáink beszél-
tek nékünk, nem titkoljuk el azokat az 
ő fiaiktól; a jövő nemzedéknek is elbeszéljük 
az Úr dicséretét, hatalmát és csodá-
it, a melyeket cselekedett. Mert bizony-
ságot állított Jákobban, és törvényt ren-
delt Izraelben; a melyek felől meg-
parancsolta atyáinknak, hogy meg-
tanítsák azokra fiaikat; hogy megtudja 
azokat a jövő nemzedék, a fiak, a kik szü-
letnek; és felkeljenek és hirdessék azokat fiaik-
nak; hogy Istenbe vessék reménységü-
ket és el ne felejtkezzenek Isten dol-

gairól, hanem az Ő parancsolatait 
megtartsák.

Mennyit? Mindent amit csak hal-
lottunk, tudunk, amiket a mi atyáink 
beszéltek, semmit se titkoljunk el előlük. 
Osszuk meg velük az Úr dicséretét, hatal-
mát és csodáit, mert törvényt rendelt és 
megparancsolta, tanítsuk meg ezekre a 
mi gyermekeinket, hogy Istenbe vessék 
reménységüket és ne feledkezzenek meg 
Isten dolgairól. Szemléltessük mindezt a 
mi istenfélő életünkkel és tanítsuk őket. 
Ne legyen egy képmutató szakadék a mi 
életvitelünk és tanításunk között, de ne 
is hallgassunk abban a reményben, hogy 
majd mindent megértenek a cselekede-
teinkből. Nekünk még egy óriási elő-
nyünk is van a Mózes korához képest! 
Nekünk ma már mindez le van jegyezve 
a Bibliában. Mózes idejében csak azt tud-
ták megtanítani, amire emlékeztek. Mi 
naponta fel tudjuk frissíteni az emléke-
zetünket, nekünk az istenfélelemre való 
neveléshez tankönyvünk is van: a Biblia. 
Ez egy nagy előny is, de egy nagy fele-
lősség is. 

Ez a feladat eléggé meghatározza azt 
is, hogy minderre mennyi időt kell szán-
ni. Nagyon sokat! Napjaink magyaráz-
kodásainak gyakori érve az, hogy nincs 
időnk se erre, se arra. Annyira el vagyunk 
foglalva a testi szükségletek megelégítés-
ével, hogy nincs időnk a lelkiekre. A csa-
lád szinte soha nincs együtt. Leggyak-
rabban korán reggel szétválik a család, 
és majd csak késő este találkoznak. Reg-
gel mindenki rohan, este már mindenki 
fáradt. Eleget tehetünk így Isten felszólí-
tásának? Nem, mert nincs időnk rá! De 
vajon ez elfogadható érv lesz Isten előtt? 
Biztos, hogy nem!

Mózes idejében, amikor ezen paran-
csolatok nagy része adatott, a megélhetés 
sokkal nehezebb volt mint ma. Nem volt 
készruha, félkész vagy készétel, nem volt 
mosógép, meleg víz, központi fűtés, gáz-
tűzhely és szinte semmi nem volt abból, 
ami ma könnyebbé teszi az életünket. 
Sokkal több időbe és erőbe telt, hogy 
mindezt kézzel előállítsák. Hát nem vette 
figyelembe ezt Isten? Lehetett még emel-
lett az istenfélelemre való neveléssel is 
törődni? És ha igen, akkor mikor? Néz-
zük meg az Igét: …Gyakoroljad ezekben a 
te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a 
te házadban ülsz, vagy mikor úton 
jársz, és mikor lefekszel, és mikor 
felkelsz… tanítsátok meg azokra a 
ti fiaitokat, szólván azokról, mikor 
házadban ülsz, mikor úton jársz, 
mikor fekszel és mikor felkelsz… Tan-

ítani őket az istenfélelemre, nem csak 
amikor err külön időt szánunk, hanem 
minden más tevékenység közben is, ami-
kor ez még megoldható. Persze ehhez a 
család tagjai több időt kellene hogy egy-
ütt töltsenek, mint ahogy az ma divat. 
Ha valaki őszinte, akkor kénytelen elis-
merni, ez igazán csak az otthonoktatás 
keretén belül valósítható meg. 

A mára már annyira elterjedt tempó-
ban – hogy ti. a család tagjai reggel hét-
kor elválnak egymástól és este hétig nem 
is találkoznak; akkor pedig még hátra-
van a háztartási munka; mindenki fáradt 
–, hogyan valósítható meg mindez? Vagy 
Isten nem tudta, hogy a XXI. században 
hogyan fogunk élni? Vagy pedig mi csi-
nálunk valamit nagyon rosszul? 

Foglaltak vagyunk – ez nem kérdés –
, de ha fontosnak tartanánk gyerekeink 
istenfélelemre való nevelését, akkor sok 
mindenről kiderülne, hogy fölösleges és 
abba lehet hagyni. Át lehet csoportosí-
tani dolgokat, le lehet mondani azokról 
a fontosabbak javára. Sok szülő abban 
ringatja magát, hogy a gyerekeit rábíz-
za a hívatásosokra – tanítókra, lelkészek-
re és azok majd elvégzik ezeket a feladat-
okat. Isten Igéje sehol nem tiltja, hogy 
mások is segítsenek nekünk eme felada-
tunk betöltésében. Azonban a parancs a 
szülőkhöz szól és az övék a felelősség. 
Mózes idejében is voltak papok, léviták, 
akik taníthatták volna a gyerekeket az 
istenfélelemre, és valószínűleg segítettek 
is a szülőknek, ha máskor nem is, de a 
közösségi tanító alkalmakon mindenkép-
pen. Ám a felszólítás mégis a szülőkhöz 
szól. Akkor is voltak hivatásosok, volt 
sok munka, de Isten megszabta a priori-
tásokat, amelyek meghatározóak minden 
másra nézve. Ezeknek a prioritásoknak a 
mai oktatásban szinte semmi szerep nem 
jut. A mai oktatás – beleértve a keresz-
tyénnek nevezett oktatás nagy részét is – 
nem lát más célt, mint tárgyi ismeretek 
elsajátítását. 

Isten Igéje szerint az elsődleges cél 
más, és ezért a felelősség a szülőké. A 
számonkérés is a szülőket terheli. Igény-
be vehetjük mások segítségét, de mi fele-
lünk a gyermekeinkért. Viszont ha mások 
segítségét vesszük igénybe, akkor az a kér-
dés, hogy akikre rábízzuk a gyermekein-
ket, istenfélelemre akarják-e nevelni őket? 
Egyáltalán tudjuk-e róluk, hogy kik ők, 
hogy mi az életcéljuk? Tudjuk-e, hogy 
az órákon a tananyagon kívül mi más 
hangzik el? Tudjuk-e, hogy mi történik a 
szünetekben, hogy a gyerekeink milyen 
hatásoknak vannak kitéve? A közösségi 
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oktatásban a legtöbb szülő a legtöbb tan-
árt nem is ismeri – főleg a felsőbb osz-
tályokban. 

Mennyire válogatjuk meg azokat, 
akiknek a segítségét igénybe vesszük a 
gyerekeink nevelésében? Van-e egyáltalán 
módunk erre, miután beadtuk egy olyan 
rendszerbe, mely már több beleszólást 
nem igen engedélyez? Tudhatjuk-e egy-
általán, hogy a tőlünk távol töltött időt 
kivel és mivel töltik gyerekeink? Egyál-
talán tudjuk-e, van-e módunk felügyel-
ni, hogy a hét öt napját kivel és mivel 
tölti? Isten Igéje figyelmeztet arra, hogy 
ez nem mindegy! 1Kor 15,33 – Ne téve-
lyegjetek. Jó erkölcsöt megrontanak gonosz tár-
saságok. Péld 13,20 – Aki jár a bölcsek-
kel, bölcs lesz; aki pedig magát társul adja a 
bolondokhoz, megromol.

Miért csodálkoznak egyesek, hogy 
a tinédzser gyerekük egész más elveket 
vall, mint a család? Ha az elmúlt évek-
ben több időt töltött az osztálytársai-
val mint a szüleivel, akkor természetes, 
hogy a tőlük kapott erkölcsi értékrendet 
teszi magáévá! Természetes, hogy nem a 
szülők lesznek a példaképei, nem a szü-
lők értékrendjét vallja magáénak! Őket 
nem is nagyon ismeri, velük nem is iga-
zán volt együtt. Miért várnánk el Isten 
áldását, természetfölötti közbelépését, ha 
megvetettük az Ő parancsolatait, figyel-
meztetéseit, a Tőle kapott eszközöket? 
Ha a gyerekeink rossz kezekbe jutnak 
és rossz irányba haladnak, akkor ezért is 
a szülő felel majd Isten előtt. Bárkire is 
bízzuk gyermekeinket és bármi is lesz az 
eredmény, a felelősség a miénk. A bibliai 
Igék, amelyek az istenfélelemre való neve-
lésről szólnak, mindig a szülőkhöz van-
nak intézve.

Abszolút értelemben egyetlen szülő 
sem tudja felügyelni a gyerekei oktatás-
ának minden pillanatát, még az otthon-
oktató szülő sem. Főleg ha szem előtt 
tartjuk azt, hogy az oktatás több mint 
az az idő, amit a gyerek a könyv mellett 
tölt. Abszolút értelemben egyetlen szülő 
sem tudja megvalósítani azt, hogy csak 
ő nevelje a gyerekét. Lehet, hogy vala-
kinek a segítségét kell kérnie egy hang-
szer oktatásában, egy idegen nyelv vagy 
az atomfizika korepetálására. A gyerek 
addig is tanulhat rosszat, amíg elsétálunk 
az istentiszteletre és az újságárus bódékat 
bámulja. De a mai szülők nem is az ilyen 
elkerülhetetlen befolyások miatt aggód-
nak. A mai szülők abszolút lemondtak 
arról, hogy a gyerekeik nevelését felü-
gyeljék. Ezt mára már teljesen kienged-
ték a kezükből, és bizonyos értelemben 

ez így könnyebb is nekik. Nem fáj ezért 
a fejük – legalább is pillanatnyilag nem. 
A fejük csak akkor fog fájni, amikor lea-
ratják engedetlenségük és nemtörődöm-
ségük gyümölcseit. Pedig ha engedelmes-
kednének Isten parancsolatainak a gye-
rekeik istenfélelemre való nevelésében, 
akkor nem maradna el Isten áldása sem. 

