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Zakariás pap megnémulásának története kapcsán hívom az
olvasóimat együtt gondolkodásra a hallgatás és a szólás alkalmairól. 

A történet
Történetünk idejében Izrael már évszázadok óta Messiást vár.

Ézsaiás és Mikeás óta pedig pontosan tudja azt is, hogy előbb az
útkészítő érkezik majd. 

A papok a prófétai tekercsek között Ézsaiás és Malakiás
könyvét is rendszeresen felolvassák a templomban. Az ilyen alkal-
makon vélhetően a messiásvárás is felélénkül, és az útkészítőről is
szó esik. 

Zakariás is egy lehet azon papok közül, akik az említett te-
kercseket felolvassák, és akik e felolvasások után imádkozásban is
vezetik Isten népét a Messiás és az ő útját készítő próféta
eljöveteléért.

Zakariás és Erzsébet ugyanakkor személyes ügyben is rend-
szeresen Isten elé állnak. Gyermekáldásért könyörögnek ugyanis (Lk
1,13), hosszú ideje eredménytelenül. 

Történetünkben Zakariás bemegy a templomba, és a füstölő
meggyújtása közben megjelenik neki az angyal. Bejelenti a szemé-
lyes imádsága meghallgatását, amennyiben fia születik, aki
ugyanakkor a várt Messiás útkészítője is. Vagyis mind a hivatali,
mind a személyes kérése egyidőben, ugyanazon esemény alkalmával
teljesül – tudja meg Zakariás. 

Hosszú évek beteljesületlen várakozása után nagyon is
Zakariással érzünk, amint nem hisz a fülének. Miből tudom ezt meg?
(Lk 1,18) – kérdezi, amiből kiderül, lehetetlennek tartotta, nem hitte,
amit az angyal mondott. Mire az angyal kimért szavakkal hirdeti ki
Zakariás megnémulását. 

A nép közben kint vár, Zakariás késik, és amikor megjelenik,
jobb híján megpróbálja elmutogatni, mi történt. 

Aztán hazamegy, a feleségével hál, és legközelebb kilenc
hónap múlva látjuk. Már hárman vannak. Táblát kér... megoldódik a
nyelve, és az addig belérekesztett tűz most szelepet kap, Isten di-
cséretére fakad Zakariás ajka.

Mit akar üzenni Lukács evangélista?
Ennyi a történet röviden. És minden jó, ha a vége jó. Ennek

pedig jó a vége.
Akkor meg miért kell feltétlenül napvilágra hozni kínos rész-

leteket is? Miért feszíti ezt a hitetlenség-megnémulás drámát idáig
Lukács? 

Az, hogy megszületett az útkészítő, aki az Illés lelkével töri
majd az utat a Messiás előtt, el lehetett volna mondani úgy is, hogy
nem érint ilyen rondaságokat, hogy... hogy egy pap itt hitetlen... A
történetiség megmaradhatott volna úgy is, ha Zakariás hitetlenségét
még csak meg sem említi. Miért olyan fontos részlet Zakariás
hitetlensége? Nincs elég baja a népnek úgy is, ha nem csapunk olyan
nagy lármát e körül a hitetlenségrészlet körül? 

Végül is a csendes, feltűnés nélküli „megoldások” már akkor
is léteztek. Egy pap hitetlensége botránkoztatást kelt a hívek
között? Dehogy írunk históriát róla! Ellenkezőleg. Szép csendben
áthelyezzük a „szerencsétlent” egy másik szolgálati területre.
Előbb-utóbb úgyis elsimulnak a dolgok, és a botrány, a hitetlenség

szépen feledésbe megy majd. Sokkal egyszerűbb a feledésre ját-
szani, mint vállalni kényelmetlen kérdéseket, megküzdeni a szük-
séges önmegítéléssel, az általános társadalmi presztízsveszteségről
nem is szólva. Az új helyen könnyebben kezdhető új élet... tiszta
lappal. Nem terhel a múlt. 

Csak ez a kínosan precíz Lukács ne lenne itt! Miért volt olyan
fontos ezt megírnia? 

Sokáig nem értettem. De abban biztos voltam, hogy okulá-
sunkra engedtetett ez a történet is leíratni, ezért keresni kezdtem, mit
lehet okulni ebből. További kételkedést leíró eseteket kerestem a
Bibliában, hátha azok segítenek megtalálni az okulnivalót. 

