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Textus: Ézsaiás 29, 13. 
„… ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szí-
ve távol van tőlem, istenfélelme pedig csupán betanult emberi parancsolat…” 
 
eletörődve, közhelyként vesszük már tudomásul, hogy korunk embere egyre 
felületesebben viszonyul az élet, a valóság egyik feléhez. Ahhoz, amelyik látha-
tatlan, megvehetetlen és eladhatatlan, ehetetlen és elfogyaszthatatlan kincsek-
ből, tényekből áll. Ahhoz, amelyikre jobb híján a szellemi vagy a lelki jelzőt 
szoktuk aggatni. S az is tapasztalható, hogy a felületesség nagyon könnyen 
csaphat át igénytelenségbe, flegmatikus nemtörődömségbe, tagadásba. Mert 
nemcsak a hétköznapi és triviális szférát lehet igénytelenül és minőség nélkül 
élni, hanem ezt a másikat is. Persze mindez talán elmondható minden egyes 
időszakról és nemzedékről, de ez sem vigasz, ha a fenti megállapítás tényleg 
helyénvalónak tűnik mai korunkra nézve. 

Az élet magasabb szintű, olykor szentnek is nevezett területének felületes 
és igénytelen módon való megélése nem csak a kultúrtörténészeket, filozófu-
sokat, felelősségtudattal bíró „írástudókat”, azaz nem csak az embert foglal-
koztatja és aggasztja. Ehhez a jelenséghez mindig volt mondandója, hozzáfűz-
ni valója Istennek is. Ászáf, Ézsaiás, majd Jézus által mondja ki az Atya ugyan-
azokkal a szavakkal egy adott korszak lesújtó és kijózanító társadalmi analí-
zisét: „… ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, 
de szíve távol van tőlem, istenfélelme pedig csupán betanult emberi paran-
csolat…” Csak úgy tesztek, mintha… Közeledtek, de vigyáztok arra, hogy távol 
maradjatok. Füstöltök, de nem lángoltok. Tanultok, de nem tőlem, engedel-
meskedtek, de nem nekem. 

A helyzet tragikuma ilyen esetekben legtöbbször az, hogy nem a tétlenség, 
nem a kultusz vagy a kegyesség teljes hiánya a gond. Mert hiszen van kultusz, 
van vallás, van elmélet és van gyakorlat, van dicsőítés, illetve istenfélelem, 
csak éppen rossz megalapozással, rossz kivitelezésben. Elvileg megvan min-
den – a maga módján –, csak éppen minőségileg tarthatatlan az állapot. Ami-
nek mélynek kellene lennie, az sekélyes, aminek egyedinek, az tömegszerű, 
aminek megfontoltnak, az rutinszerű, aminek szentnek, az profán. A rossz mi-
nőség így öli meg a tartalmat. 

A reformációt ebben a megvilágításban úgy is lehet értelmezni, mint a 
nagy lelepleződés alkalmát. Hiszen a reformátorok nem tettek mást, mint elki-
áltották magukat Európa szerte, hogy „a király meztelen!” Kiáltották, és pa-
pírra írták, hogy nem lehet hazugságokban, kiváltképp nem kegyes, tömjén-
füsttel átitatott hazugságokban élni. Nem lehet felületesen, igénytelenül, nem-
törődöm álláspontra helyezkedve szeretni az Istent. Nem elég szájjal, begyako-
rolt mozdulatokkal, szokással, tradícióval menni az utolsó ítélet felé. Így hát 
igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy Európa felébredjen ve-
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szélyes álmából, s igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy a be-
tanult emberi parancsokat felválthassa az Evangélium üzenete. Mert nem elég 
füstölni, lángolni kell az Úrért. 

Persze nagy kérdés, hogy korunk embere mit kezd mindezzel. Mire jut Is-
tennel, önmagával és hitével kapcsolatban. Mert úgy tűnik, hogy a király ma is 
meztelen. Ma sem vagyunk híjával lelkiismeretet nyugtató – egészen pontosan 
szólva: tompító – hazugságoknak. Legtöbbször megszokásból mentenénk a 
menthetetlent. Ma sem könnyű az Ászáfon, Ézsaiáson és Krisztuson keresztül 
megszólaló Atya velünk kapcsolatos „aggályait” hirdetni. Hiszen a felületesség 
és igénytelenség kultúrájában arról kell bizonyságot tenni, hogy nem elég az 
Istennek a bóvli kegyesség, a tömegkeresztyénség, nem elég a magam módján 
vallásosnak lenni. Mert a tanítványság alapvetően szívkérdés. Hol a szíved, hol 
a kincsed? 

Az elmúlt évek statisztikája szerint hazánkban a legtöbb ember szív- és 
érrendszeri betegségek valamelyikében hal meg. Baj van a szívünkkel – mond-
ják az orvosok. Nem vigyázunk rá eléggé. Mintha testi betegségeink azt jelez-
nék, hogy másfajta értelemben is baj lehet a szívünkkel. Az Istennel szembeni 
három, vagy ki tudja hány lépésnyi távolság bizony ártalmára van a szívnek, 
így is, meg úgy is. Milyen jó hír, hogy Isten Jézusban közeledik az emberhez. 
Nem képmutató és hazug módon, hanem szeretettel, őszintén. Közeledik, hogy 
gyógyítsa az ember szívét, így is, meg úgy is. Aki ezt már megtapasztalta, az 
képes egy alapvetően felületes és minőség tekintetében problémás korban is 
nem csak füstölögni, hanem lángolni az Úrért. 
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