3. Isten ígéreteket adott azoknak 
a szülőknek, akik engedelmeskednek 
Neki a gyerekek istenfélelemre való 
nevelése területén.

Ha élünk az Istentől kapott eszkö-
zökkel, ha megszívleljük az Ő figyelmez-
tetését, akkor számíthatunk az Ő áldá-
saira. Isten az Ő munkáiban eszközö-
ket használ, és azokon keresztül közve-
títi áldásait. 

Például: Isten úgy döntött, hogy az ige-
hirdetés eszköze által tart meg egy népet. 
Megparancsolta, hogy hirdessük az evan-
géliumot. Ő ezt megáldja és egyháza 
gyarapodik. Adott egy eszközt, melyen 
keresztül közvetíti az áldását. Habár Isten 
ismeri a mi gondolatainkat, még mielőtt 
azok megszületnek, mégis úgy volt ked-
ves előtte, hogy a kéréseink elébe hozata-
lára adja az imádság eszközét. Megparan-
csolta, hogy ily módon tárjuk elébe kéré-
seinket és ígéreteket is fűzött az imád-
ság meghallgatásához. Adott egy eszközt, 
melyen keresztül közvetíti az áldását és 
ehhez még ígéreteket is fűzött.

Ugyanígy, a gyerekeink hitre jutásá-
val kapcsolatosan is adott eszközöket. 
Sok keresztyén szülő úgy gondolja, hogy 
gyerekeinek hitre jutása valami miszti-
kus, minden logikát és eszközt nélkü-
löző folyamat. Megtanítja a gyerekét a 
Miatyánkra és öt vallásos énekre, beadja 
iskolába, netán egy keresztyén iskolába, 
néha imádkozik érte és vár. Hadd lám mi 
fog történni? De Isten adott eszközöket, 
amelyekkel élnünk kell, és akkor elvárha-
tjuk az Ő áldását. Ha mi eleget teszünk 
kötelességeinknek, akkor Isten nem lesz 
hűtlen. Ő meg fogja áldani az engedel-
mességünket. Ezt szemlélteti a Péld 22,6 
– Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja 
szerint; még mikor megvénhedik is, el nem 
távozik attól.

Ha megtanítjuk gyermekeinknek 
mindazt, amit Isten kijelentett nekünk 
az Ő Igéjében, akkor nem fog elmarad-
ni Isten áldása sem. Egyedül Ő az, Aki 
élő hitet tud adni gyermekeinknek, és 
ha mi engedelmeskedünk parancsolatai-
nak, akkor Ő nem lesz hűtlen ígéretei-
hez. Ezt nagyon jól szemlélteti egy isteni 
prófécia Ábrahám életével kapcsolatosan. 

1Móz 18,18-19 – Holott Ábrahám nagy és 
hatalmas néppé lesz és benne megáldatnak a 
földnek minden nemzetségei. Mert tudom 
róla, hogy megparancsolja az ő fia-
inak és az ő házanépének ő utána, 
hogy megőrizzék az Úrnak útját, iga-
zságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr 
Ábrahámon, a mit szólott felőle.

Miért mondható el előre Ábrahámról, 
hogy az utódai is áldássá lesznek? Azért, 
mert Isten tudta róla, hogy meg fogja 
parancsolni az ő fiainak, hogy megőriz-
zék az Úr útját. Mivel az Istentől kapott 
eszközzel élni fog, Isten sem lesz hűtlen, 
meg fogja áldani őt. Ezért elmondható 
az eredmény is előre. És láthatjuk azt is 
a Bibliából, hogy Isten megáldotta Ábra-
hám engedelmességét: mind a fia, mind 
az unokája élő hitre jutott és istenfélő 
életet éltek. 

Napjainkban a szülők lerázták maguk-
ról azt a felelősséget, hogy a gyerekeiket 
istenfélelemre neveljék. A legtöbben nem 
is tudnak arról, hogy Istentől ilyen fela-
datot is kaptak. Természetesen egy szülő 
sem mondhatja el, hogy abszolút érte-
lemben mindig mindent megtett gyerme-
kének neveléséért. Mindnyájan rászoru-
lunk Krisztus helyettes engedelmességére 
és közbenjáró könyörgésére! De ez nem 
lehet ok arra, hogy teljesen kiengedjük 
kezünkből gyermekeink nevelését. A Bib-
liában érthetően hangzik a figyelmeztetés 
számunkra: A miket hallottunk és tudunk; és 
a miket atyáink beszéltek nékünk, nem titko-
ljuk el azokat az ő fiaiktól; a jövő nemzedék-
nek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és 
csodáit, a melyeket cselekedett. Mert bizonysá-
got állított Jákobban, és törvényt rendelt Izra-
elben; a melyek felől megparancsolta atyáink-
nak, hogy megtanítsák azokra fiaikat; hogy 
megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, a 
kik születnek; és felkeljenek és hirdessék azokat 
fiaiknak; hogy Istenbe vessék reménységüket és 
el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő 
parancsolatait megtartsák. (Zsolt 78,3-7)

Szász Attila
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A GYEREKKERESZTSÉG (2.)

Egy kisfiú egy időben gyakran enge-
detlen volt, és csúnya viselkedésével sok-
szor megszomorította az édesapját. Egy-
szer az apja magához hívta, és a kezébe 
nyomott egy zacskó szöget.

- Fiam, ezután ha rosszul viselkedsz, 
mindig fogj egy szöget, és verd be kala-
páccsal a kerítés deszkájába. 

Első nap végére 27 szög volt a deszká-
ban. A fiúcska ránézett a kerítésre, aztán 
a zacskóra, és elgondolkodott.

- Apa látja a kerítést, a szög meg na gyon 
gyorsan el fog fogyni…

A második naptól kezdve a kisfiú egyre 
jobban megemberelte magát, így a napi 
szögadag folyamatosan csökkent. Odafi-
gyelt a beszédjére, a tetteire, és önfegyel-
met gyakorolt, hogy ne kelljen szégyen-
keznie. Így a szög egyre lassabban fogyott 
a zacskóból. 

Egyik nap aztán egy szög sem került 
a deszkába, mert a kisfiú aznap mindig 
szót fogadott a szüleinek, és egyszer sem 
volt engedetlen. Boldogan szaladt oda az 
apjához, és újságolta neki a jó hírt. Az 
apa megsimogatta fia buksiját, megdi-
csérte, és ezt mondta neki.

- Rendben, kisfiam, most pedig min-
den nap, amikor rendesen viselkedtél, húz-
zál ki fogóval egy szöget a deszkából. 

Telt-múlt az idő, fogytak a szögek a 
kerítésből, végül egy sem maradt. Ekkor 

A KERÍTÉSDESZKA

az apa megfogta a fia kezét, és odavezet-
te a kerítéshez. Ezt mondta neki.

- Javadra változtál fiam, derék vagy. 
De nézd a sok lyukat itt a kerítés deszká-
jában, ez már soha nem lesz olyan, mint 
azelőtt. Amikor engedetlen vagy, csúnyán 
viselkedsz, és megszomorítod édesapádat 
és édesanyát, akkor mindig egy-egy seb-
helyet hagysz, ami aztán ott is marad. 
Ezután tartsd ezt a szemed előtt, ural-
kodj magadon, és légy jó gyermeke szü-
leidnek.

C. Az újszövetségi keresztség ugyan-
azt a szerepet tölti be a szövetséggel és az 
egyházzal kapcsolatban, akár a körülme-
télés. Ami volt a körülmetélés, az most a 
keresztség, tudniillik az ábrahámi szövet-
ségnek és ígéreteknek a jele és pecsétje, és 
az egyháztagság megerősítése. A körülme-
télés, mint az egyháztagság jele az Ószö-
vetségben, nem csak a megtért felnőt-
teknek, hanem a hívő szülők gyermeke-
inek is ki volt szolgáltatva. A keresztsé-
get, mint az egyháztagság jelét az Újszö-
vetségben, hasonlóképpen nem csak a 
megtért felnőtteknek, hanem a hívő szü-
lők gyermekeinek is ki kell szolgáltatni, 
hiszen az ószövetségi és az újszövetségi 
egyház ugyanaz az egyház. 

Ugyanazon szövetség és ígéretek része-
seként az újszövetségi egyház az ószö-
vetségi egyháznak a kiterjesztése és azzal 

azonos. Az apostolok cselekedeteiről írt 
könyv arra utal, hogy az egyház pünkösd 
napján már létezett, hisz az új megtérők 
„gyarapították a megváltottak számát.” 
(ApCsel 2,41-47)

Jézus már földi szolgálatának ideje 
alatt úgy beszél az egyházról, mint léte-
zőről. (Mt 18,17) István pedig ezt mond-
ja: „Ő az, aki ott volt a gyülekezettel a 
pusztában” (ApCsel 7,38), ezzel bizonyít-
va, hogy az egyház már létezett Mózes 
idejében is.

Isten nem szervezett egy új alapelvek-
kel és új sákramentumokkal működő új 
egyházat sem Keresztelő János által, sem 
a felső szobában lévő tanítványok által. 
Krisztus nem egy új szervezetet hozott 
létre, hanem felépítette egyházát sákra-
mentumaival együtt az ószövetségi pró-
féták által lefektetett alapokra. Ezért így 

szól Pál az efézusi gyülekezethez: „felé-
pültetek az apostolok és próféták alap-
kövén.” (Ef 2,20) 

Az Újszövetségben egy új ág oltatott 
be az egyházba, de a fa törzse és gyökerei 
azonosak maradtak (Róm 11). Új juhok 
kerültek a nyájba, de a pásztor és az akol 
azonos maradt (Jn 16,16). Ezt szem előtt 
tartva egyértelmű, hogyha az Ószövetség-
ben a hívő szülők gyermekei az egyház-
hoz számláltattak, akkor az Újszövetség-
ben sincs ez másképp. 

A Krisztus utáni egyház, amely azo-
nos a Krisztus előtti egyházzal, továbbra 
is tagjai közé számlálja nem csak a hívő-
ket, hanem azok gyermekeit is. 