Az egyik ilyen eset Ezékiás királyé. Amikor Ezékiás király
megbetegszik, Ézsaiás próféta viszi neki előbb a rossz hírt, hogy
meghal, aztán a jó hírt, hogy kap még időt. Amikor Ezékiás az utób-
bit meghallja, megkérdezi Ézsaiástól: Mi lesz a jele, hogy meggyó-
gyít az Úr...? (2Kir 20,8) Hasonló kétkedő kérdés, mint Zakariásnál.
Mi lesz a jele? És Ezékiás nem némul meg. Neki miért nem kell meg-
némulnia?

Egy másik történet Gedeoné. Amikor az angyal bejelenti neki,
hogy az ő keze által ad Isten szabadulást Izraelnek, Gedeon szintén
jelet kér. Ha elnyertem jóindulatodat, add nekem valami jelét annak,
hogy valóban te beszélsz velem! (Bír 6,17) Ugyanez a kérdés. Mi
lesz a jele? És Gedeon sem némul meg. Neki miért nem kell megné-
mulnia?

Megint másik történet már az Újszövetségben, amikor a
farizeusok mennyei jelt követelnek Jézustól (Mk 8,12). Ismét hason-
ló a kérdés. Adj jelet, hogy higgyünk neked! És a farizeusok sem
némulnak meg. Nekik miért nem kell megnémulniuk?

Vagy amikor maguk az apostolok így szólnak az Úrhoz,
„Növeld a hitünket!”, Jézus világossá teszi, hogy a mustármagnyit
sem éri el a hitük mértéke (Lk 17,5–6). És nekik sem kellett megné-
mulniuk. Miért nem?

Nem tudtam válaszolni. Legalábbis a büntetés vagy
fegyelmezés következetességét nem tudtam megállapítani. De van itt
valami más. Sem Ezékiás király Ézsaiás prófétával négyszemközt a
betegszobájában, sem Gedeon az angyallal négyszemközt a
présházban, sem a farizeusok a tengerparton nem arra készültek,
hogy a következő pillanatban isteni felhatalmazással, tőle kölcsönzött
tekintéllyel szóljanak Isten népéhez, esetleg mondjanak áldást a
népre. Zakariás azonban éppen erre készült.

Ezt találtam. Szerintem Isten a népét, a sátor előtt várakozó
népét óvta attól, hogy egy hitetlen szolgálattevője beszéljen hozzájuk,
hogy egy hitetlen pap áldja meg őket.

Miért, milyen baja származhat valakinek abból, ha egy hitetlen
pap lelkigondozza? Az ilyen pap beszéde nem építhet?

Tartok tőle, hogy a „hit” nevű érzékszervünk nélkül, a
reménylett dolgok valóságát kitapintani képtelen állapotban, a szelle-
mi érintések, tapintások észlelésére képtelenül, azaz tapintatlanul, a
lelkigondozott visszajelzéseire süketen valóban nem vagyunk
képesek építő beszédre. 

Eszembe jut a tömegjelenet, melyben egymás mellett látjuk a
kérges kezű halászembert, Pétert a cserzett, napégette bőrével, háló
durvította tenyerével: „Hogy valaki megérintett? Hát persze!
Akkora itt a tömeg!” – és közvetlenül mellette Jézus érzékenységét:
„Valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő áradt ki
belőlem.” (Lk 8,46)
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Zakariás történetében innen nézve látok következetességet az
angyal intézkedésében. Hogy épített, illetve rombolást került el a
megnémítás Zakariás aktuális állapotában.

A hallgatás ideje
Mert bizony van úgy, hogy hallgatnunk kéne. 

Hallgatni saját ügyünkben
Tulajdonképpen úgy látom a Bibliában, hogy mindig hallgat-

nunk kellene a saját ügyünkben.
Más dicsérjen téged, ne a te szájad, az idegen, és ne a te ajkad!

– mondja a bölcs (Péld 27,2). Tehát többet kellene hallgatnom az
önmagam ajánlása helyett is. 

Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint
a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy
nyírják, ő sem nyitotta ki száját (Ézs 53,7). Krisztus követőjeként
tehát többet kellene hallgatnom akkor is, amikor valaki igazságtalan
velem. 

