
Amit felvetek, azt nem a minden-

tudás pózából teszem. Erre se okom, se

módom, de még kedvem sincsen. Csak

hát amikor kialakul és általánossá válik

divatban, értékrendben, kegyességi moz-

galmakban az, hogy ma már „mindenki

így csinálja”, akkor időszerű elgondol-

kodni, hogy helyesen tesszük-e, hogy

egyszerűen (és valószínűleg kényelme-

sen) igazodunk a többiekhez. 

Amiket felvetek, azok bennem is

inkább csak kérdések, amikre nem

tudom a választ. Megkockáztatom: gon-

dolkodni talán szabad. Ebben benne van

a tévedés lehetősége (de nem joga) is.

Hogy mit hoz a holnap? Senki sem

tudja. Hogy mi válik egyszerre csak

aktuálissá és égetően fontossá, míg

más, amit annak véltünk, egyszeriben

érdektelenné? Nem tudjuk. Legalább a

nyitottságot kellene megőriznünk, még-

hozzá a történelem Ura, a Mindenható

Isten felé, hogy érzékeljünk már ma

végbemenő folyamatokat, és ki tudjunk

igazodni bennük. 

Valószínűleg újra meg kellene tanulnunk azt a szellemi

nyitottságot Isten felé, ami jellemezte Ábrahámot meg a

prófétákat. És meg kellene tanulni várni, mint Ábrahám

várakozott. Őt az Isten hetvenöt éves korában szólította meg

Ur-Kaszdimban, és csak százéves korára váltotta be az utód

ígéretét. Várni, mielőtt valamit kimondunk, mielőtt valame-

lyik irányba elindulunk vagy tovább megyünk, mert

vargabetűk után nehezebb megtalálni az egyenest. Márpedig

Ábrahám, Mózes, a próféták és Jézus után ez az egyenes elég

világosan létezik, sőt látszik. Vagy szerényebben fogalmazva:

léteznie kell, és látni is jó lenne.

Mert valami mintha ma nem lenne rendjén a világon,

mint ahogyan lennie kellene, vagy akár lehetne is. Ezt majd

mindenki – vagy legalábbis sokan – érzik, szinte a mai ma-

gyar élet minden területén. De hogy mi az, ami nincs rendben,

aminek másként kellene lennie, erről már nehezebb számot

adni magunknak. 

Magyarországon a plázák tele vannak nyolc éve

lefagyasztott, kétes minőségű, nem magyar eredetű húsokkal,

a tojás nem bizonyos, hogy nem hordoz gyilkos kórt, a

génkezelt élelmiszer fogyasztásának következményei ma még

beláthatatlanok. A munkahelyek megléte bizonytalan, ebből

adódóan sokféle szorongás visz el jobb sorsra való életerőt.

Terjed az iskolai erőszak, a fiatalokat agyontapossák a disz-

kókban. A politikusaink enyhén szólva megbízhatatlanok. A

média az emberek nyakába zúdítja a maga többnyire nyugati

behozatalból származó szuper-csillogó ürességét és szennyét,

és semmiféle befolyása nincs a közembereknek a dolgok

menetére. 

Az egyházak sincsenek kedvezőbb helyzetben. Mert

azoknak a keresztyén közösségeknek a létét és munkáját, akik

már több száz vagy több tíz év óta idehaza szántottak és vetet-

tek, körülzsongja a közel háromszáz bejegyzett neobiznisz-

church. A még bibliai hit dolgában talpon lévőket is támadják

– olykor saját fiaik is. Mi ez a furcsa kavalkád itt körülöttünk?

Vagy ez már nem is csak körülöttünk, hanem bennünk is

kavarog? 

Míg a török időktől fogva, ha vesztettünk, sőt vesztünk

is, legalább kiismertük magunkat. Most meg? Kinek van

igaza? Hol van a kapaszkodó? Vagy az igazság gyümöl-

cseként kialakuló béke (Ézs 32,17–18), a nyugodt, békés kor

alkotó alázata (Ézs 32,1–5) csak ábránd? A hívők egysége

szentségben és igazságban egymással és Jézus Krisztusban

az Atyával – utoljára csak az Úr Jézus főpapi imájában volt

fontos (Jn 17,11–26)? Mára: futva lihegős korunkban mar-

ginális üggyé vált?

T A N U L M Á N Y I  S Z E M L E

Hegyi András

„Világosságot Keletnek”, 

avagy a „lélek” nyugatról jő

Kétségkívül remek dolog a Google, ám egyesek szerint már egyenesen és szó

szerint isteni is, ezért már meg is alapították a neki kijáró egyházat The Church of

Google, vagyis Google Egyháza néven.

Forrás: http://apostol.blog.hu/2010/02/07/a_google_az_uj_isten_from_evange-

likus_hu
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Először próbáljunk meg kicsit széjjelnézni az úgy-

nevezett profán világban. Hátha ennek is van némi betájoló

jellege. Mert bizonyos távolságból visszatekintve már sokkal

világosabb akár a náci, akár a kommunista időszak ide-

ológiája és az ebből következő politikai berendezkedés

hatása magukra a keresztyénekre is. Valójában mi is történt

akkor? Akik benne éltek, ugyanúgy, mint mi – a lényegileg

valós információk hiányában –, inkább sodródtak és igazod-

tak a többiekhez, legfeljebb kivártak, mintsem akkoriban

alaposan tájékozódtak volna. Vagy legalábbis kevesen jutot-

tak hozzá az akkoriban is harmadik hadoszlopnak nevezett

nyomasztó propaganda miatt a valós információkhoz.

Nekünk persze a mát kellene kellő alapossággal

megértenünk, hogy felkészülhessünk a holnapra. 