Amint elvárható, azonosságot találunk 
az Ószövetség és az Újszövetség sákra-
mentumai között is. Amint az újszö-
vetségi egyház az ószövetséginek a kiter-

Amikor vétkezel, és bűnbe esel, meg-
szomorítod Krisztust, vétkezel ellene, aki 
az Ő vérét adta az övéiért. Gondolj erre 
mindig, szeresd az URat, és szolgáld Őt; 
gyűlöld a bűnt, és ne vétkezz.  

„És mikor megköpdösték őt, elvet-
ték a nádszálat, és a fejéhez verték.”

(Máté 27,30)

Az E-mail Ministry nyomán. Fordította 
és átdolgozta Tihanyi Pál.
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jesztése, ugyanúgy az újszövetségi egy-
ház sákramentumai az ószövetségi sák-
ramentumok kiterjesztései. Az úrvacsora 
a páska ünneplésének közvetlen folytatá-
saként lett bevezetve, ezzel is világossá 
téve azt, hogy az úrvacsora a zsidó páska 
keresztyén formája (Mt 26,17-30). 

Mindkettő közönséges étkezés, és 
Krisztus áldozatára mutatnak. Miköz-
ben a sákramentumok formája megvál-
tozott, hisz a szimbolizált igazság, pró-
féciából történelemmé lett, továbbra is 
megőrizték lényegüket. Ezt Pál is mege-
rősíti, amikor ezt mondja: „a mi húsvéti 
bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott.” 
(1Kor 5,7) 

A keresztség azonos viszonyban van a 
körülmetéléssel, mint az úrvacsora a pás-
kával. Ugyanazon sákramentum keresz-
tyén formája. Pál ezt mondja: „akik 
Krisztusra keresztelkedtek meg, ...Ábra-
hám magva vagytok és ígéret szerint örö-
kösök.” (Gal 3,27; 3,29) Ezzel arra utal-
va, hogy a keresztség most azt a szerepet 
tölti be, mint eddig a körülmetélés, tud-
niillik az ábrahámi szövetség jele és a szö-
vetség ígéreteinek a pecsétje.

Azon tény, hogy a keresztség most azzá 
lett, ami a körülmetélés eddig volt, abból 
is látható, hogy ugyanazt a dolgot jelké-
pezik. A körülmetélés a szövetség jele volt 
(1Móz 17,11), akárcsak most a keresztség 
(ApCsel 2,38-41; Gal 3,27-29). A körülme-
télés a hit által való megigazulás pecsétje 
volt (Róm 4,11), akárcsak most a kereszt-
ség (ApCsel 3,19). A körülmetélés a meg-
tisztulás és a bűnös test levetkőzésének a 
jelképe volt (Kol 2,11), akárcsak most a 
keresztség (Róm 4,4).

Pál apostol a körülmetélés fogalmát 
felváltva használja a keresztség fogal-
mával, mint egy másik szót ugyanarra 
a dologra. Amikor pedig magyarázza a 
keresztség természetét, úgy beszél róla, 
mint a keresztyén körülmetélésről, hiszen 
a „Krisztusban való körülmetélkedésnek” 
(Kol 2,11-13) nevezi.

Ezek után ara következtethetünk, 
mivel az Ószövetségben a körülmeté-
lés nem csak a megtért felnőtteknek lett 
kiszolgáltatva, hanem a hívő szülők gyer-
mekeinek is, és mivel a keresztség ugyan-
az az Újszövetségben, mint ami a körül-
metélés az Ószövetségben, és bármilyen 
ezt tiltó parancs hiányában, a keresztség 
sákramentumát nem csak a megtért fel-
nőtteknek, hanem a hívő szülők gyer-
mekeinek is ki kell szolgáltatni, jelképez-
ve ezzel az Isten házanépéhez való tarto-
zásukat, és a szövetség ígéreteiben való 
részesülésüket.

Nem találunk a Bibliában egyetlen 
utalást sem arra, hogy a hívő szülők gyer-
mekeit, akik az Ószövetségben tagadha-
tatlanul az egyházhoz számláltattak, ki 
kellene tiltani az újszövetségi egyházból, 
és meg kellene tagadni tőlük a szövet-
ség jelét. Az 1Móz 17,11-ben Isten a saját 
parancsa által a hívő szülők gyermeke-
it az egyházba helyezte, és azóta soha ki 
nem tiltotta őket abból. Isten parancs 
által (1Móz 17,11) elrendelte a hívőknek, 
hogy megjelöljék gyermekeiket a szövet-
ség és az egyháztagság jelével, és bár a jel 
a körülmetélésről a keresztségre változott, 
az Ő parancsa még mindig áll. 

Isten még mindig elvárja a hívőktől, 
hogy megjelöljék gyermekeiket a szövet-
ség és az egyháztagság jelével a keresztség 
sákramentumában.

D. Az Újszövetségi feljegyzésekben 
joggal feltételezhetjük azt, hogy a hívő 
szülők gyermekeit megjelölték a kereszt-
ség sákramentumával. Olvasva az Újszö-
vetséget pontosan ezt láthatjuk. Az apos-
tolok teljes családokat kereszteltek a szü-
lők hite alapján. Az ApCsel 16,14-15-ben 
ezt olvashatjuk: „és egy Lídia nevű, Tia-
tira városából való istenfélő bíborárus 
asszonynak, aki hallgatott reánk, az Úr 
megnyitotta a szívét, ... meg is keresztel-
kedett egész házanépével együtt.” A fel-
jegyzés alapján csak az ő szíve nyílt meg, 
de a teljes családja meg lett keresztelve.

Ugyanez igaz a filippibeli börtönőr-
re is az ApCsel 16,30-33-ban. Ezt kér-
dezte Páltól: „Uraim, mit kell cseleked-
nem, hogy üdvözüljek?” Pál ezt válaszol-
ta: „Higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz 

mind te, mind a te házadnépe.” Tovább 
pedig ezt olvashatjuk, hogy „azonnal 
meg is keresztelkedett egész házanépé-
vel együtt.”

Az 1Kor 1,16-ban Pál azt mondja, 
hogy „megkereszteltem még Sztefanás 
házanépét is.” Ha a családban a gyer-
mekek felnőtt korúak, akkor Pál említet-
te volna, hogy megkeresztelte Sztefanást, 
Jánost Sztefanás fiát és Máriát Sztefanás 
lányát. Mindezen esetekben csak a szü-
lők hite van megemlítve, de az aposto lok 
a teljes családokat megkeresztelték. A kis-
gyermekeket mindenképpen a szülők hite 
alapján keresztelték meg.

Az Újszövetségben találunk egy olyan 
esetet is, amikor Pál a gyülekezet tagjai-
ként szólítja meg az efézusi egyház gyer-
mekeit. A levél az Efézusban lévő szen-
teknek (egyháztagoknak) íródott, és Pál-
nak nem csak a férjekhez, feleségekhez, 
apákhoz és szolgákhoz van szava, hanem 
a gyermekekhez is (Ef 6,1). Emlékezteti 
mindnyájukat, hogy „az Ő testének tagjai 
vagyunk” (Ef 5,30), és ezzel a gyermeke-
ket is az egyház tagjai közé sorolja.

Egy másik tényt is találhatunk az 
Újszövetségben, tudniillik azt, hogy egyet-
len érv sincs, amely bizonygatná a gyer-
mekkeresztséget vagy a hívők gyermeke-
inek egyháztagságát. Amikor az Újszö-
vetségben bármilyen újraértelmezés vagy 
változás van az ószövetségi szokásokhoz 
képest, heves érvek és hosszú tárgyalások 
felsorakoztatását olvashatjuk. Bizonyíték 
erre az, hogy milyen sok feljegyzés talál-
ható azon téma tárgyalásáról, hogy vajon 
az evangéliumi korszak alatt ehetnek-e a 
zsidók a Mózes által tisztátalannak mon-
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dott húsokból. Ha az evangélium kor-
szakában a gyermekeket hirtelen ki kel-
lett volna zárni az egyházból, és megta-
gadni tőlük a szövetség pecsétjét mind-
azok után, hogy Ábrahám óta be lettek 
fo gadva, a zsidó megtértek bizonyára erő-
teljesen protestáltak volna, és ez sok érve-
lést és tárgyalást eredményezett volna. Az 
Újszövetség hallgatása mindennél erőtel-
jesebben alátámasztja azt a tényt, hogy a 
gyermekek az újszövetségi egyház tagjai-
nak számláltattak, és nekik is ki lett szol-
gálva a keresztségben a szövetség pecsét-
je, akárcsak az ószövetségi körülmetélés-
ben. Mintha a gyermekek befogadásáról 
való kérdéseket megelőzve, Péter pün-
kösd napján biztosította zsidó hallgató-
ságát, hogy Krisztus evangéliumának kor-
szaka alatt, akárcsak a törvény alatt, gyer-
mekeik részesei Isten áldásainak és ígére-
teinek. „Mert nektek szól ez az ígéret és a 
ti gyermekeiteknek...” (ApCsel 2,39)

Összefoglalva tehát, ha az Ószövetség-
ben nem csak a megtért felnőttek, hanem 
a hívő szülők gyermekei is meg lettek 
je lölve a szövetség pecsétjével és az egy-
háztagság jelével a körülmetélésben, és 
ha az újszövetségi egyház, mely az ószö-
vetségi egyház kiterjesztése és ugyanazon 
szövetség és ígéretek részese, akkor helye-
sen feltételezzük azt, hogy az ellentétesről 
való bármilyen parancs hiányában Isten 
akarata, hogy a szövetség jele és az egy-

háztagság pecsétje, mely most a kereszt-
ség, az újszövetségi egyházban ne csak a 
megtért felnőtteknek, hanem a hívő szü-
lők gyermekeinek is ki legyen szolgál-
va. Ezt a feltevést azon tény támasztja 
alá, hogy az apostolok teljes családokat 
kereszteltek a szülők hite alapján, és az 
Újszövetség írói a hívő szülők gyermeke-
it az egyház tagjai közé sorolták.

III. Melyek a gyermekkeresztség 
ellen felhozott érvek?

A. Ellenérv: Én nem akarok gyer-
mekeim helyett dönteni.

Először is szögezzük le, hogy ugyan-
ezek a szülők sok más döntést meghoz-
nak gyermekeik helyett. Elküldik őket 
iskolába, függetlenül attól, hogy gyerme-
keik akarják-e vagy nem. Elküldik őket 
a fogorvoshoz, függetlenül attól, hogy 
gyermekeik akarják-e vagy nem. Azonban 
nehezen érthető, hogy miért tétováznak 
meghozni a döntések közül a legnagyob-
bat gyermekeik helyett.