Végül a Jósua főpapról szóló zakariási látomást említeném
(Zak 3,1–5), ahol a vádlott Jósua nem szólal meg. A háromszereplős
(és az Ítélőbíró) tárgyaláson a sátán mint ügyész vádol, az Úr angyala
pedig mint védőügyvéd véd, azaz közbenjár a kegyelemért.

Jósua pedig nem szólal meg. Úgy gondolja, nincs mentsége,
semmi. Nincs mire hivatkoznia. Minden igazsága pontosan olyan,
mint az a szennyes ruha, amelyben az angyal előtt áll. 

Egy ilyen vádoltatás bizony a hallgatásnak az ideje. És ezt
Isten megengedte személyesen is megtapasztalnom. 

1989-et írtunk, 24 éves voltam, Krisztustól még messze,
mélyen a bűnben. Angliába próbáltam belépni Dovernél, túl sok ci-
garettával a hátizsákomban. Itthon még nem, de ez ott már akkor is
bűncselekmény volt. Nem tudtam, pontosabban nem vettem
komolyan. Letartóztattak, és két nap fogda után bíróság elé álltam
csempészés vádjával. Kirendeltek egy ügyvédet. Az többször,
nyomatékosan kért, hogy ne szólaljak fel a tárgyaláson, bízzam rá a
dolgot. De én nagyon lelkesen tanultam éppen az angol nyelvet, és
mutatni akartam a tudásom, mondtam, majd én beszélek.
Megkezdődött a tárgyalás. Ott volt a vádlott (én), a vádló (ügyész), a
védőügyvéd és a bíró (történetesen három fős bíróság volt). 

Ahogy visszagondolok, az ügyész egyszerűen a dolgát végezte
nem különösebben elkötelezetten. A bíró és a védőügyvéd azonban
nagyon jól ismerhették egymást, nagyon is el tudom képzelni, hogy
nem az én börtönbe csukásom volt számukra a nap fénypontja. Nem
a hozzám hasonló egyetemistákkal akarták megtölteni azt a börtönt.
Nagyon jól együttműködtek, begyakorolt eljárási rutinuk lehetett
arra, hogy az ilyen esetekben, mint akkor az enyém is volt, hogyan
evezzenek közösen a minimális ítélethez, azt is lehetőleg
felfüggesztve. De én fitogtatni akartam azt a néhány szavas
angoltudásomat, és a „kíván-e valamit mentségére felhozni” kérdés-
nél magamhoz ragadtam a szót. Kívánok. Ugyanis éppen ma, a tár-
gyalás napján vagyok 24 éves, és ez éppen jó szülinapi ajándék lenne
elengedni engem a mai napon – mondtam fennhangon. Csak arra
figyeltem, hogy nyelvtanilag helyesen mondjam ki. És nagyon
büszke voltam az elhangzó mondat után. 

Nem is értettem, miért, a bírák arca ekkor elsötétült, és csattant
a kalapács: „Fourteen days in prison!”

A gyerek, akinek a szavaiból az derült ki, hogy a törvény
általában rendben van, de az ő szülinapján azért mégse kellene
érvényt szerezni neki... ez az elkényeztetett gyerek közel a maximum
büntetési tételt kapta. 

Ez bizony a hallgatás ideje lett volna nálam is, ahogy Zakariás
próféta látomásában és Joshua főpapnál az volt.

Hallgatni más(ok) ügyében
És van, hogy hallgatnunk kellene más(ok) ügyében is,

nevezetesen amikor nem építi őket, amit mondani szándékozunk
nekik.

Amikor például József elmondta a testvéreinek az álmait, hogy
azok kévéje meghajolt az övé előtt (1Móz 37,7), az beláthatóan nem
építette akkor ott őket. Ezeket a kijelentéseket úgy vélem, saját részre
kapta, nem azért, hogy megossza velük.

Jézus maga is nem egy esetben parancsolja a hallgatást. A
hozzá visszatérő leprást így igazítja el: Vigyázz, senkinek semmit el ne
mondj... (Mk 1,44) 

Aztán a megdicsőülés hegyéről lefelé meghagyja a három
tanítványnak, hogy senkinek ne mondják el, amit láttak, hanem csak
később… (Mk 9,9).

Jairus leányának feltámasztásakor pedig megtiltja a szülőknek,
hogy beszéljenek arról, ami történt (Lk 8,56).