A második évezred utolsó évtizedében a Mihail

Gorbacsov vezette Szovjetunió szétesett, és a marxista bolse-

vizmus – amely a nyugati szellemi elit számára is a megváltó

ideológiát sugallta sok évtizeden át – ekkorra elvesztette min-

den vonzerejét, méghozzá mindenütt a világon. Így aztán

Amerika egyedül maradt (volna) a porondon, ha nem létezne

Kína, India és a forrongó arab világ. Ezeket az országokat és

népeket az amerikaiak bárhogy próbálták befolyásolni,

valójában meg sem értették őket, mert nem voltak képesek az

ő ázsiai vagy éppen arab fejükkel gondolkodni. Nem ismerik

igazán sem nyelvüket, sem évezredes múlttal rendelkező

kultúrájukat, kivéve azt a néhány Kelettel foglalkozó szo-

batudóst, akiknek ez a dolga. Az öbölháborúk óta a politikai

elemzők tudása vagy tudálékossága elértéktelenedett. A

legtöbb ember átlag turisták számára elkészített giccsparádén

tájékozódik akár úgy is, hogy sohasem járt a világnak ezeken

a távoli tájain.

Különös és szokatlan Ankerl Gézának
1

a Kelet-Nyugat

kettősségét értékelő megfigyelése és politika- és társadalom-

tudományi elemzése.
2

Szerinte Kelet–Nyugat, Észak–Dél első

pillantásra korrekt kifejezésekként hatnak. Azonban ez a

felosztás nem egy érték nélküli, semleges földrajzi fogalom,

hanem a nyugati gyarmatosítók szemléletét tükröző nézőpont.

Eszerint a Nyugat művelt és gazdag, a Kelet szegény és

elmaradott. A „Nyugat” teremtette meg a titokzatos keleti

illatokat, fűszereket és később a fekete aranyat, az olajat szag-

lászva a „Keletet”. Ez egy kiagyalt kifejezés tehát. Minden,

ami Nyugaton van értékes, Keleten nincs semmi, ami érdekes

lenne, hanem Kelet szinte csak tárgy, üres, elfoglalható,

gyarmatosítható és kifosztható. 

Ez az általánossá vált vélekedés Nyugat hivalkodó

pökhendi stílusú lekezelése Keletnek. Hiányzik belőle a nap-

kelte frissessége. Mert hogyan tekintenek önmagukra a keleti

népek, akik számára ugyanúgy keleten kel a nap, mint a nyu-

gatiaknak? Ráadásul több ezer éves kultúrával rendelkeznek,

ami az Amerikai Egyesült Államokról aligha mondható el.

Az elmúlt ezredfordulóra kétségtelenül az Egyesült

Államok lett a földkerekség legbefolyásosabb állama. Az

ENSZ a különböző nemzetközi konfliktusok kezelésében cse-

lekvésképtelennek bizonyult. A korábban a Varsói

Szerződésbe tömörült államokat is, amelyekkel a Szovjetunió

kénye-kedve szerint bánt, Amerika vette szárnyai alá. Mivel

ez a terjeszkedés nem erőszakos, legalábbis nem katonailag,

hanem elsősorban gazdasági és kulturális függő viszonyt

jelent, nem is annyira szembetűnő.

Az amerikai befolyás zászlóvivője a globalizáció. Ez

egy az egységesülés felé haladó világrendet jelent. Ennek az

ideológiának alapja egy bizonyos „káoszteória”. Ugyanis ha

ez a globális, mindenkire nézve egységes jogokat,

lehetőségeket kínáló világrend nem épül ki, a másik választási

lehetőség a világ számára a globális káosz lesz. 

Persze ez a „szép új világrend” sem épül a semmiből.

Eszmei irányadója pedig a biznisz. Mégpedig az a tény, hogy

ha a társadalmi értékrendek ütköznek – például ter-

mészetvédelem, szociális gondoskodás, nemzeti ha-

gyományok megbecsülése, felzárkóztatás, kultúra stb. –,

akkor mindig a gazdasági szemponté lesz az utolsó szó.
3

Ezenkívül a globális világcivilizáció agyközpontja az

angol–amerikai érdekek képviseletében működő „nemzetközi

tőke”. Eszközei a tudományok eredményeinek gyors technikai

alkalmazása, a gazdasági fejlettség, a katonai potenciál, az

erőfitogtatás, a médiapropaganda, az ízlésalakítás, a burkolt

vagy nyílt nyomásgyakorlás a globalizáció kritikusaira. Ez

lehet pusztán csak lenézés, hogy akik másként képzelik el a

világot, azok begombolkozó, a világversenyben vesztes, helyi

csökevényekhez ragaszkodó kisebbséget képeznek, akik nem

értik a modernség vagy még inkább posztmodernség opti-

mista, vidám, kozmopolita nyitottságát. 

A globalitás gondolatát, illetve annak kemény feltételeit

a transznacionális holdingok uralják. Ideológiájuk az, hogy ha

a világpiacon mindig a legkifizetődőbb módon termeltetnek,
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végül is mindenki jól jár, mert az áruk olcsóvá, ezáltal min-

denki számára elérhetővé válnak. Ennek érdekében vándorol-

nak mindig a földgolyón azok felé a területek felé, ahol legol-

csóbb a munkaerő. A magántőke-birodalmak viszont

tőkekoncentrációjuk révén mára gigantikus méreteket öltöttek. 