Tévedett Isten, amikor arra utasította 
a zsidó szülőket, hogy gyermekeik bele-
egyezése nélkül döntsenek, megjelölve 
őket a szövetség jelével és bevonva őket 
a gyülekezetbe? Vajon tévedett Ábrahám, 
meghozva a döntést Izsák helyett, amikor 
körülmetélte?

Fontos, hogy a keresztség aktusára 
ne úgy gondoljunk, mint gyermekeink 
helyett hozott döntésre, hanem mint az 
értük való áldás igénylésére. Isten már 
meghozott egy döntést értük, amikor ott-
honainkba helyezte őket. Mi, mint szü-
lők a keresztségben csak igényeljük azt az 
áldást, mely a születésük jogán az övék. 
Ha valaki meghal, és gazdag örökséget 
hagy egy gyermekre, nincs olyan szülő, 
aki azt mondaná, hogy én nem dön-
tök helyette, hanem várni fogok, hogy 
ő vajon majd akarja-e ezt az örökséget. 
Nem, a szülő aláírná a papírokat és hűsé-
gesen megőrizné azt gyermekének, vagy 
talán felhasználná a pénzt fejlődésére és 
oktatására. Amikor a gyermek felnő, elu-
tasíthatja örökségét, de a szülők legalább 
igényelték a neki járó áldást.

Egy amerikai szülő sem mondaná, 
hogy nem dönt gyermeke helyett abban, 
hogy ő amerikai állampolgár legyen-e 
vagy nem. „Én nem fogok gyermekem 
helyett dönteni abban, hogy ő amerikai 
állampolgár legyen-e vagy nem. Megle-
het, hogy ő majd orosz állampolgár akar 
lenni. Inkább várok.” Nem. Ez a gyer-
mek születése jogán amerikai állampol-
gár és a szülő büszkén igényelné helyette 
ezt a jogot. Felnőttként, ha le akar mon-
dani amerikai állampolgárságáról megte-
heti, de ez az ő döntése. A szülő azon-
ban egy jó örökség minden hasznát meg-
adta neki.

Gyermekeink keresztségben való bemu-
tatásakor mi csak azt az örökséget igé-
nyeljük, mely a jog szerint az övék, és 
ennek a jó örökségnek minden hasznát 
megadjuk nekik. Gyermekeink a későb-
biekben lemondhatnak örökségükről és 
Isten országának állampolgárságáról. Ha 
ezt megteszik az ő döntésük, de mi min-
dent megtettünk, hogy a legjobbra és leg-
magasztosabbra buzdítsuk őket.

B. Ellenérv: A kiskorúak kereszt-
sége bolondság, hisz semmilyen hasz-
na nincs a gyermekre nézve, és azt 
sem tudja, hogy mi történik ővele.

Ez az ellenérv megkérdőjelezi Isten 
bölcsességét. Ha bolondság vizet hinte-
ni egy kisgyermek fejére, akkor gonosz 
csonkítás volt egy csecsemőt körülmetél-
ni. Ki vádolná ezzel Istent? Igaz, a gyer-
mek nem tudja mi történik, de a szülők 
és Isten igen, és a gyermek is az elkövet-
kező években.

C. Ellenérv: Az Újszövetség a 
hívők keresztségét tanítja.
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Ha megkérdezzük, hogy milyen auto-
ritás alapján mondják ezt, akkor Mk 
16,16-ot idézik „aki hiszen és megkeresz-
telkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, 
elkárhozik.” Azzal érvelnek, hogy a hit-
nek meg kell előznie a keresztséget. Hadd 
jegyezzük meg, hogyha az igevers első 
része kizárja a csecsemőket a keresztség-
ből, akkor a második része kizárja őket 
az üdvösségből. „Aki pedig nem hiszen 
elkárhozik.” Ennek alapján mondhatjuk-
e azt, hogy mivel a kisgyermekek nem 
képesek hinni, mind elkárhoznak? Nem! 
Ez a textus egyáltalán nem idézhető a 
gyermekkeresztséggel kapcsolatban. Ha 
valaki Pál szavaival „higgy az Úr Jézus 
Krisztusban és idvezülsz” érvel arról, 
hogy a hit megelőzi az üdvösséget és a 
keresztséget, azt kell válaszolnunk, hogy 
a szöveg további részét is idézni kell. 
A teljes idézet így hangzik: „Higgy az 
Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind 
te, mind a te házadnépe!” Ha a hitnek 
mindig meg kell előznie az üdvösséget és 
a keresztséget, akkor a kisgyermekek nem 
csak a keresztségből, hanem az üdvösség-
ből is ki vannak zárva. 

Az Újszövetség valóban tanítja a hívők 
keresztségét, de nem csak a hívők kereszt-
ségét tanítja. Nem felejthetjük el, hogy 
az Ószövetségben a körülmetélés, amely 
a szövetség jele és az egyháztagság pecsét-
je, a megtért felnőtteknek és a hívők 
gyermekeinek is egyaránt ki volt szolgál-
tatva. Senki nem érvelne azzal, hogy az 
Ószövetségben csak a hívők körülmeté-
lése létezett. Van-e nekünk jogunk arra, 
hogy a keresztség kiszolgáltatását leszű-
kítsük a hívőkre, és kizárjuk az ő kis-
gyermekeiket?

D. Ellenérv: Az Újszövetség expli-
cit módon sehol nem parancsolja a 
gyermekek megkeresztelését.

Válaszunk erre az, hogy nem szüksé-
ges újszövetségi parancs, hisz az Ószö-
vetség számos helyen parancsolja, hogy a 
szövetség jelét ki kell szolgáltatni a hívők 
gyermekeinek, és ez a parancs soha nem 
lett eltörölve.

A bizonyítás kötelessége azoké, akik-
nek be kell bizonyítani, hogy ezek eltö-
röltettek, és akik azt állítják, hogy a hívők 
gyermekei az Ószövetségben az egyház 
tagjai voltak, de most ki vannak zárva az 
újszövetségi egyházból.

De ha valakinek újszövetségi parancsra 
van szüksége minden egyes egyházi csele-
kedethez, akkor mutasson nekünk újszö-
vetségi parancsot vagy esetet, mely alap-

ján a nőknek engedélyezett az Úrvacso-
rában való részvétel. Mi azonban engedé-
lyezzük a nőknek az Úrvacsorában való 
részvételt, mert egyértelműen következ-
tethető az Újszövetségből, és egyezik az 
evangélium lelkületével. Ugyanígy enge-
délyezzük a kisgyermekek megjelölését 
a szövetség pecsétjével a keresztségben, 
mert egyértelműen következtethető az 
Újszövetségből, és megegyezik Isten sza-
vának a lelkületével és tervével. 

E. Ellenérv: A gyermekkeresztség 
feltételezi a gyermek elkárhozását.

Annak alapján, amint némely egyház 
tanítja – ha nincs megkeresztelve a gye-
rek, akkor elkárhozik –, valóban feltéte-
lezhető a gyermekkeresztségből a gyer-
mek elkárhozása, de ez nem igaz a pres-
biteriánus egyházak gyakorolatát és tan-
ítását illetően.

A mi álláspontunk szerint, amikor 
hitetlen szülők meg nem keresztelt gyer-
meke meghal, akkor Isten Jézus Krisz-
tusban megmutatott kegyelmében bízha-
tunk. Reménykedjünk, hogy a mi Urunk 
Jézus Krisztus, aki földi életének ideje 
alatt annyira szerette a gyermekeket, 
karjába zárja őket, hogy vele legyenek 
örökre.

Másfelől, amikor hívő szülők meg-
keresztelt gyermeke meghal, bizonyosak 
lehetünk afelől, hogy ő az Úr gyüleke-

zetéhez számláltatott, és ő is egyike az 
Isten és a bárány trónjánál lévő sokaság-
nak. Mi ezt tudhatjuk, mivel Isten mond-
ta ezt nekünk.

Nem, a gyermekkeresztség nem felté-
telezi a gyermek elkárhozását, hanem a 
hívő szülők gyermekeiknek üdvösségéről 
való megbizonyosodását adja.

Végezetül hadd mondjam el, hogy 
az az öröm és kiváltság, mely gyerme-
keinknek a szövetség pecsétjével való 
megjelölését jelenti, minden keresztyén 
szülő által megkedvelendő és semmilyen 
módon el nem hanyagolandó.

Nem hanyagolható el a keresztyén 
szülők által gyermekeik megkeresztelése 
anélkül, hogy meg ne vetnék az Ábra-
hámban kötött szövetséget, melyet nagy 
áldozata árán Jézus Krisztus betöltött.

A hívők örömmel mutassák be a 
keresztségben gyermekeiket az Úrnak ezt 
énekelve:

„Gyermekeinket, Urunk, hittel és 
imádsággal / Néked most felajánl-
juk; / A te szövetséged kegyelmében 
részesül jenek / És a Te üdvösségedet 
meglássák.”

Dr. Ben Lacy Rose

(Az eredeti cikk a The Presbyterian Journal, 
1950. február 1. számában jelent meg.) 

Fordította Páll Zoltán
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Jonathan Edwards munkásságának 
bővebb ismertetésére nincs lehetőségünk 
most, elég ha annyit mondunk róla, 
hogy az amerikai nagy ébredés vezető 
személyisége volt. Kiválló igehirdető és 
keresztyén filozófus, akinek szolgálatát 
Isten csodálatosan felhasználta. Jonat-
han Edwards bár sok jelentős mű szer-

és nem csüggedve (mondogatván könnyű 
volt Edwardsnak), ha újra és újra elbu-
kásainkat látjuk. Edwards mennyei Atyjá-
nak kegyelme ugyanaz ma is, és elegen-
dő minden erőtelenségünk számára. Iste-
nünk mindenható ereje pedig alkalmassá 
tehet a szerinte való elhatározásaink meg-
valósítására.

5. Elhatározom, hogy soha nem tékoz-
lok el egy pillanatot sem, hanem igyek-
szem a lehető leghasznosabb dolgokra 
fordítani időmet.