Nekik miért kell hallgatniuk? Talán, mert még nem a lényeget
látják. Mert még nem a helyén látják a hangsúlyokat, és így hamis
képet adnának tovább. Hamis váradalmat keltenének a hallgatóikban,
és így azokban már kezdettől borítékolva lenne a későbbi csalódás.
Arkhimédesz ókori filozófus, a csigasor feltalálója gondolatát
követve a bizonyságtevők hitének a horgonya még nem találta meg
azt a szilárd pontot, ahonnan a világ kimozdítható.

Sok beszéd csak a hiábavalóságot szaporítja – vonja le a tanul-
ságot a prédikátor (Préd 6,11).

Légy csendben, és várj az Úrra! – tanácsolja a zsoltáros (Zsolt
37,7).

Jó csendben várni az Úr szabadítására – állapítja meg
Jeremiás (JSir 3,26).

Elgondolkodtam mai hitetlenségeinken, hitünk ingatag hor-
gonypontjain. Hányszor, de hányszor kellene bennünket is hallgatás-
ra intenie Jézusnak. 

Néha talán éppen bizonyságtétel helyett kellene hallgatnunk.
Amikor hitetlenül, reménység nélkül szaladok bizonyságot tenni
valakinek. Egyszer ezt hallottam, aki elutasításra számít, az azt hívja,
és azt is kapja. Nagyon is rímel: Legyen a te hited szerint! Kap-e
vajon bármilyen bizonyosságot is az, akinek én teszek hitetlenül
bizonyságot? 

Máskor talán éppen közbenjáró imádság helyett kellene hall-
gatnunk. Amikor hitetlenül, reménység nélkül mondok közbenjáró
imádságot valakiért. A legyen a te hited szerint isteni szó jót vagy
rosszat jelent az illetőnek? 

Amikor valakire áldást kérek – mert hitetlenül is megszokott
köszönésem ez –, nem kellene inkább hallgatnom? A legyen a te hited
szerint isteni szó jót vagy rosszat jelent az illetőnek? Jól jár vajon az,
aki az én hitem szerint kapja Isten áldását? 

Vagy nem kell-e félnem, hogy Isten, a népét féltőn szerető
Isten egyszer csak megnémít? 

Mert a Bibliában úgy látom, hogy Isten igenis megunja egy
bizonyos ponton, ha valakinek nem épít a beszéde, és közbelép. Pál
apostolt például zavarja a jövendőmondó lány kiáltozása, kiparan-
csolja belőle a lelket, és a lány elhallgat (ApCsel 16,16–18).

Egy másik helyen Márk lejegyzi a démon szavait: „Mi közünk
hozzád, Názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom
rólad, ki vagy: az Isten Szentje.” Jézus ráparancsolt: „Némulj el, és
menj ki belőle!” (Mk 1,24–25)

Azt mondja a zsoltáros: Némuljanak el a hazug ajkak, amelyek
kihívóan, gőgösen és megvetően beszélnek az igazról! (Zsolt 31,19)

Eszembe jut a közmondás is: Ha hallgattál volna, bölcs
maradtál volna... 

Igen. Megvan az ideje a hallgatásnak.

A szólás ideje
És megvan az ideje a szólásnak is. 
Van, mikor beszélni kellene, mondani kellene, hogy vigyázz,

szakadék felé mész! De mi csöndben vagyunk.
Péter és János a nagytanács fenyegetésére sem mondhat mást:

nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk.
(ApCsel 4,20)
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Eszter könyve írja le a történetet, amikor Esztert helyzetbe
hozza Isten. Megmenthetné a népét, ha szót emelne a királynál. De
Eszter félti az életét, és nem indul. Ekkor hangoznak nagybátyja
kijózanító szavai: Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók
kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra, te azonban családod-
dal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutot-
tál-e erre a méltóságra? (Eszt 4,14)

De az Isten szíve szerint való férfi, Dávid sem szól, amikor
látja az egyre őrültebben szerelmes Amnont Támár körül legyesked-
ni. Szólnia kellene, fegyelmeznie kellene. Talán meg is próbálja, csak
Amnon tekintete némítja el Dávidot: Apa, te beszélsz? 

Dávid leválasztotta magáról a Betsabé-féle bűnét Isten előtt,
amikor Nátán meglátogatta. De azt nem látom pontosan a Bibliában,
hogy a családja előtt, és akik még tudtak róla, azok előtt nyilván
megítélte-e magát? 