A multinacionális cégek általában anonim birtokosai

úgy jelennek meg, mint a társadalom kenyéradói. Akik azon-

ban az adózás elől, a közteherviseléstől borzadva kimenekül-

nek az adóparadicsomokba. 2000-ben az OECD 35 ilyen

„paradicsomot” tartott számon, amelyek vámmentes zónákkal

édesgetik magukhoz ezeket a mamutcégeket. Mai

körülmények között a világon az ötszáz legnagyobb vállalat

közül 139-nek nagyobb az évi bevétele, mint a világ 180

országa közül 120-nak.
4

A globalizáció mögött persze tekintélyes katonai erő is

áll. Az ezredfordulóra az Egyesült Államok vált – mint a

fegyverkezési versenyből győztesen kikerülő nagyhatalom –

egyetlen katonai világhatalommá. Vele szemben ma még

eséllyel sem rendelkezik valamilyen egyenrangú másik.

Évi költségvetésének nagyobb hányadát fordítja hadi

kiadásra, mint bármely másik állam. A második

világháború óta saját súlycsoportjában egyetlen valódi

erőpróbában sem bizonyította ugyan fölényét, de helyi

háborúk gerjesztésével harci potenciálját folyamatosan

készenlétben tudja tartani, valamint az ipari hátteret és a

fejlesztést is folyamatosan meleg üzemmódban. Ennek

eredménye az elrettentés, a renitenskedő nemzetek

kirekesztése, gazdasági elszigetelése vagy meglec-

kéztetése. Valamint a világviszonylatban kialakított hatal-

mas katonai bázisok jelenlétének visszatartó ereje bárhol

a világon.

A globalizáció eddig legkézenfekvőbb eredménye

Európa elamerikásodása, amely egyben Európa egyetlen

általános jellemzőjévé vált. Filmek, ízlés, stílusok,

sztárok, érdeklődési kör, pletykák, élettempó, életmód,

kielégítendő vágyak stb. tekintetében. De ez a hatás nyu-

godtan kitolható Európán kívülre is. A világ metropo-

liszait beutazó akár hipergazdag, akár kommersz turisták szál-

lodai szobájában mindenütt ugyanazt a CNN-t nézik, ugyanazt

a menüt kapják, ugyanabban az egzotikumban: az amerikásra

zanzásított „ősi hagyományokban”, vagyis azok szirupos-

giccses bemutatóiban gyönyörködhetnek. Szónoki fogásként

emlegethetik a „tolerancia kultúráját”, de ez a kasszasikerre

kacsingató sodrás lármásan követeli mindennemű tabunak az

eltörlését, a csiklandósságot, a szex és az obszcén piedesztál-

ra emelését. 

Ha ez valakiknek mégsem adatna meg, a média piacának

egyívásúsítása házhoz szállítva keveri össze az élhetetlenebb

és tudatlanabb nép számára a sokszor teljesen ismeretlen

országból a pár órás kikapcsolódásra szánt ide-oda kapkodó

„médiakultúrát”. Összekever mindent: a tudást a

tudálékossággal, a hírt a valóság elkenésével, az irodalmat az

okkult maszlaggal, a művészetet bűvészkedéssel, a kitűnőt a

feltűnővel. Míg végül nem lesz mit összekeverni, mert egy,

csak egyetlen zavaros maszat lesz mindenből. 

A hedonizmus „főpapjai”, a szerkesztők a szekularizált

világ nevében szabadon költhetik az adófizetők pénzét min-

denre, ami csak nekik tetszik. Ők már nem társalognak, csak

megnyilatkoznak, nem mondanak semmit, csak szóvivők,

versenyt futnak a pártoló-szponzoráló és a „nagyérdemű”

kegyeiért. És jaj a vesztesnek! Aki tekintély, bármilyen szelle-

mi alacsony színvonalon, az idézheti önmagát, esetleg még

dolgozik benne a másik túlszárnyalásának vágya a best-

sellerért. 

A kor másik guruja a „népszerű pszichológus”, a kincs-

tári pszichoanalitikus saját erkölcse nevében szabadon és a

közpénzek felhasználásával ajánlhatja a fiataloknak a

hasonneműek szexuális közösülését, még ötletekkel is

támogatja őket. Az óvszeres közösülések népszerűsítése

nevében aztán lehet tiltakozni az emberi tisztesség, egyáltalán

az emberi lény megbecsülése és a normális házasság és család

ellen mint erőszakkal fenntartott maradiság ellen. Havas

Henrik az ATV-ben egy homoszexualitást „tudományosan”

népszerűsítő adásában nyolc szakemberrel és nyolc meleg

párral a háta mögött azzal vádolta meg dr. Pálhegyi Ferenc

köztudottan keresztyén pszichológust és egy hozzá hasonló

korú szelídlelkű református lelkészt, hogy mért terrorizálják a

ma-gyar fiatalokat a Biblia a szexuáletikai tanaival. 

A tejfelesszájú fecsegése frissnek, újszerűnek és

megfellebbezhetetlen bölcsességnek hat. A lényeg a nézettsé-

gi index. Fel se kell állni a fotelből, hogy mindeme böl-

csességben része legyen bárkinek. Már ha még van lakása és

benne egy fotel meg egy televízió. 

A már idézett könyvében Ankerl Géza így kesereg: „Az

istenfélő tisztelet csak a hatalomnak és a befolyásnak jár ki. Az

időszerűtlenségtől való félelem és a divat diktátuma lépett a

korábbi zsidó-keresztyén istenfélelme helyére. Olcsó,

kéregető, cafrangos országgá lettünk mi magyarok.

