
Az ökumenikus imahéten öt különböző hitvallású és hét-

nyolc egyházból érkező lelkész jelenik meg rendszeresen a

baptista imaházban. Ki egyszerű polgári ruhában, ki reve-

rendában jön. Egy idős jezsuita szerzetes, magas kora

ellenére, szintén vállalja a fáradságot. A gyülekezetben mind-

nyájan szót kapnak. A görög vagy a latin szertartású temp-

lomokban ilyen koncelebráció nincs kizárva, de évtizedek

rendje szerint mindig a baptistáknál zajlik le imahét végén az

ünnepély. Az igehirdetésekben az egyre korosodó „atyák”

önkorlátozása (3 perc adódna mindenkinek) „névlegesen

valószínű”, csak egy helyi, nyugdíjas prédikátor az, aki betart-

ja a három percet.

Ismerjük el, a baptisták tagjai évről évre csökkenő szám-

ban jelennek meg! Immár kétharmados a római katolikus

többség, egyharmad a többi jelenléte. A „misén” a pap és a

hívek párbeszéde érvényesül, a „Jövel, Uram Jézus!” halk sut-

togás. Vannak még egyenkénti imádkozások, de csökken a

gyülekezeti tagok vállalása.

A legkorosabb szerzetesnek szokatlan önálló, egyéni

imádkozásról volt egy észrevétele. Ő tudatosan nem használta

az imádkozás kifejezést arra, amit hallott. Tradíciói nem

ismernek el ilyen „beszélgetős” imádkozást, és ezért így szólí-

tott fel egyenkénti imádkozásra: „Beszélgessünk Istennel!” A

gyülekezet úgynevezett nyitottsága kapott a kifejezésen, és a

prédikátor is így szólít fel imára. Az idős jezsuitát a püspök

kivonta a plébániáról, és az egyháziakat gondozó szeretetott-

honba vitette. A kifejezése viszont fennmaradt, túlélte őt. Más

egyházban sehol, a saját egyházában sem, de a baptistáknál

állandósult ez a felszólítás egyenkénti ima előtt.   

A teljesen jóhiszemű elfogadás után gondoljuk át a bib-

liai személyek imádságát és a „beszélgetéshez” hasonlítható

jellegét! Ábrahám tényleg úgy

mondta el közbenjáró imáját,

mintha alkudozna Istennel. A

Szentírás is így minősíti a közben-

járást Sodomáért (1Móz 18,33), de

hasonló imádság közbeni beszél-

getésre nincs több példa a Bibliában

(hacsak nem tévednék). Talán ide

számítható a közbenjárói imádság,

ám csakis egy olyan dicsőséges lény

válhat hiteles közbenjáróvá, mint

Jézus Krisztus (1Tim 2,5). 

Aki érzi Isten hatalmát, a szent

teljes tökéletességét, és fölismeri a

saját parányi lényét, nem bátorkodik

arra, hogy Istennel – a szó szoros

értelmében – beszélgessen. Egészen

más Istent imádni, vagy beszélgetni

vele. 

*

Elmondok még egy gyászos

emlékű eseményt is. Nem a domi-
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náns népegyházi körből, egy másik szabadegyházi csoportból

került hozzánk egy már-már élemedett korú asszony, házas-

társától elszakadva, betegeskedő édesanyjához visszatérve.

Eleinte kioktató volt, ha csak tehette, mindig felszólalt, és

megragadta az alkalmat saját buzgósága propagálására, bár

nem sok eredménnyel. Azért mindig kapott alkalmat a fel-

szólalásokra (bizonyságtételre). Valahogy etalonná vált az

imádsága, és további házi összejöveteleket is nála tartottak.

Elhangzott, hogy menjünk minél

többen hozzá, ha imádságban el

szeretnénk mélyülni, és ahogy már ez

lenni szokott, volt néhány, aki elment.

Csakhogy a szenvedő mama meghalt,

és lassan-lassan a leányán is erőt vett

az öregedés, a betegség, az egyre

erősödő ízületi fájdalom, a járás-kelés

korlátozottsága és a keserűség. A

magányosság is rászakadt. Rájött,

hogy az eltávozott beteg mama társasá-

ga is jobb volt, amíg megvolt. A foko-

zott buzgósága egyre csak gyengült.

Elveszett egykori lelkesedése is.

Hevülékenysége belesimult a

gyülekezet kezdetben bírált „átlagos”,

„szokásos” lelkiségébe. Egyszer csak

megelégelve az imaházba vezető út

külön fájdalmait, a szédelgést és

rosszulléteket, elmondta, hogy

megbeszélte Istennel: vegye el az

életét. Kérlelés, bátorítás nem használt.

Végre annyit engedett, hogy az évet

megbeszélte az Úrral, csak a napját, azt

még nem. Ez utóbbi nap mikor váljon

aktuálissá, senki sem tudja, de ő egyszer megpróbálta megsür-

getni. A mentők bevitték a pszichiátriára. Kimosták a mérget

belőle, és kapott még az Úrtól a kórházi ágyon néhány

hónapot szerencsétlen, súlyos szellemi fogyatékosok között.

Ez az idő lehetővé tette nagy és őszinte bűnbánatát másfajta

imádsággal, mint a  „megbeszélés”. Kétségtelenül fölismerte,

hogy tettét meg kell bánnia, Istentől kegyelmet kell kérnie.

Hisszük, hogy meg is kapta. 

Komoly mérlegelés után az imádság helyébe nem érlel-

ném gyülekezeti szójárássá (toposszá) a kifejezést, nemcsak

származását, jellegét tekintve sem. Szerintem több az imád-

ság, mint a beszélgetés. Különösen több az imádság, amelyet

hitem szerint a hatalmas Istenhez bocsátok. 

A gyülekezeteink mindenre nyitottak már. Annyiféle

hatásnak vagyunk kitéve! Mihelyt új és szokatlan érkező szelíd

kopogtatás helyett borítja ránk az ajtót vaskos kritikáival, „ta-

pintatosan”, noha kegyesnek hangzik a szava, nem vizsgáljuk,

hogy alkalmas vagy alkalmatlan. Az új jelszót ismételgetjük,

egymás szájából kapkodjuk ki, rögtön át is vesszük, szószékre

visszük, másnak a szívébe szúrjuk, és szemeikből könnyeket

facsarva követeljük. Vannak, akik kedélyesen mondogatják,

mások „csak azért is”. Olykor annyira komolyan, hogy akár „új

egyházat” alapítanak: mert az új jelszó, az aztán az igazi! 

Mindez nem más, mint a XXI. század keresztyén-

ségének rendkívül sajnálatos jellegtelenülése és össze-

mosódása, mondhatjuk szinkretizmusa. Legenyhébb szóval

élve: nagyfokú tudatlanságunk jele. Teológiai gyökértelenség

– vagy éppen felelőtlenség. – Kísértéseink egyik buktatója.

Talán nem a legfontosabb, hogy beszélgetünk, vagy imád-

kozunk. A szavunk drámai, vagy „halk és szelíd”. Nem kiál-

tunk, sem lármázunk az utcán (meg az imaházban sem). Ki

tudja, mivé válik holnapra? Én mindezt elkerülném: 

Istent imádom, az emberekkel pedig beszélgetek.
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Az ünneplő szilágyperecseni baptista gyülekezet.

http://iborzasi.blogspot.com/2010/08/centenariumi-kepek.html