Lehet, hogy többen ismerjük ezt a pillantást, vagy akár a
kimondott mondatot is: Apa, te beszélsz? Anya, férjem, feleségem,
testvérem, te beszélsz?

Aztán van a cinkos hallgatás. 
Tanácsadó cégek jól ismerik azt a szabályt, hogy egy közösség-

ben, ha a közösség kinyilvánított belső értékrendjétől már eltér a
valóságos élet, ezt a tényt csak friss külső személy tudja felfedni. A
közösség minden korábbi tagja ugyanis bűnrészes a hallgatásával.
Tulajdonképpen ebből élnek ezek a független tanácsadó cégek. Hogy
kívülről szemlélnek. Nem az okosságukat kell megfizetni a nagy
pénzekkel... A megrendelő igazgatósági bársonyszékeiben sem buta
emberek ülnek, csak éppen... némák.

Hogyan sodródik ebbe a bűnrészességbe például egy
gyülekezeti vezetőség? És hogyan lehetséges, ha egyáltalán lehet-
séges elkerülni ezt? 

Dávid életében arra látunk példát, ahogy némaságba sodródik
a királyi udvar. Egy másik helyen, Mózes életében az ellenkezőjére is
látunk példát, a cinkos némaság sikeres kikerülésére.

4Móz 25,1–4: Amikor Izráel Sittimben tartózkodott, elkezdett a
nép paráználkodni Móáb leányaival, mert ezek meghívták a népet
isteneik áldozatára. A nép ott evett, leborult azoknak az istenei előtt,
és odaszegődött Izráel Baal-Peórhoz. De haragra gerjedt az Úr
Izráel ellen, és ezt mondta az Úr Mózesnek: Fogasd el a nép minden
főemberét, és akasztasd fel őket fényes nappal az Úr előtt, hogy elfor-
duljon az Úr fölgerjedt haragja Izráeltől.

Három dolog tűnik fel nekem: fényes nappal, a nép minden
főemberét. A fényes nappal kifejezés azt mondja, hogy példa
állítására szólít fel Isten ezzel a büntetéssel. Jól látható példa
állítására. Hogy nyilvánvaló legyen az egész népnek, hogy a vezetők
életében látott korábbi minta megítéltetett, nem alkalmas a követésre.
A minden szó azt mondja nekem, hogy ne kivételezz aszerint, hogy a
bűnös kicsoda. Ne forduljon elő, hogy mert pap, vagy mert elöljáró,
vagy mert a rokonod, vagy mert más módon lekötelezetted, ezért
mást választasz a példa állítására. Dávidot ennek láttuk híján az
előbb. A fia felé erőtlen volt az intésre... A főember hangsúlyozása
pedig azt üzeni nekem, hogy felülről kezdjed. Ha alul kezded, az fölül
nincs hatással. Attól a vezető még megmarad abban a hitében, hogy
neki a státusa miatt megengedett ugyanaz, amiért a kisember megítél-
tetett. De ha fölül kezded, annak alul is, fölül is van hatása. 

De lássuk, hogy néz ki ez a gyakorlatban! Nézzük, hogy lesz
ez Mózesnél: 

4Móz 25,6: Éppen akkor jött egy izráeli ember, aki egy midjáni
nőt hozott testvéreihez Mózes szeme láttára, meg Izráel egész
közösségének a szeme láttára. – „Éppen akkor...”

Na most mit csinálsz, Mózes? Nagy kérdés: Mit csináljon a
vezető azzal, aki az egész közösség szeme láttára tagadja meg Isten

világosan kihirdetett parancsát? Persze könnyű a kérdés, nyilván
készen van a válaszunk. De most tegyük fel, hogy valamiért az éppen
akkor felbukkanó bűnösön, éppen akkor, éppen őrajta, például mert a
barátom, nem akarok példát statuálni. Őt inkább nem veszem észre,
és majd a következő arra járót, az utána jövőt fogom elkapni. A
kérdés mármost az: Ha az első vétkest elengedem, vajon van-e jogom
a következő arra járó bűnösön statuálni a példát? 