Túlbuzgóan öngyarmatosítók. Olcsó veretű drága másolatok

kedvelői. Persze ez is csak halvány, sápadt utánzata a nagy

európai sivatagnak. Ahogy valamikor a németek

leghűségesebb szövetségese, a szovjethatalom legvidámabb

barakkja, most meg Amerika legszorgalmasabb, legstréberebb

kisdiákjai lettünk. Saját magunkat tesszük idegenné, méghoz-

zá saját hazánkban. Egy ötvenhatos vallomása hazatérése

után: »nem találtam meg azt az önérzetes, szorgos népet, ame-

lyet fél évszázada még csodáltak Európában, sőt a tengeren túl

is«. A Nyugatról beözönlő csillogóan üres propaganda orkán-

ja készületlen találta és ártatlan együgyűségben idehaza az

embereket. Lihegve a Nyugatot majmoló magyarok vásár-

lókosarában több csecsebecse található, mint az »oláhokéban«

vagy a »tótokéban«”.
5

Havas Henrik, az ATV egyik műsorvezetője
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Gondolhatnánk, hogy ennek ugyan mi köze a címben

megadott „lélekhez”, vagyis a gyülekezetek lelkiségéhez, a

hívők életviteléhez, napi gondjaihoz, érdeklődési köréhez,

főleg a hívők evangelizációs és missziós programjához? De

hát nem lettek nyitottak, sőt vákuumszerűek az úgynevezett

evangéliumi gyülekezetek is – a magyar társadalom részeként

– erre a Nyugatról jövő sodró erejű áramlatra? Persze ennek az

úgynevezett „evangéliumi” változatára? Mit tudtunk mi akár

csak évtizeddel ezelőtt is evangelizációs kampányokról,

ifjúsági és egyéb fesztiválról, zászlós felvonulásokról, misszi-

ós és házicsoportok szervezéséről, missziós stratégiákról,

különféle kurzusokról, gyülekezetépítő, gyülekezetplántáló

módszerekről? Meg persze a szenzációs megtérések siker-

történeteiről? 

Egyik valamikori egyházi vezetőnk elmarasztalólag

varrta az országos közgyűlés nyakába, hogy nekünk nincs

világ-szerte ismert „magyar módszerünk”, mármint az

evangélium hirdetésére. Egy másik országos lelkészértekez-

leten az ukrajnaiakkal megtámogatott amerikai evangélisták

oktatták ki a magyar lelkipásztori kart, hogy mért nincs

legalább hetvenezer baptista hazánkban. Az ukrajnaiak – a jó

tanítványok megfelelési kényszerétől hajtva – helyesen bólo-

gattak kioktatóinknak. Az egyik szünetben a szervezők közül

valakivel a sétaköröket járva azt feszegettem, hogy mit tud ez

az amerikai azok hűségéről, akik a legnehezebb időkben is

ápolták a hívők hitét idehaza.  Mert az ateista nyomás, kénysz-

er és üldözés következtében az ő áldozatos, találékony és

kitartó munkájuk nélkül már nem lenne baptista hívő

Magyarországon. Az illető nem értette vagy nem akarta

megérteni népem napszámos jellegű, soha megbecsülésben

nem részesült lelki munkásai elmarasztalása miatt érzett fáj-

dalmamat. Az ő értékrendje már amerikai diákévei alkalmával

új vágányra váltott.

Az úgynevezett 89-es váltás előtt az egyházak élelme-

sebbjei már tudták, hogy az emberi kapcsolatok, a szponzorok

begyűjtése és a siker lesz a jövőben az előremutató  a „misszi-

óban” is. A szponzorok pedig itt voltak a kellő pillanatban:

Svájcból, Németországból, és természetesen a tengerentúlról.

Nem a kispályásokat keresték, hanem azokat, akikben valami-

féle ígéretet véltek felfedezni. Erre sokkal felkészültebbek,

„szakmabelibbek” voltak, mintsem hogy a hazaiak közül a

legtöbbje egyáltalán értette volna, hogy miről is van szó. A

nyugatiak tették a dolgukat: kiválogatták, méghozzá a maguk

szája íze szerint és a maguk szakmai szempontjai szerint, ter-

mészetesen „a Lélek vezetését sem nélkülözve”, hogy kik

akadnak fenn a hálón, amelyben a jövő missziós iránymu-

tatóinak körét alakítják majd ki. A többiek ettől kezdve a

„futottak még” kategóriába tartoztak. 

Azonban kár volt mindezt leírni, ha csak eddig jutunk

töprengésünkben. Hiszen sokan többé-kevésbé azért tisztában

voltak azzal, ami történik. Fájdalmasabb azonban a változás

szellemi, lelki hozadéka. Az a programokra, konferenciákra,

különböző missziós metodikákra kihegyezett kíváncsiság és

befogadási készség, amely felváltotta a korábban – mára

kiderült – nem értéktelen hazai hagyományok megbecsülését.

A túllihegett másolás, az új helyzethez való igazodási kény-

szer, idegen kultúrában kifejlesztett stratégiák kritikátlan

átvétele többet ártott a hazai baptizmusnak, mint az a néhány

karrierista, aki megtanulta a maga menedzselését. A szorgal-

mas igazodás a Nyugathoz nemcsak a politikai pályán mozgók

erénye lett, hanem az evangéliumi gyülekezeteké is.

Addig a kommunista egyházügyi főhatóság hallgatólagos

és megkövetelt elvárásához kellett igazodni, ettől pedig ahhoz

az irányzathoz, amelyik meg van győződve arról, hogy „a vilá-

gosság nyugatról jön keletre”. A Lélek is csak innen kiáradva

kenhet fel valakiket alkalmassá a lélekmentésre. Ami bizonyos

technikák, módszerek, érintések, dalok eléneklése és beszéd-

stílusváltás következtében érkezik meg bő mértékben. Nem

pedig az által, hogy itt mi megéljük az Úr Jézus Krisztus

tanítását a tőlünk telhető legodaszántabb mértékben, ahogy ezt

tették apáink, anyáink meg nagyapáink, nagyanyáink. 

Ama bizonyos „magyar módszer” számon kérője sem az

erkölcsileg, lelkileg tisztább életet, egymás közti krisztusi har-

monikus viszonyt, nagyobb önmegtartóztatást, több Isten irán-

ti engedelmességet kérte számon, hanem egy bizonyos ma-

gyar missziós módszer kidolgozását és annak világméretű

elterjesztését. 