6. Elhatározom, hogy mindent, amit 
teszek, teljes erőbedobással teszem.

7. Elhatározom, hogy nem teszek 
semmi olyat, amit életem utolsó órájá-
ban sem tennék meg.

8. Elhatározom, hogy úgy járok el 
minden tekintetben, szóban és cselekedet-
ben, mintha senki sem lett volna olyan 
gyarló, mint én, és mintha én követtem 
volna el a mások legnagyobb bűneit vagy 
rendelkeznék az ő legnagyobb gyengesé-
geikkel. Ezért a mások elbukása engem  
is szégyenkezésre indítson és saját bűne-
im megvallására késztessen.

9. Elhatározom, hogy mindenkor sok-
szor gondolok a halálomra, hogy fel 
tudjak készülni rá.

10. Elhatározom, hogy valahányszor 
ha fájdalmat érzek, a mártírhalálra és a 
pokolra gondolok.

11. Elhatározom, hogy amikor egy 
teológiai tételnek a megoldásán gondol-
kodok, azonnal mindent megteszek meg-
oldása érdekében, hacsak a körülmények 
nem akadályoznak.

12. Elhatározom, hogy mindig, ami-
kor büszkeség, vagy más hasonló hiá-
bavalóság miatti öröm kerít hatalmába, 
azonnal megszabadulok tőle.

13. Elhatározom, hogy igyekszem 
megtalálni a megfelelő módját a nagylel-
kűségnek és a jótékonyságnak. 

14. Elhatározom, hogy nem teszek 
semmit bosszúból.

15. Elhatározom, hogy soha nem enge-
dem a haragot eluralkodni szívemben az 
értelem nélküli teremtmények felé.

16. Elhatározom, hogy soha senki 
gonoszságáról nem beszélek úgy, hogy 
őt tisztességétől megraboljam, hacsak e 
gonoszág elmondása valóban az ő javát 
nem szolgálja.

17. Elhatározom, hogy úgy fogok élni, 
amint azt halálom pillanatában kiván-
nám.

18. Elhatározom, hogy mindig hitem 
szerint a legjobbat gondolom, az evangé-
lium legtisztább tanításai szerint.

19. Elhatározom, hogy soha nem 
teszek olyat, amit félnék megtenni az 
utolsó trombitaszó megszólalása előtt 
egy órával.

JONATHAN EDWARDS

ELHATÁROZÁSAINAK JELENTŐSÉGE (1.)

Edwards elhatározásai:

1. Elhatározom, hogy akármit teszek 
és gondolok, azt Isten dicsőségére teszem, 
így törekedve javamra, hasznomra, örö-
mömre egész életemben, nem törőd-
ve az idővel, hogy most, vagy akár éve-
ken keresztül kell tennem. Elhatározom, 
hogy akármit teszek, vagy gondolok azt 
az emberiség javára és hasznára fordítom. 
Elhatározom, hogy így teszek akármek-
kora és akárhány nehézséggel kell szem-
benéznem.

2. Elhatározom, hogy mindig azon 
leszek, hogy megragadjak minden olyan 
új lehetőséget és találmányt, ami előmoz-
dítja a fent említett dolgokat.

3. Elhatározom, hogy ha valaha meg-
lanyhulnék, eltompulnék és így elmulasz-
tanám betartani bármelyik elhatározáso-
mat, amikor újra magamhoz térek, akkor 
megbánom mindazt, amit emlékezetem 
szerint elmulasztottam.

4. Elhatározom, hogy lehetőségeim 
szerint, testben és lélekben nem teszek 
semmit, ami nem Isten dicsőségét szol-
gálja.

zője, mégis szent és kegyes élete által vált 
sokak példaképéve. Nem csoda, hisz kor-
társai tiszteletteljesen, esetenként „a szent 
életű Edwards-ként” emlegették. Mi volt 
azonban Edwards csodálatos keresztyén 
életének titka? Nyilván sok választ lehet-
ne erre adni, de többek között az egyik 
válasz erre az, hogy komolyan próbál-
ta venni elhatározásait, és komoly elha-
tározásai voltak. Természetesen ez neki 
Isten kegyelméből jobban sikerült, mint 
manapság sokunknak, de az alább köz-
ölt elhatározásai számunkra is bátorítás-
ként szolgálhatnak. 

Még egy lényeges dolgot szükséges 
szem előtt tartanunk, amikor ezeket az 
elhatározásokat olvassuk. Edwards ezekre 
nem olyan fogadalmakként tekintett, ame-
lyek be nem töltése egy állandó félelmet, 
önmarcongolást és kudarcélményt jelen-
tett számára, hanem úgy, mint aki szá-
mára ezek betöltése egy állandó kihívás, 
és minden elbukás (vagyis elhatározásai 
megszegése) ellenére, egy életen át töre-
kedni kíván elhatározásai szerint élni (lásd 
az 56. elhatározást). Kivánom tehát, hogy 
így olvasgassuk ezeket, magunkévá téve, 
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20. Elhatározom, hogy a legszigorúbb 
mértékletességgel eszem és iszom.

21. Elhatározom, hogy soha nem 
teszek olyat, amit ha másban látnék, 
akkor megvetném ezért a tettéért, vagy 
lesújtó véleménnyel lennék róla.

22. Elhatározom, hogy igyekszem 
magamnak olyan sok boldogságot sze-
rezni az eljövendő világban, amennyit 
lehet, minden erővel, képességgel, ener-
giával, elszántsággal, sőt „erőszakosságal” 
amivel rendelkezem vagy elképzelhetek.

23. Elhatározom, hogy Isten dicsősé-
gére, gyakran teszek megfontoltan olyat, 
hogy megvizsgálom cselekedetem eredeti 
szándékát, tervét és a kimenetelét és ha 
úgy találom, hogy nem Isten dicsőségét 
szolgálta, akkor a negyedik elhatározá-
som megszegésének nyilvánítom.

24. Elhatározom, ha gonoszat cselek-
szem, akkor visszamegyek az eredendő 
okig és alaposan törekszem arra, hogy 
többé egyiket se kövessem el és harcolok 
és imádkozok teljes erőmből ezek ellen.

25. Elhatározom, hogy állandóan alap-
osan megvizsgálom magamban azokat a 
dolgokat, amik Isten szeretetével kapcso-
latban a legkisebb kételyt ébresztik ben-
nem, hogy azután minden erőmet e kéte-
lyek ellen tudjam irányítani.

26. Elhatározom, hogy minden olyan 
dolgot eldobok magamtól, amit úgy 
találok, hogy csökkenti az üdvbizonyos-
ságomat.

27. Elhatározom, hogy semmit sem 
mulasztok el, kivéve, ha az a mulasztás 
az Isten dicsőségét szolgálja. Rendszere-
sen megvizsgálom a mulasztásaimat.

(folytatjuk)

INNEN – ONNAN – INNEN – ONNAN

Teológiai állásfoglalás a női lelké-
szek és presbiterek kérdésében…

Mivel egyik hitvallásunkban sincs e 
kérdésre való utalás – aminek feltehetően 
történelmi okai is vannak –, de ha lenne 
is, hitvallásunk is – nem egyszer a kor-
hoz kötött – emberi alkotások, így cél-
szerű és helyes az Istentől ihletett teljes 
Szentíráshoz fordulni… A választóvonal 
nem ott húzódik, hogy a lelkipásztor, 
illetve a presbiter férfi-e vagy nő, hanem 
ott, hogy „felöltötte-e” magára Krisztust 
vagy sem?… Mindezek mellett elismerjük, 
hogy „rész szerint van bennünk az isme-
ret”, és így elfogadjuk, hogy ha más más-
ként látja ezt a kérdést. Nem tarjuk ezt 
olyan kérdésnek, amely bárkivel is szem-
beállítana minket. Ugyanakkor óvunk 
mindenkit attól, hogy ezt a kérdést úgy 
tüntesse fel, mint egyházunk romlott álla-
potának az okát… (kiemelések tőlem)

www.parokia.hu

Az idézett részletek a Magyarországi 
Presbiteri Szövetség Elnökségének állás-
foglalás-tervezetéből valók, amelyet egy 
internetes portálon találtunk. A nyilatko-
zat jó példa a liberális teológiai szemlé-
letre, valamint a kisebb teológiai csúszta-
tásokra… A szövetség teológiai szakértői 
figyelmébe ajánljuk a II. Helvét Hitvallás 
XX. fejezetének azon passzusát, amely a 
keresztség kiszolgáltatása kapcsán tilt ja 
a nők egyházi szolgálatát. A nyilatko zat 
önmagárt beszél abban a tekintetben is, 
hogy a Presbiteri Szövetség mennyire veszi 
komolyan a hitvallások normatív voltát… 
Megtévesztő annak is a hangsúlyo zása, 
hogy az ihletett Szentíráshoz kell vissza-
térni. Merthogy az állásfoglalásban aztán 
az ihletett Szentírást úgy magyarázták, 
ahogy akarták. Számos Igét kontextus-
ból kiemelve „vetettek be” érveik igazo-
lására. Tipikus példa erre a Gal 3,27-29. 
Hiányoltuk viszont, hogy az állásfoglalás 
figyelmen kívül hagyott olyan nyilván-
való passzusokat, mint az 1Tim 3,1-13 
és Tit 1,5-9. Egy érdekesség a végére: azt 
nyilatkozzák, hogy rész szerint van ben-
nük az ismeret. Ez két újabb problém-
át vet fel: (1) Akkor minek nyilatkoznak? 
Különösen, ha elfogadják azt, hogy más 
másként látja? Ez egyszerűen nonszensz. 
(2) Ez az alázatosnak tűnő nyilatkozat 
valójában a Szentírás világosságát vonja 

kétségbe. Ez pedig egy alapvető reformá-
tori tanítás. Mintha a női lelkészség/pres-
biterség kérdése egy végtelenül bonyolult, 
netalán homályos kérdés lenne. Holott 
igen egyszerű, és könnyen megválaszol-
ható, amennyiben elfogadjuk a Szentírás 
tanítását és tekintélyét… 

Hamúból gyémánt…

Megrendelték az első – az elhunyt 
hamvaiból – mesterségesen előállított gyé-
mántot Magyarországon. A negyedkará-
tos gyémántért egy szombathelyi személy 
3375 dollárt fizetett. Az újszerű kegye-
leti szolgáltatást hazánkban a LifeGem 
Magyarország Kft. indította el… Az igaz-
gató elmondta: a tavaly februári indulás 
óta rengetegen érdeklődtek… Az emlék-
gyémántokat az USA-ban állítják elő… 

Világgazdaság

Hihetetlen, hogy mire van kereslet! 
Hozzátartozóink földi maradványait las-
san már a nyakunkban is hordhatjuk!?  