Azt gondolom, hogy az adott pillanat elmúltával elvesztettem
ezt a jogomat. Talán nem örökre vesztettem el, de semmiképpen sem
a múló idő adja vissza. Hanem a következő szükséges lépésem az,
hogy Isten és a közösség elé állok, és megvallom, hogy részrehajló
voltam Isten ítéletének végrehajtásában. Majd a Szentlélek vilá-
gosságában megvizsgálom, hogy áll-e még Isten szándéka, és ha
igen, akkor félretéve a személyes kötődéseket máris hívatom a bará-
tomat, hogy kérdéseket tegyek fel neki. Ha pedig Isten „fényes nap-
pal” parancsa is változatlanul érvényben van, akkor a közösség előtt
teszem ezt.

„Éppen akkor” – ezt a kifejezést nagyon meg kellene
jegyeznünk. 

Például megbeszéltem valakivel egy találkozót. De
kellemetlenül érintett volna a téma, ezért nem mentem el, és előtte
sem hívtam, mert magyarázkodni is kényelmetlen lett volna. Ha
aznap este nem fogom felhívni az illetőt, másnap még nehezebb lesz,
mert eggyel több kényelmetlen kérdésére kell majd válaszolnom.
Arra ugyanis, hogy mért nem hívtam fel előző este. Tehát vagy
„éppen akkor”, vagy sokkal nehezebb lesz később.

Amikor Isten megértet velem valamit, valamely határozott
szándékát, gyakran történik meg, hogy amint megértettem, „éppen
akkor” elém tesz egy helyzetet, hogy válasszak, végrehajtom-e, vagy
valami földi dolgot előbbre sorolok. Pénzt, kapcsolatot, tekintélyt?

Ha Mózes nincs a helyén „éppen akkor”, úgy a következő
helyzet állt volna elő: 

Szabály: Nem szabad paráználkodni! 
Gyakorlat: Mózes rokonai nem kapnak büntetést érte – de erről

nem beszélünk! 
Ennek két közvetlen következménye lesz. Az egyik, hogy ettől

kezdve az érintett vezető intése erőtlen. A másik, hogy csak idő
kérdése, és a viselkedésminta leszivárog a nép szintjére. Nem sok idő
múlva az egész nép paráználkodni fog, és kialakul a bűnben cinkos,
néma tekintetek hálója. Később látunk ilyet Izrael történelmében. Itt
nem, mert Mózes a helyén volt, és cselekedett „éppen akkor”!

Bizony, sajnos lehetséges, hogy más a kimondott, deklarált
értékrendünk, mint amit mindannyian gyakorlunk. Hadd mondjak el
egy másik, személyes történetet is!

Megtérésem után néhány évvel besoroltak az imaóra-vezetők
közé. A lelkipásztor egy délben eligazításra hívott össze bennünket.
Az eligazításon elhangzik, hogy aki az imaóra-vezető csapat tagja,
legyen ott az imaórán. (Mondanánk, hogy magától értetődő, hogy
legalább az imaóra-vezetők mutassanak jó példát a gyülekezetnek, és
egymást is megtisztelik a jelenlétükkel.) Ezzel én addig is egyetértet-
tem, de most helyzetbe kerültem a témában. Ugyanis világossá vált,
hogy ezek a szavak az éves eligazításon elhangoztak addig is. És
abban a helyzetben éppen akkor egyedül én voltam, aki frissen, még
kívülről láttam, hogy imaórára nem járó testvéreim is bólogatnak
ezen az eligazításon. De bárki ha megszólalt volna, a mellette ülő jog-
gal kérdezhette volna, hogy te mondd, és miért éppen most kezd ez
zavarni, hisz így csináljuk évek óta, nem? Én voltam az egyetlen ott,
akitől legalább ezt nem kérdezték volna meg!

Ebben a közösségben a közösség kinyilvánított belső
értékrendjétől már eltért a valóságos élet. Hogy az imaórára járás
érték, abban mindenki egyetértett. Szóban. De a gyakorlat már eltért
ettől. És ezt látta mindenki, de a hallgatásukkal már korrumpálódtak.
Ez a szolgálattevői csapat, a gyülekezet előtt járók, a gyülekezetnek
másolásra példát kínálók arca, a tekintetek ilyen hálója volt: Testvér,
te beszélsz? 