Mintha a megtérés nem közvetlenül az élő és jelen lévő

Isten megrendítően hatalmas csodája volna, hanem egy

bizonyos kegyességi technika, amit meg lehet tanulni egy

gyorstalpaló keresztyén kurzuson. A magyar (a hívő is) itt is

gyorsan tanult, másolt, és próbált megfelelni azoknak a

valóságos vagy csak beképzelt elvárásoknak, amikről úgy

gondolta, hogy felé támasztottak, elsősorban a nyugatiak,

főleg az amerikaiak. Legalábbis azért igazodott, hogy a szpon-

zor kedve el ne menjen, és a támogatás el ne apadjon. 

Ahelyett hogy gondolkodtunk volna, hogy nekünk

milyen irányt kell megőriznünk saját kornyás ha-

gyományainkból, és milyen módon kell ezt folytatva hitben és

szolgálatunkban megújulnunk. És Bibliának alávetett kritikai

szemmel vizsgáltuk volna meg azt, amit a „lélekre” hivatkoz-

va kínáltak számunkra mások, hol jó szándékkal, hol e nélkül.

Mert az amerikanizmus terjesztésébe az evangelizáció nagyon

is belefér. 

Annál is inkább, mert magyar nemzetünknek éppen az

értékesebb része a fordulat után várt már valamit az egyházak-

tól is. Nem feltétlenül a baptistáktól, de egyházunkat sem zárta

ki a várakozásból. Valószínűleg nem ugyanazt várta, amit a

nyugati média zúdított a nyakába, illetve annak keresz-

tyéniesített változatát. Közben a gyülekezeteink akkora zava-

rodottságon és gyötrelmeken mentek és mennek át, amilyenen

korábban sohasem. És maga a gyülekezeti kultúra akarata

ellenére akkorát változott már, hogy az is kétséges, vissza

talál-e valaha a saját gyökereihez.

Cseri Kálmán 39 éves Torockó téri szolgálata után utód-

jának nem azt adta tovább örökségként, hogy a gyülekezeteket

növekedési pályára kell állítani, hanem azt, hogy a gyülekezet

tagjait táplálni kell az Isten igéjével, a jó tudománnyal, hogy a

tagok erősek legyenek az Úrban, mert hasonlattal élve: csak az

erős fa terem. A fát nem kell növeszteni, hanem hagyni kell

nőni. Isten napja és esője növeszti. Ma Magyarországon az

egyik biblikusan legegészségesebben és tartósan növekvő

gyülekezet Joó Sándor és utódja, Cseri Kálmán gyülekezete.

Egészséges bibliamagyarázatuk és az Istennek odaszentelt

lelkipásztorok családlátogatása, hívő lelkigondozói munkájá-

nak köszönhetően. Ez nem technika, mert ők elsősorban tiszta

életű, alázatos, Isten igéjének tudós papjai voltak.

Ebben nem találunk semmi különöset. Baptista

gyülekezeteink kezdetén nálunk is így volt. És így volt rend-

jén. A baptizmus hazai születése idején ugyan amerikai

testvérek tették lehetővé több egyházi köz-, egyebek közt

szemináriumi épületeink megvásárlását. Arra termett
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lelkészeket továbbképzésre is kiutaztattak Amerikába. De

ezekben az időkben még az amerikai baptisták az áldozatokat

vállaló puritán hívők mintaképei voltak mindenütt a világon.

Nem uralták le a gyülekezeteket, és nem vizezték fel isten-

tiszteleteiket a showmanek. 

Ahogy A. W. Tozer írja az „Istentisztelet vagy

szórakozás” című könyvében az amerikai gyülekezetek elvilá-

giasodásáról: „Ez a ti állítólag megtért playboyotok sokkal

inkább playboy, mint megtért. Ha pedig egy »ripacs család-

kedvence« műsort akarok meghallgatni, nem a gyülekezetbe

megyek. A fiatalok ugyanis a legvilágiasabb embereket tekin-

tik példaképüknek, és a látványos műsorszervezés köré orien-

tálódnak. A közkedvelt szónok hatalmas Bibliával a hóna alatt

megy fel a szószékre, de ami utána történik, az alig külön-

bözik a kabarétól. A szentségeket nem becsülik többre, mint a

halottakat. Ez egy ítéletes őrület.”
6

A pasaréti református gyülekezet két lelkésze Istennek

odaszentelt életű, áldozatos és több mint fél évszázados

odaadó munkájának gyümölcseként vált másfél ezer tagúvá.

Valamikor a baptista hívők is ilyen módon voltak eredménye-

sek Magyarországon. Törekedtek tiszta, szent életre, alázatra,

Isten iránti engedelmességre, és Isten megáldotta életüket

olyan módon is, hogy másokat megtéréshez segítettek. Nem

futott fel a gyülekezet taglétszáma hirtelen, hogy aztán

ugyanolyan hirtelen elenyésszen, hanem kemény munkához

szokott emberek szívós fáradozása hozta meg évszázados

gyümölcsét.

A mai evangelizációs kampányok le akarják rövidíteni a

megtérésre szánt időt. Ezért kell tömegekben gondolkodni az

evangelizációkról. A tömegek persze személytelenek. Egy

nagynevű – vagy annak vélt – evangélistát néhány napon

keresztül mindenki hallhat, de nem mindenki ismerheti meg őt

közelről. Beszélgetésre sem nyílik alkalom vele. A

„megtérőknek” gyorsan és bizonyos nyomásra kell életre

szóló döntést hozniuk Krisztus mellett. Ezért fontos az „erő-

evangelizáció”. A fájdalmasan megmutatkozó hitbeli alapozás

hiányát az előre megszervezett utógondozók sem képesek

pótolni, mert nem lehet adott időkeretbe nagyobb mennyiséget

besűríteni – még bibliai igazságból sem – az ember lelkébe.