Kiadványainkról…

Ismét testvéreink figyelmébe ajánljuk 
tavaly megjelent kiadványainkat: West-
minsteri Kis- és Nagykáté, Charles H. 
Spurgeon: A lélekmentő és Dr. Peter Mas-
ters: Gyógyítási járvány. Idén Isten segít-
ségével négy könyvet szeretne megjelen-
tetni a Presbiteriánus Kiadó. Ezek közül 
első az Ünnepeljük meg az Úr napját. 
Kérjük olvasóink segítségét a könyvek 
terjesztésében.

Keskeny Út

Ördögűző tanfolyam…

A római Athenaeum Pontif icum 
Regina Apostolorum pápai egyetem és 
a szocio- vallási kutatásokat végző cso-
port továbbképző tanfolyamot szervez 
pa poknak „a sátánizmusról, az ördögű-
zésről és a felszabadító imáról”… Bar-
monte atya szerint négyféle módon válhat 
valaki az ördög áldozatává: Isten akaratá-
ból, aki próbára teszi az embert (ez leg-
inkább a szentek esetében történik meg), 
saját hibájából, ha valaki az okkultizmus 
valamelyik formájának hódol. Okozha-
tja azonban a bajt egy, a Sátánhoz tarto-
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zó személy és az is, ha valaki megrögzöt-
ten bűnös marad és elutasítja a bűnbá-
natot… Ezután következik az ördögűzés, 
amely tulajdonképpen a megszállottság-
tól való megszabadító ima. „Konkrétan 
megparancsoljuk az ördögnek – ha való-
ban biztosak vagyunk abban, hogy ő az 
– hogy hagyja el a sanyargatott személyt 
Jézus Krisztusnak nevében, aki megad-
ta ezt a hatalmat az apostoloknak és az 
Egyháznak”…

Index

Akinek az ördögűzéssel kapcsolat-
ban vannak kérdései, figyelmébe ajánljuk 
dr. Peter Masters nemrégiben megjelent 
könyvének idevágó részeit….

Felmérés…

A Reader’s Digest magazin márciu-
si számában publikált néhány felmérési 
adatot az emberek hitbeli meggyőződé-
seivel kapcsolatosan… Noha kétkedő és 
világias korunkban sok országban egyre 
kevesebben járnak templomba, a Rea-
der’s Digest 14 európai állam több mint 
8000 polgárára kiterjedő közvélemény-
kutatása során tíz válaszadóból hét azt 
mondta, ő hisz Istenben… Azonban az 
Istenbe vetett hit nem feltétlenül jár egy-
ütt a túlvilági életbe vetett hittel. A meg-
kérdezettek mindössze 53%-a gondolja 
úgy, hogy az élet folytatódik a halál után 
– ez 18%-al alacsonyabb érték, mint az 
Istenben hívők 71%-os aránya…

Gondola/Reader’s Digest

Kérdés, hogy ez a felmérés milyen 
isten-hitet és milyen halál utáni életbe 
vetett hitet takar…

Húsvéti konferenciák…

Idén ismét megrendezésre kerül szová-
tai húsvéti konferenciánk. A konferen-
cia március 25-én (péntek este) kezdődik 
és március 28-én (héfő reggel) ér véget. 
Érdeklődni és jelentkezni a helyi gyüleke-
zetek lelkészeinél lehet. Újításnak számít, 
hogy a nagyobb érdeklődésre való tekin-
tettel, idén Miskolcon is szervezünk hús-
véti konferenciát a magyarországi gyüle-
kezeti tagok és szimpatizánsok számára. 
Érdeklődni a miskolci, budapesti, vala-
mint kaposvári címeinken lehet.

Keskeny Út

Ökumenikus imahét…

Az egyetemes imahét országos meg-
nyitó istentiszteletét ez évben a Buda-
pest-Kálvin téri ref. templomban tar-
tották… Az istentisztelet szolgálattevői 
kö zött voltak: Szabó István dunamellé-
ki ref. püspök, Erdő Péter római kat. 
érsek-bíboros, Szebik Imre evangélikus 
püspök, Mészáros Kálmán baptista egy-
házelnök, Csernák István metodista szu-
perintendens, Hilárion ortodox püspök, 
Denis Moss anglikán kanonok, Voiszláv 
Gality ortodox esperes, Magyar Máriusz 
ortodox esperes, Kalota József ortodox 
érseki vikárius és Páll  László ref. lelkész… 
A gondosan tervezett és szervezett ünne-
pi esemény szép példája volt a keresztyén 
egységre törekvésnek, a felekezeti falak 
bontásának…

Reformátusok Lapja

Hát szép felállásban kezdődött el az 
ökümenikus imahét… A felekezeti falak 
bontása hatékonyan történik… Vajon 
hova vezet mindez?

Néhány információ a pókhálóról…

A pókok látványa a legtöbb ember-
ben félelmet, sőt undort ébreszt, holott 
Földünk legősibb ízeltlábú lakói több-
nyire igen hasznosak – például azáltal, 
hogy az ember környezetében élőskö-
dő káros rovarokat (legyeket, szúnyog-
okat, poloskákat, darazsakat) pusztítják. 
Emellett olyan „titok” birtokában van-

nak, amelyet szívesen kifürkésznének a 
tudósok is… A pókháló formája számos 
pókfaj esetében mesteri, már-már művé-
szi munka eredménye. A látványnál azon-
ban a kutatókat sokkal jobban izgatja a 
hajszálnál százszor vékonyabb pókfonál 
összetétele, illetve az, miként lehetne ezt 
a bámulatos anyagot ipari méretekben 
előállítani. Ellentétben a hernyóselyem-
mel, amelyet évezredek óta hasznosít az 
ember, a pókfonál kinyerése jóval nehe-
zebb. A selyemlepke hernyójától eltérő-
en ugyanis, a pókok nem tenyészthetők 
nagyüzemi módszerrel, és becses „nyers-
anyaguk” termelésére sem ösztönözhe-
tők. A pók szövőszemölcséből kibocsá-
tott fonal víztaszító, igen könnyű, rend-
kívül tágulékony, teherbírása és húzószi-
lárdsága hihetetlenül nagy. Mérések tanú-
sítják, hogy a pókfonal – az összetételét 
adó fehérjeláncok különleges molekuláris 
elrendezésének köszönhetően – négyzet-
centiméterenként 25 ezer kilogrammos 
húzószilárdsággal rendelkezik. Ez három-
szorosa a kevlar (az űrhajózásban hasz-
nált poliamidszál) és mintegy ötszörö-
se az acél húzószilárdsági mutatójának. 
Emellett a pókháló rugalmassága jóval 
nagyobb a nejlonénál, nyomásszilárdsága 
pedig meghaladja a tölgyfáét.

(MTI)

Nem akármilyen tervezés ez! Vajon ki 
dolgozta ki a pókháló anyagát?

(Szőke Imre)
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Ezekben az Igékben két dolog ada-
tik előnkbe. Az első az, hogy Isten az Ő 
Igéje által a bűnösöket inti, hogy a bűn-
ből megtérjenek, mielőtt a büntetés rájuk 
érkezik. A második pedig, hogy a megá-
talkodott szívű ember semmibe veszi az 
Istennek szép intését és a bűneiben meg-
marad, amint Nabukodonozor életének 
példájából világosan látszik.

Ezekben az Igékben két dolog van: 
I. A Dániel tanácsa: „A te bűneidet 

igazsággal váltsd meg.”
II. A tanács haszna: „Orvosságot 

találsz a te bűneid ellen.”
A magyarázat summája ez:
Nabukodonozor istentelen életű 

király volt, akinek veszedelmét meggon-
dolva Dániel, arra inti, hogy a vesze-
delmet előzze meg igazságot csele-
kedve; De a király elmulasztja, amely 
miatt veszedelembe került. Ebből ez a 
TA NULSÁG:

Akinek alkalmatlan szíve van Isten 
beszédének megértésére, soha a szép 
intést be nem veheti. Micsoda ez az 
al kalmatlan szív? 

I. Akinek állhatatlan szíve van
II. Akinek száraz szíve van.
III. Akinek szíve két felé függ.

I. AZ ÁLLHATATLAN, TÉTOVÁ-
ZÓ SZÍV ABBAN ÁLL: 

Aki hallja az Isten Igéjét a bűn elleni 
ítéletét, de azt nem szabja magára, hanem 
csak másokra. (Jn 8,2). Aki hallod vala-
milyen megnevezett bűn ellen Isten Igé-
jét, érzed magadban azt a bűnt, bánod; 
de azért szívedben megmaradsz abban a 
bűnben. (Jn 8,9) Aki hallod az Isten Igé-
jéből, kicsodák azok, akik ezzel a lelki 
kenyérrel üdvösségesen élhetnek, érzed, 
hogy te nem vagy olyan, és mégis mind 
az Igének hallgatására eljössz, és a sákra-
mentumokkal élsz. (1Kor 11,28) Aki hal-
lod, hogy méltatlan vagy arra, hogy az 
Istennek Igéjét hallgassad, mégis méltóvá 
teszed magadat, és hallgatod. Csak azért, 
hogy te is az Isten fiai közé számláltassál. 
Alkalmazzátok magatokra ezeket, és meg-
tudjátok, hogy tétovázó szívetek van-e. Ezt 
a tétovázó szívet a Sátán a következőkép-
pen plántálja beléd:

1. Azzal hitet el, hogy nem kell meg-
vizsgáld a saját életedet, hogy van-e gonosz, 
vagy jó benne, hanem csak a fele barátod 
életét vizsgáld meg. Azért, hogy magadat 
ne ismerd meg, hogy ki vagy. Így csalta 
meg a Sátán a zsidókat is. (Jn 8; 1Jn 1,17)

2. Eszedbe juttatja, hogy gyarlóság alá 
vettetett ember vagy, és így lehetetlen, 
hogy ezen a világon bűn nélkül élhess. 
Így elámít, hogy amilyen bűnben most 
élsz, maradj meg abban továbbra is. 