És egységesen megnémultak...
Csak friss külső személy tudta volna szóvá tenni a tényt,

éspedig az első, még ártatlan jelenléte alkalmával. Ilyen voltam én az
első eligazításon. De én ott elmulasztottam ezt. És bizony én is meg-
némultam! A következő eligazításon már mint magam is néma
cinkos, nem tudtam megszólalni.

És megtanultam, hogy az első jelenlétem mindig, minden
közösségben megismételhetetlenül fontos. Az első megszólalásom, a
bemutatkozásom egy meg nem ismételhető helyzet. Ha akkor nem
Krisztusról teszek bizonyságot, ha akkor nem ítélem meg magam,
amiért kell, úgy jó esélyem van rá, hogy azután megnémulok!

Látni kell, hogy a régóta változatlan összetételben működő
közösségek, a bennfentes közösségek fokozottan ki vannak téve a
cinkos némaság kísértésének. Különösen is azok, akiknél a bűn
közösség előtti megvallásának nincsen kultúrája, gyakorlata. 

Természetesen az ilyen közösségben is történnek bűnök.
Ezekkel az elkövető meg is keresi a vezetőt, hogy tanácsolja őt,
hogyan rendezze. A baj legtöbbször ekkor, ezen a beszélgetésen
történik. 

A némaságban már cinkos vezető „csendes” „megoldást” fog
javasolni. Csendes, azaz további megtöretéssel nem járó, botrány-
kerülő megoldást rendezés helyett, ami arról árulkodik, hogy az
éppen felfedett rendezendő bűnt a vezető magában a simább kezelés
végett megoldandó problémának címkézte át. 

Az elkövető éppen megtöretett állapotban, engedelmességben
van, a legkevésbé akarja mérlegelni a vezető szavait, inkább kritika
nélkül követni azt. És ez itt szerintem a részéről biblikus is. A szerec-
sen komornyik a hintóban az engedelmesség döntését kivéve nincs
információt mérlegelő helyzetben, még nincs a tudás birtokában
megvizsgálni Fülöp szavait. A legtöbb, amit tehet, hogy
engedelmeskedik. A többi szerintem nem is az ő felelőssége, hanem
kizárólag Fülöpé.

Ha tehát a vezető „csendes” „megoldást” javasol, azzal
bizonyosan lekötelezettjévé teszi a jelentkező vétkest, azaz sikeresen
betessékelte a „csendes” „megoldásokat” alkalmazók táborába.

Ebben a táborban, a bennfentesek körén belül kicsit másként
éljük a keresztyén életünket. Az egyéni felelősség itt gyakran
feloldódik a kollektív felelősségben. Ez egyrészt elkényelmesít a
szolgálatban, amennyiben a nemesnek ítélt célhoz a könnyített
személyes felelősség mellett olykor már kevéssé szentséges eszköz
alkalmazása is megengedhetőnek látszik. Ugyanez a feloldódás
másrészről viszont lehetetlenné teszi a körből való kilépést. Az egyén
kilépése, önmegítélése ugyanis a csoport nyílt megvádolásával
egyenlő. Ezt pedig a bennfentes közösség, úgy érzi, nem engedheti
meg magának. Az ilyen közösségek további sajnálatos jellemzője,
hogy biztonságuk, háborítatlan önfenntartásuk érdekében hajlamosak
vagy beszippantani, vagy ha az nem megy, körön kívül hatástalaní-
tani az elhívásra hivatkozó, kockázatot jelentő függetleneket. 

Mi történik a beszippantott emberben? A dolog természetéből
adódik, hogy az ilyen módon megnémult ember nem nagyon tud erre
a kérdésre (sem) válaszolni.

Mégis gyakran, ahogy itt az alábbi esetben is látjuk majd, a
testünk kimondja a szánkkal kimondhatatlant. A test szolgáltat
mentséget egy-egy kilátástalan szellemi tusakodásból. 

Az Úr szeme belebotlott, amint át- meg áttekintette a földet,
hogy megkeresse, kinek mutathatja meg az erejét. Belebotlott,
megörült, hogy rátalált, helyzetekbe hozta, és a helyzetekben meg is
adta neki a szót abban az órában. Végül emberünket a környezete is
felfedezte. A gyülekezet vezetőitől idővel egyre több szolgálati
lehetőséget kapott. Hangfelvételek, kazetták tanúskodnak arról az
időről. Őszintén önfeltáró, bátran szókimondó, lelkes bibliázással
kifejlesztett érzékenységű igehirdetések. Aztán egyszer csak véget ér
a sorozat, nincs több felvétel, nincs több szolgálat. Mintha elvágták

volna. Az egyik, időben utolsó kazetta Isten friss szolgájának pres-
biterré avatásáról tanúskodik. Ezután néhány héten belül jön a meg-
némulás. 