A kampány: csapda. Néhány évtizede szintén egy vezető

bizonyos stratégiai konferenciáról hazatérve lelkesen buzdí-

totta a lelkipásztorokat, hogy – ahogy Londonban tanulta – ha

minden évben minden hívő csak egyvalakit „Krisztushoz

vezet” (nem olyan sok az), hány év alatt duplázódik meg az

országos taglétszám, és hány év kell ahhoz, hogy

Magyarországon már ne is legyen hitetlen, csak baptista hívő.

Mondanom sem kell, hogy ez az elmélet csak elmélet maradt,

ha annak is már régen el nem felejtődött. Mert a számok

bűvölete hozza magával,

hogy nem az számít, ha

gyülekezeteket szakítunk

is ketté, csak szaporodjon

a gyülekezetek száma.

Ha az Úr Jézus és az

apostoli kor „hittérítő”

munkáját vizsgáljuk, alig

találunk példát a stratégiára

vagy a kampányra, még

szervezésre is keveset. „Ne

kürtöltess magad előtt!” –

mondja az Úr Jézus, ami a

szöveg szerint nemcsak az

adakozásra, hanem a

kegyességünkre is vonat-

kozik (Mt 6,2). 

Nem tudunk arról,

hogy az apostolokat bárkik

reklámozták volna, mielőtt

egy városba megérkeztek.

Az Úr kiküldte a tanít-

ványokat „maga előtt”, de

tennivalójuk ugyanaz volt,

mint neki. Sőt, ha valaki

elkezdte Jézus hírét

terjeszteni, ő maga állítot-

ta le azt (Mt 12,17; Mk

1,44). De átimádkozta az éjszakát, mielőtt egy városba betért,

és imádkozni tanította a tanítványokat is (Mk 1,37; Lk 4,42).

Hitt az Atyában, aki mindeneknek Ura. Ha ő áll mögöttünk,

még az emberileg kudarc is előreviszi az Isten országának

ügyét. Pontosan úgy, mint ahogy az ő kereszthalála tette.

Ilyen értelemben az apostoloknak nem is volt „nevük”,

vagyis hírnevük, ami vonzotta volna a hallgatóságot. Erre az

Atya vonzása miatt nem is volt szükségük. Szervezésről is

csak annyit tudunk, hogy míg Jézus köztük volt, Júdásnál volt

a pénz, és hogy akkor is versengtek: ki legyen közöttük a

nagyobb (Lk 2,24). 

Az apostolok cselekedetéről szóló könyvben és az apos-

toli levelekben találunk ugyan beszámolót némi szervezésről,

diakónusok megválasztásáról (6,1–6), a levelekben pedig

arról, hogy válasszanak „püspököket”, és azoknak milyen

példás életűeknek kell lenniük (1Tim 3,1–6; Tit 1,5–9), de ez

Evangelizációs szolgálatban. Nyugatiasan, fiatalosan, sajátosan
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az iratok tartalmát tekintve édeskevés helyet foglal el. Mert

azok inkább arról szólnak, hogy hogyan éljenek. Hogyan

szabaduljanak meg a haragtól, versengéstől, képmutatástól,

irigységtől, álnokságtól, bosszúvágytól, tisztátalan

gondolatoktól. Sőt a szívük mélyén se tűrjék meg ezeket. És

mire törekedjenek: alázatra, szolgálatkészségre, szeretetre,

igazság-ra, irgalomra (Kol 3,5–17). Ezek voltak az ő evange-

lizációs „programjaik”, és ez volt a „stratégiájuk”. Ma meg –

egy csak tervben lévő – evangelizációs fesztiválra lehet jelen-

tkezni tizenkilenc elnökségi posztra, főleg fiataloknak.

Oláh Lajos bácsi búcsúzott a magyar baptistáktól

Tahiban. És Nyugatra tartva volt bátorsága elmondani, hogy

lépten-nyomon kezünkbe kerül sokféle Nyugatról érkező

szórólap. Az egyik kiadója: a „Világosságot Keletnek” nevet

viseli. Ne feledjük: az ateista, kommunista időket éltük, és a

Nyugatot véltük mi a hívők mindenben példát adók hazájának.

Lajos bácsi viszont azt mondta: „csodálkozom ezen a jelszón,

mert eddig a világosság nem Nyugatról, nem is Keletről,

hanem a Bibliából támadt.” A Lélek kiáradása pedig nem nyu-

gatról keletre, hanem felülről lefelé, a mennyből jön, Istentől

a neki engedelmes emberek felé. Vagy sehonnan.

Vajon átveheti-e bármilyen hírneves evangélista az

örökkévaló Isten felelősségét, vagy egyenesen a szerepét?

Tud-e újjászülni bárkit, vagy meg tudja-e bocsátani bárki

bűneit? Azokat, amelyeket családja, önmaga és Isten ellen

elkövetett? Meg tudja-e tisztítani és képes-e megszentelni a

hallgatóit? Meg tudja-e tartani őket életük végéig az üdvös-

ségre minden kísértés közepette? Az evangélium ugyanis nem

az evangélistákról szól. Nem egy mozgalomról, amelyik evan-

gelizál, nem is maga az alkalom a fontos, hanem az Isten és az

ember kapcsolata, méghozzá azé az emberé, aki elszakadt

tőle. Hogyan találhatna vissza hozzá?