2. Ha te az Isten Igéjét minden nap 
hallgatod is, olvasod is, de soha szíved-
ben gyökeret nem verhet, akkor száraz 
szíved van. (Mt 13,21)

3. Ha Isten igéjéből az embernek min-
den bűneit hallod is, romlott voltát érted 
is és nyavalyás voltát ismered is, de te 
soha a te nyavalyás voltodat nem ismered 
meg, hanem boldognak állítod magad. 
(Jel 3,17)

Ezt a „boldog” állapotot pedig a Sátán 
négy dologgal hiteti el veled. 

a. Mert Isten mindez ideig boldog 
állapottal látogatott.

b. Mert dolgaidban szerencsés előme-
neteled volt. 

ÖNVIZSGÁLAT

„Annak okáért király, az én tanácsom tessen neked, és a te vétkeidet igaz-
sággal váltsd meg, és a te hamisságodat a szegényekhez való irgalmasságoddal: 
íme ez orvoslás lesz a te vétkednek.”

Dániel 4,24

3. Mert ha látja, hogy meg akarod job-
bítani életedet, akkor arra tanít a Sátán, 
hogy ne gondolkodjál arról, hogy hogyan 
éltél azelőtt, hanem csak a jövendő idők-
re figyelj. Így viszont a te gyermekséged-
nek bűnei, ifjúságodnak rútsága megma-
rad benned. Ezek nem engedik, hogy az 
Isten igéje meggyökerezzen szívedben. 
Pedig ha meg akarsz jobbulni életedben, 
akkor a te régi bűneidet le kell vetkőz-
nöd. Másként nem lehet. (1Kor 5,7)

II. AKINEK SZÁRAZ SZÍVE VAN:
1. Az ilyen ember szívében nincs 

tö kéletes kívánság az Isten Igéje iránt. 
Ezzel szemben akinek nincs ilyen száraz 
szíve, az nagy lelki kívánsággal kívánja 
hallani, olvasni és elmélkedni Isten Igé-
jét. (Zsolt 119,24)

c. Mert lelkiismereted csendes és nem 
vádol téged azzal, hogy bűnös vagy.

d. Mert ennek a világnak javaival sok-
kal inkább bővölködsz, mint mások.

Ezeket sugallva a te elmédbe elhiszed, 
hogy nem vagy te bűnös ember. Pedig 
éppen ez a világi állapot sokakban nagy 
jele az ő bűnös állapotuknak. 

• Mert ha ma boldog vagy, holnap 
olyan boldogtalan lehetsz, amit el sem 
tudsz képzelni. (Ef 6,11)

• Ha ma jó szerencséd van, estig 
olyan szerencsétlenség következhetik rád, 
amilyentől e ddig sohasem féltél. (2Sám 
15,30) 

• Ha ma csendes lelkiismereted van, 
holnap felköltheti Isten a lelkiismerete-
det, és minden bűneidet elődbe rakva 
vádolni kezd a kárhozatra. (2Sám 12,13)
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• Ha ma sok javakkal bővölködsz, ha 
Isten úgy akarja, hirtelen megsemmisül-
het annyira, hogy még mindennapi ele-
deled sem lesz. (Lk 15)

Azért tehát a Sátánnak ezen mesterke-
désére igen oda kellene figyelned. 

III. A KÉTFELÉ FÜGGŐ SZÍVRŐL:
1. Amikor hallod Isten Igéjéből az 

igaz ságot, hiszed is szívedben, de az 
em be rek előtt nem mersz vallást tenni 

azért légy szent és bátor, de a bűnösök-
höz is szabd magadat, mert különben 
mindenki rád támad. 

d. Elhiteti veled, hogy tartsd meg azt, 
amit Isten adott, mert veszedelmes idők 
vannak, és neked is van mire költened, 
ami kevesed van, miként Nábál gondol-
kodott. (1Sám 25) 

Ebből láthatod, hogy miképpen cse-
lekszi azt a Sátán, hogy kétfelé függő 
szíved legyen. 

zol a te eltévelyedett felebarátodon. (2Kir 
18,7; 2Kir18,13)

c. Ha valaki hiányosságot szenved 
igaz ügyében, de te pénzzel és cselekedet-
tel őt nem segítheted, akkor legalább jó 
tanácso dat ne vond meg tőle, hogy a te 
lelkiismereted az utolsó napon ne vádol-
hasson téged. (Róm 2; 1Sám 20,42)

d. Ha hallod az Isten Igéjében, hogy 
vannak olyanok, akik bárány köntösben 
járnak, de belül ragadozó farkasok, mind-
járt magadra szabd a következő módon:

• Vajon az Isten szolgálatában csak 
azért serénykedsz-e, hogy az emberek lás-
sák, és így megcsalva őket magadhoz 
vond, miként Jeroboám. Mert ha így cse-
lekszel, akkor belül ragadozó farkas vagy, 
kívül pedig bárány. 

• Amikor nyilvánosan vádol téged 
valaki, hogy bár ellened semmit nem tett, 
te mégis bosszantod, és ekkor megvál-
toztatod ugyan a cselekvésed módját, de 
más módon ugyanúgy cselekszel ellene. 
Ha így teszel, belül ragadozó farkas vagy. 
(1Sám 18,17) Ha ezt a két dolgot magadban 
megtalálod, így jobbítsd meg magadat.

e. Ha Istent akarod szolgálni, akkor 
csak az Isten iránti szeretetedből cselekedd 
azt úgy, hogy szívedet, szemedet, kezedet 
Ő Felségének szenteljed. (1Móz 39,9)

f. Ha észreveszed, hogy valakin mél-
tatlanul bosszúságot cselekedtél, ne 
titkold el, hanem valld meg Isten és 
emberek előtt, miképpen Saul is tette. 
(1Sám 24)

g. Ha hallod Isten Igéjéből, hogy 
sokan olyanok, mint a fehérített kopor-
só, de belül halottak tetemével vannak 
tele, azonnal alkalmazd magadra.

• Amikor Isten Igéjének hallgatására 
jössz, bűn, harag, gyűlölség nélkül jössz-e? 
Mert ha úgy jössz, olyan vagy, mint a fehé-
rített koporsó. (Mt 6,15)

• Ha azt mondod, hogy a könyö-
rületesség lelke van benned, akarod-e 
azt azonnal példával is megmutatni az 
emberek előtt? Ha nem akarod, olyan 
vagy, mint a fehérített koporsó. (Jak 2)

• Amikor azt mondod, hogy szeret-
néd, ha minden ember kegyesen, szen-
tül és mértékletesen élne, te úgy élsz-e? 
Má sokat arra intesz-e az Úrnak törvényé-
vel? Mert ha nem, csak olyan vagy, mint 
a fehérített koporsó. (Mt 23)

Ha ezeket magadban így találod, így job-
bítsd meg magadat:

h. Amikor Isten Igéjének hallgatására 
jössz, soha ne hozz olyan vétket amely-
ről tudod, hogy Isten az Igéjében elítéli 
és büntetéssel fenyeget. Tedd le szíved-
ből, és úgy jöjj. 

róla. Ekkor fele szíved Istenhez húz, fele 
pedig a világhoz. (Jn 13,42)

2. Szereted Istent, mint életed Istenét, 
imádod Őt, de titokban e világi jókat is 
szereted. Itt fele szíved Istenhez ragasz-
kodik, fele pedig a világ fényes állapotá-
hoz. (Mt 20,21)

3. Kész vagy jót cselekedni, és cselek-
szed is a jót örömmel, de a gonoszsá-
got is megcselekszed, mint Pilátus. (Máté 
27:23-26)

4. Kész vagy arra, hogy a közönsé-
ges jót minden erőddel, javaiddal segít-
sed, de alattomban amint segíthetnéd, 
azt eltitkolod magadban, amint Anániás 
cselekedett. Itt szíved egyik része az Isten 
parancsolatához ragaszkodik, másik része 
pedig önmagad szeretetéhez. (Apcsel 5)

Ezt pedig a Sátán a következőképpen 
viszi véghez:

a. Elhiteti veled, ha az igazságot hal-
lod, és arról a világ előtt vallást teszel, 
akkor megutálnak téged e világ embe rei. 
(Jn 12,42)

b. Ezen a világon az emberek közül 
némely jót akar, más rosszat, úgy élj, 
hogy mindkettővel barátságban lehess. 

c. Azt hiteti el veled, hogy amíg élsz, 
a bűnös emberek társaságában kell élned, 

Alkalmazás
I. A tétovázó szívet a következőkép-

pen vetheted el magadtól. 

1. Valamilyen vétket hallasz Isten Igé-
jéből, mindjárt magadra szabd. Vajon 
van-e benned az a bűn, mint például, 
ha hallod: Szép beszédű emberek ajka-
in is méreg van. Ezt mindjárt magad-
ra alkal mazhatod ilyen módon: Vajon 
mondottál-e felebarátodnak édes beszé-
deket miközben gonoszt gondoltál róla. 
És ha megtalálod magadban, hogy mondot-
tál, mindjárt jobbítsd meg magadat a követ-
kezőképpen:

a. Ha a következőkben valami édes 
beszédekkel szólsz a felebarátodnak, 
mindjárt mutasd meg valami je lekkel a 
te szívedet, hogy így mind Isten előtt, 
mind az emberek előtt nyilvánvalóvá 
legyen, hogy szívedben nincsen semmi 
csalárdság, mint a Nátánáelében. (Jn 
1,48)

b. Ha valamely bűnbe esett felebará-
todat segíteni akarod a szeretet törvénye 
szerint, de valami előtted álló veszedelem 
miatt nem mered cselekedni, ha csak tit-
kon is, de segítsd őt. Ha az emberek nem 
tudják is, Isten lássa meg, hogy szánako-
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i. Ha valakiben bűnbánatot látsz a 
cselekvése miatt, azonnal könyörüle-
tességgel légy iránta, miként Isten volt 
Akháb iránt. (1Kir 21)

Ebben a következő gondolatok segíthet-
nek:

• Gondold meg, hogy az kedves-e 
Isten előtt, hogy a megkeseredett szívün 
könyörülj, vagy az, hogy kemény szívvel 
légy hozzá?