Mintegy évtized múlva folytatódik a történet, mert egyszer
csak emberünknek fizikailag is elmegy a hangja. Az orvos daganatot
állapít meg a torkában...

Igen. Minthogy az elhallgatásnak nem volt nyilvánosság előtt
is vállalható oka, a test mentette ki a gyülekezet kérdő tekintetére is
némán maradó szájat, a belül tusakodó lelket. 

Én ma még a lelkészi karon kívül vagyok. Most van egyfajta
hangom. Isten általam fel sem fogható kegyelme, ha az írásaim meg-
jelenhetnek az egyház hivatalos médiáiban. Ma még kívül vagyok, de
ha Isten megengedi, néhány hónap múlva belül lehetek. Vajon meg-
marad-e a hangom? Nem tudom. Legyetek az őrállóim! Ha elhallga-
tok vagy szólamot váltok, szóljatok! Persze ha már baj lesz, akkor
tagadni fogok, hivatkozok majd mindenfélére. Kérlek, legyetek
érzékenyek majd, és hívjatok fel, ha kell, minimum a fejemre hord-
tok ezzel parazsat. 

Sajnos pontosan tudom, miért beszélek így. A gyarló jövő
előjele, hogy néhány mondatot már most szívesen figyelmen kívül
hagy-nék a Bibliából. Ilyen a fent említett 4Móz 25,4, vagy ilyen az
öreg prófétának a fiatalra halált hozó tanácsa az 1Kir 13-ban. Ma sem
szívesen veszem elő ezeket a szószékről. De vajon előveszek-e majd
ilyeneket a pásztori kar tagjaként? Vagy végleg nem létezőnek tekin-
tem majd ezeket? 

Nagyon is lehet, hogy mindenkit megtalálnak a nehéz napok.
Elbukás valamiben, arra a felkínált „csöndes” „megoldás” elfo-
gadása, elhallgatás. A kalitkába zárt énekesmadár elhallgatása ez.
Először a csontjaim száradnak ki, aztán a beszédem. 

De őrállók fognak felkelni körülöttem, tudom, és gyűlik majd
a fejemen a parázs. Tudom, hogy Isten újabb és újabb helyzeteket fog
elém tenni, amelyekben egymás után dönthetek majd a nyílt
bűnvallás mellett. És egyszer a bátorságot is, és az önmagam kic-
sinek, mulandónak látását is megadja majd az egyetlen jó döntéshez.
Mert attól tartok, ennél nem kisebb lesz az ár: visszamenni oda, ahol
először akár tudatlanul is kompromisszumot kötöttem, és egészen
addig visszamenően megítélni magamat, a cselekedeteimet, vagy
akár az egész életemet.

És bizonyára néma maradok majd, amíg mindezek végbe nem
mennek. De azután meg fog nyílni a szám, ige lesz benne, helyén
mondott ige!

Mert igenis meg fogom vallani a vétkem, hangosan, dicsőséget
adva Istennek! És ez lehet, hogy néhány bennfentesnek élet illata lesz
életre, de attól tartok, lesznek, akiknek halál illata lesz halálra. Nem
fogják szeretni. De ez lesz a dugó, amit kiköpök, és akkor megoldódik
a nyelvem, mint Zakariásé. Isten pedig megszabadít, és újra mega-
jándékoz majd a szabadulás örömével! És újra örömet fog jelenteni
Isten szolgálata, és újra örömet fog jelenteni pusztán az élet a
kegyelemben! És a csontjaimba rekesztett dicséret annál nagyobb
tűzzel fog felfakadni a szívemből! 

Vizsgáljuk meg mindnyájan, hogy a némaságunk a hittel teljes
bölcsesség némasága-e, vagy a cinkosság, a reményvesztettség, a
korrumpálódottság némasága-e! És ha szükséges, adjon az Úr
szabadulást sok szolgálattevőjének, és rajtuk keresztül sok jóra való
magyar baptista (és nem baptista) gyülekezetnek is!

Ámen.
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