Míg mi itt küszködünk a napi gondokkal, beleértve a

küldetésünk megtalálását is, vagyis az evangelizációink és

missziónk gondjait, ritkán állunk meg és gondolkodunk azon,

hogy mi is készül ma ebben a világban. Sőt mintha nem is

nagyon akarnánk tájékozódni. Pontosan, mint a nácizmus

vagy a kommunizmus felfutásának előretörésének,

terjedésének időszakában tették a hívők. Pedig ma alig lehet

nem tájékozódni a világ dolgairól. Egyrészt mert ha kinyitjuk

a televíziót, napra készek lehetünk a világban történő

események felől még akkor is, ha tudjuk, hogy a híreket is

szűrik és lehet velük manipulálni. Másrészt a 89-es változás

óta Magyarországon minden rendű és rangú irodalom

hozzáférhető, méghozzá magyar nyelven. Igen sok – méghoz-

zá jó színvonalú – politikai, gazdasági és egyéb, még missziói

elemző munka is jelenik meg manapság. 

Szinte nincs tanulmány, amely ne foglalkozna azzal,

hogy az Egyesült Államok bármekkora gazdasági és katonai

potenciállal rendelkezik, és bármekkora erőket mozgósít arra,

hogy befolyását vagy ellenőrzését kiterjessze a globálissá vált

világra, azért mégsem mindenható. Nemcsak teológiai

értelemben nem, hanem az amerikanizmus számára három

bevehetetlennek tűnő terület létezik: Kína, India és az arab

világ. 

Kína azért is bevehetetlen, mert kultúrája több ezer éves.

Az ecsettel rajzolt képírása is több mint háromezer éves, ami

azt jelenti, hogy az évezredekkel ezelőtt leírt gondolatokat ma

bárki elolvashatja, és úgy érti, ahogy azt az ősök leírták. Mára

ezeket kíváncsian olvassák, és meg is becsülik. Kína gazdasá-

gi növekedése meghaladja az Egyesült Államokét, amely

1987 óta a világ legnagyobb adósa. Fizetési mérlegének

hiánya 1990 és 2000 között 78,96 millió dollárról 444,69

dollárra nőtt, vagyis megötszöröződött.
7

Az USA által bedobott hollywoodi stílusú bombasztikus,

propagandisztikus erő éppen Kína számára nem jelent semmit,

hiszen az USA számára Kína a legnagyobb kölcsönző. Viszont

ma Kína az angolszász gyarmatosító darwinista üveg-

gyöngyökért nem hajlandó ősi kultúráját odadobni. Ennek az

ősi kultúrának nem csupán tárgyi elemei vannak, hanem része

például a szorgalom, a szülők tisztelete, az összefogás ked-

velése is. A kínai ember esze nem az évi szabadság megter-

vezésén jár, hanem azon a munkán, amit el kell végeznie. Nem

véletlen Kína felemelkedése, hanem értelmes, szervezett és

eredményes munkájuknak köszönhető. Ha egy ázsiai elvégzi

napi teendőit, jól érzi magát. Ehhez a kultúrkörhöz számít

Japán, Korea és Vietnam is. Napjainkban a világnak ezen a

részén a legnagyobb a keresztyének létszámbeli növekedése.

De nem az Európából vagy az Egyesült Államokból érkező

misszionáriusok munkájának eredményeként, hanem csak

azóta, mióta a keresztyén hit terjesztőinek döntő többsége a

saját népük fiai közül kerül ki.

Az indiai vagy saját nyelvükön: bhárati civilizáció a

„Védák” szanszkrit tanítására épül. A gyűjtemény és vele

együtt a hindu kultúra egyik legnagyobb hatású alakja a Kr. e.

272–232-ben élt Asóka király. Maga a hindu vallás, az ősi ira-

tok, a gondolkodás és világkép egy nyugati számára annyira

bonyolult, hogy a kasztrendszeren túl alig valamit ért meg

belőle. A kaszt szó az első portugál gyarmatosítók (casta =

fajta) nyomán terjedt el világszerte. Szanszkritül ez varna =

vagyis csupán szín.
8

A hindu vallás meglehetősen toleráns. Az

utcán heverő nyomorgókkal szemben a tehenek öregotthonban

végzik be életüket. A szent tehén, vagyis Go Mata életadó

anyát jelképez. 

Napjaink hindu vallási megújulásának jele, hogy néhány

éve a Ramaja televíziós sorozatának bemutatása idején szinte

megállt az élet India-szerte, mint a spanyol nagy meccsek ide-

jén az Ibériai-félszigeten. Asóka három alaptörvénye tiltotta a

hivalkodó szekták megbotránkoztató viselkedését, a bujtogató

szónoklatokat, és előírta a törvények, a rend és a szülők

tiszteletét.

Az iszlám világa Marokkótól Indonéziáig, Kazahsztán-

tól Szenegálig terjed. A muszlim igazhívőt jelent.

Ellentétben a kínai–japán taoista és buddhista és az indiai

hindu vallásokkal, az iszlám nem kötődik egy földrajzi

területhez. Viszont a keresztyén misszióhoz hasonlóan térítő

vallás. Azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy a

legtöbb muszlim ország még mindig mélyen muszlim, olyan

módon és értelemben, ahogy a legtöbb keresztyén ország

már régóta nem keresztyén. 

Az Európával és Amerikával közelebbről megismerkedő

muszlim polgárok kezdték degenerációnak és dekadensnek

tekinteni a nyugati civilizációt. Kuh-Táb amerikai tanul-

mányai után 1964-ben visszatérve Kairóba Maálim fil-Tarik

(Útjelzők) című írásában, amely az Iszlám Testvériség egyik

ideológiai alapiratává vált, a Kelet spiritualitását állítja szem-

be a Nyugat pénzimádatával. 