• Azért várhatsz-e áldást Istentől, hogy 
a megkeseredett szívün könyörülsz, vagy 
azért, ha kemény vagy hozzá? (Jak 2)

• Vajon az emberektől miért várhatsz 
el dicséretet? Azért, ha könyörületessé-
get látnak benned, vagy ha keménysé-
get? (Mt 5,7)

• A lelkiismeretedben hogyan érzel 
nagyobb csendességet, ha könyörületes-
séget mutatsz, vagy ha keménységet? (Lk 
6,36)

• A könyörületességgel mutathatod-
e meg a te keresztyén voltodat, vagy a 
keménységgel? (Jn 30)

Ha ezeket meggondolod, és a megke-
seredett szíven könyörületességre indulsz, 
akkor nem leszel olyan, mint a fehérített 
koporsó. 

2. Bármit teszel, úgy cselekedd, hogy 
azáltal bizonyságot tegyél arról, hogy 
kegyes, istenfélő ember vagy, mint Sámu-
el. (Mt 5,16) Ehhez a következőket tartsd 
meg:

a. Olyant cselekedjél, hogy abból a 
te maradékaid üdvösségre tanulhassanak.

b. Olyant cselekedjél, hogy remény-
kedhessél, hogy Isten a cselekedetedért 
egy városnak is megkegyelmez. (1Móz 
18,26)

c. Olyant igyekezz cselekedni, hogy az 
Isten előtt térdre merj esni, és jó lelkiis-
merettel imádkozhass, hogy Isten vegye 
kedves áldozatul tőled azt a cselekedetet. 
(Zsolt 119,108)

d. Olyant cselekedjél, hogy soha Isten 
előtt ellened méltó panasza senkinek ne 
lehessen. (1Sám 12,3)

Ha ezeket cselekszed, nem leszel olyan, 
mint a fehérített koporsó, és a tétovázó 
szívet megorvoslod magadban. 

II. A száraz szívet így vesd el:
Gondold meg, hogy miért monda-

tik száraznak a te szíved? Két dologért: 
1, Mert az Isten igéjében való Krisztust 
valóságosan nem szomjazod. 2, Mert 
nem gondolkodsz arról, hogy miért 
haragszik rád Isten. 

Azért, hogy a Krisztust szomjazzad, eze-
ket cselekedd:

1. Gondold meg, hogy Isten minden 
dolgodról számot kér tőled, miközben 
te mindezekben elégtelen vagy, hacsak 
Isten Fia nem lesz neked szószólód. 
Azért, hogy előre Őt magadhoz hívd, 
éjjel-nappal szomjúhozzad a te Krisztuso-
dat, miként Dávid. (1Jn 2; Zsolt 42)

2. Néha nagy buzgósággal cselekszel 
Istennek dicsőségére, de nem gondo-
lod meg, hogy nem jó dolgot cselekszel, 
hanem bűnt az Isten előtt. Azért, hogy 
Isten az ilyen bűnödben szerelmes Fiá-
ért könyörüljön rajtad, szomjazzad a te 
Krisztusodat. Így tett Pál is. (Apcsel 9)

3. Tudod gyarlóságodat, hogy életed 
megtartásáért, vagy javaid megmaradásá-
ért olyant cselekszel, vagy olyant szólsz, 
amely Isten ellen van. Miként Péter tette. 
Azért, hogy ilyen ügyedben a te Krisztu-
sod könyörögjön éretted, hogy hited meg 
ne fogyatkozzék, szomjúhozzad Krisz-
tust. (Máté 26)

4. Néha ugyan kedved ellenére vagy 
megrészegedsz, vagy Isten igéjének hall-
gatását elmulasztod, vagy hamisságot 
mondasz, vagy rút szitkokkal megtöltöd 
szádat, amelyek mind kárhozatos vétkek. 
Azért, hogy ezekben el ne vessz, szomjú-
hozzad Krisztust. (1Kor 6,9)

Hogy pedig azt megtudd, Isten haragszik a 
cselekedeteidre, gondold meg a következőket:

1. Úgy tartod magadról, hogy mások-
nál becsületesebb ember vagy, és iga-
zabbnak, kegyesebbnek ítéled magadat. 
És talán igaz is. De ilyen gondolkodás-
sal nehezen kerülöd el, hogy kevélységed-
del ne kövess el bűnt az atyádfia ellen, 
amelyért megharagszik rád Isten. (Róm 
11,20)

2. Megeshetik rajtad, hogy két-három 
évig valami nagy bűnben élsz, és semmi 
jó gyümölcsöt nem teremsz. Ilyenkor úgy 
megharagszik Isten, hogy ki akar vágni az 
élőknek sorából. Isten az igéje által sok 
ideig hív a bűnbánatra, de nem mész. 
Ilyenkor megharagszik Isten reád, ami-
ként megharagudott Jeruzsálem városá-
ra. 

3. Ha a te Isteneden kívül bármi mást 
tisztelsz isten gyanánt, megharagszik rád 
Isten. 

De a következők miatt is megharag-
szik:

4. Ha a pénz szeretetéért Isten és fele-
barátod szeretetét feladod; idegen istent 
tisztelsz.

5. Ha e világ dolgai inkább lefoglal-
nak, mint Isten Igéje; idegen istent tisz-
telsz.

6. Ha az Istentől vett javaidat bűnre 
költöd el; idegen istent tisztelsz. Ez azért 

van, mert ilyenkor inkább szereted azo-
kat, mint a te Istenedet.

Azért ezeket ilyenképpen orvosold meg:
a. Minél nagyobb ember vagy és 

minél igazabb vagy, annál inkább meg-
alázd magad Isten előtt, miként Mózes. 
(Lk 11,3)

b. Soha egy napot is el ne téko zolj, hanem 
cselekedj valami szent dolgot, amely életed-
nek szép gyümölcse legyen. (Mt 10,42)

c. Bármikor hallod az Istennek beszé-
dét a bűn ellen, vagy csak gondolko-
dol bűneidről, gondold meg, hogy Isten 
olyankor bűnbánatra hív. Azért ne kemé-
nyedj meg a bűnben, hanem hagyd el 
azt, és térj a te Uradhoz Istenedhez. 
(2Sám 12,13)

d. Csakhogy az Isten előtt kedvet 
találj, soha olyan marhád ne legyen, se 
pénzed, jószágod, becsületed, amelyet 
az Isten kedvéért el ne hagynál.

Ha ezeket cselekszed, az Istennek 
haragját magadról elfordítod, a te szíved-
nek szárazságát elveted, és Isten az üdvös-
ség harmatával megöntözi és megkövéríti 
szívedet az örök életre. Amelyre segéljen 
Ő Felsége mindannyiunkat. Ámen.

Kereszturi Pál, 1744
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FELHÍVÁS
Öröm mel ve sszük tu do má sul, hogy la punk tar tal ma sok hí vő test vé rünk nek se gít a lel ki– és hit be li nö ve ke dés ben. Ké rjük ked ves ol va só in kat, hogy bi zony ság té te le ik kel, cik ke ik kel és egyéb írá sa ik kal já rul-

ja nak hoz zá, hogy la punk gaz da gabb és szín vo na la sabb le hes sen. Sze ret nénk te hát bá to rí ta ni min den kit, hogy kap cso lód jon a lap szer kesz té sé hez és – nem utol só  sor ban – ter jesz té sé hez.  

                                                         A Szerkesztő

HETI SZOLGÁLATI ALKALMAK GYÜLEKEZETEINKBEN:

HELYSÉG

Budapest

Miskolc

Kaposvár

Barót

Brassó

Erdőszentgyörgy

Kézdivásárhely

Kolozsvár

Marosvásárhely

Nyárádszentanna

Rava

Petrozsény 

Sepsiszentgyörgy

Szamosújvár

Szék

Székelykeresztúr

Székelyudvarhely

Szováta

Vulkán

Badaló

Barkaszó 

Beregszász

Gát

Izsnyéte

Kukja

Rafajna

Zápszony

KAPCSOLAT

Sikó Mihály
06–1–322–9317

Bagoly Gyula
06–46–412–558

Bencs Miklós
06–82–712–489

Tókos Sándor
0267–377–369

Simon Szabolcs
0268–328–278

László Lehel
0723–630–793

Simon Szabolcs
0267–318–773

Szász Attila
0264–450–567

Molnár Sándor
0265–225–561

László Lehel
0723–630–793

László Lehel
0723–630–793

Zólya Csaba
0723–395–260

Simon Szabolcs
0267–318–773

Szász Attila
0723–368–408

Vigh István
0264–228–261

Tamás Sándor
0723–332–053

Curcubet Gábor
0266–210–211

Kovács Ferenc
0265–577–592

Zólya Csaba
0723–395–260

Gál István
031–417–6372

Lőrinc Bertalan
031–417–6372

Demeter Géza
031–412–4639

Lőrinc Bertalan
06–20–808–4845

Lõrinc Bertalan
031–417–6372

Demeter Géza
06–20–416–5037

Gál István
031–412–4639

Gál István
031–412–4639

KEDD

18:00 FB

19:00 IB

SZERDA

18:00 FB

18:00 IMA

19:00 FB

19:00 FB

19:00 FB

16:00 IMA
17:00 FB

15:00 FB

CSÜTÖRTÖK

18:00 FB

18:00 FB

14:00 HIT

19:00 IMA

15:00 IMA
16:00 FB

19:00 FB

15:00 FB

PÉNTEK

17:00 IB
18:00 FB

15:00 FB

19:00 FB

19:00 FO

19:00 FB

17:00 IMA
19:30 FB

SZOMBAT

18:00 FB

18:00 HIT

11:00 GYB

VASÁRNAP

10:00 IMA
10:30 IT 14:00 FB

9:45 IMA
10:30 IT 17:00 IT 

16:00 IT

11:00 IT
18:00 FB

11:00 IT
18:00 IT  19:00 IMA

10:00 IT
18:00 FB

15:00 IT

10:00 IT
17:30 FB

11:00 IT  17:00 IMA
18:00 FB

14:00 IT
16:00 GYB

10:00 IT
19:00 FB

14:30 IT

11:00 IT
16:00 IT 18:00 FB

8:30 IT

10:00 IT
11:00 HIT 16:00 FB

10:00 IT   17:00 FB
11:00 FB  (Parajd)

10:00 IT
17:00 FB

13:00 IT

13:00 IT

10:00 IT

10:00 IT

15:00 IT
17:00 IMA

13:00 IT

16:00 IT

17:30 IB

IT – istentisztelet, FB – felnőtt bibliaóra, IB – ifjúsági bibliaóra, FO – fórumbeszélgetés, HIT – hitvallás tanulmányozás, GYIT – gyerekistentisztelet, GYB – gyerekbibliaóra