Szerinte Amerikában mindent, még a vallást is anyagi

szempontok szerint mérik. Az amerikai templomok üzleti vál-

lalkozásként működnek. Versenyeznek a hívekért és a nyil-

vánosságért, és a „vásárlók”, illetve a közönség megnyerése

érdekében ugyanazokat a módszereket alkalmazzák, mint az
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üzleti vállalkozások. Egy templom lelkészének – akárcsak egy

világi vállalkozás vezetőjének – a siker a fontos, és a sikert

nagysága szerint számszerűsítve mérik. A gyülekezetek szé-

gyentelenül reklámozzák és kínálják azt, amit a legtöbb

amerikai keres: kellemes időtöltést és szórakozást. „Csak

érezd jól magad!” Ennek eredményeként az egyházi szabad-

időközpontokban a papság áldásával táncmulatságokat tar-

tanak, amelyeken mindkét nembeli találkozik, és úgy

szórakoznak, hogy a combok és mellek érintkeznek egymás-

sal. A papok még attól sem riadnak vissza, hogy elsötétítsék a

helyiséget, elősegítve az erotikus légkör kialakulását. A tánc-

terem izzik a felgerjesztett szexualitástól.
9

Hogy aztán éppen

ez kell-e nekünk magyaroknak is, hogy a missziónk mozgal-

masabb legyen? Még akkor is, ha mindez „Jézus nevében”

közeledik felénk?

Bármennyire is igyekszik a nyugati média nevetségessé

tenni az úgynevezett „harmadik világ” elmaradottságát, mind-

három tömb elsősorban is vallásilag, kulturálisan, de életstílus

tekintetében is ellenáll a nyugati behatolásnak. Annak

ellenére, hogy a Nyugat önmegbízott, újdonságkereső és

szórakoztató „misszionáriusai” igyekeznek elözönleni a világ-

nak ezeket a területeit is. Valószínűleg a három nagy tömbben

annyi a közös, hogy ellenállnak. 

Persze a nyugatról keletre tartó missziós társaságok ma

is hangosak az „áldozatvállalást” hirdető, kecsegtető sikertől.

Ugyanakkor igazságtalanok lennénk, ha eltekintenénk a bib-

liafordítások soha nem látott mértékű elterjedésétől, mely

meghozza a maga áldott gyümölcsét, és egy kalap alá vennénk

minden amerikai misszionáriust. Ebben a vonatkozásban

azokban a tendencia a fontos. 

Viszont vakok volnánk, ha nem látnánk a nyugati egy-

ház megízetlenült só pozícióját. Azt mondja Jézus, hogy nem

kell az már senkinek, semmire sem jó, hanem kidobják és

megtapodják az emberek (Mt 5,13). Isten pedig nincs ránk

szorulva, hogy megmentse az embereket, mert még ma is a

kövekből is támaszthat fiakat magának (Mt 3,9). Végbeviszi

viszont a maga munkáját velünk is, nélkülünk is, sőt

ellenünkre is.

Vajon nem jött el számunkra az az idő, amikor aktuális-

sá vált Ámósz próféta szava: „Ne keressétek Bételt, ne járja-

tok Gilgálba, Beérsebába se menjetek! Mert Gilgál fogságba

jut, Bétel pedig megsemmisül. Engem keressetek, és éltek!”

(5,5–6). Vajon mit készít a Mindenható Úr a jövőben ezen a

földön? A kétes siker percemberei akarunk lenni, vagy üres

kézzel, tanácstalanul, de legalább becsületesen állunk Isten

színe előtt, mint akiknek nincs semmijük, ezért mindent tőle

várunk? Nagyon várjuk már Krisztust! Abban a biztos

tudatban, hogy ő kiigazodik a bonyolult idők bonyolult

eseményei közepette is.

Tudom, hogy nem az a megoldás küldetésünk teljesítése

vonatkozásában, hogy akkor leálljunk és várjuk a sült galam-

bot missziós küldetés címén. Azt sem gondolom, hogy az

evangelizációs kampányok mindenestől rosszak vagy

elvetendők. Tegyük meg, amit megtehetünk egészen addig,

míg visszatér a mi Urunk!

De az meggondolandó, hogy egyrészt

erőbefektetésünkben, sőt az ezt megelőző tájékozódásunkban

oda kerül-e a hangsúly, ahova kell? Lehet-e rutinból, divatból,

stratégiákból kiindulva „lelkeket menteni”? Vagy tudatában

vagyunk, hogy a hívőknek elsődleges célja a szent élet Isten

akarata szerint. Az igehirdetőknek és bárminemű szolgála-

tevőknek még inkább. Aztán a mindennapi becsületes munka

a lelkiekben is. És azoknak a keresése és megtalálása, akiknek

már elegük van a világból, annak szennyéből, és keresnek

valami mást, tisztát és igazat. 

Egy professzor nyilatkozott nemrégiben a hazai diákság-

ról a tévében. Szerinte a következő nemzedék nem azon

kérdéseire kell válaszolnunk, amit feltesznek, hanem amit fel

kellene tenniük: „van-e még értelme, hogy becsületes, ember-

séges legyek, nem járt-e le ennek végképp az ideje?” Mert

legtöbben nem ezt kérdik, hanem hogy hogyan lehet gyorsan

meggazdagodni és jól élni? De a fiatal lélek azt issza, mint a

szivacs, amiben benne van. Ha a sár az, akkor a sarat. Ha a for-

rásvíz, akkor a forrásvizet.

A történelem Ura bizonyos, hogy Úr marad mindörökre

a világ népességének számontartásában is, és átrendezheti ezt

a pillanatnyilag várakozó állásponton lévő világunkat egyik

napról a másikra másképpen is, mint ahogy ma van, vagy mi

elgondoljuk. Lásd az arab világ napjainkban végbemenő

éppen vallási indíttatású forrongásait. És egyszer csak ott

találjuk magunkat felkészületlenül az újra, vagy éppen a már

lejáró paradigmával való szöszmötölésben. Úgy teszünk, mint

a nyugati világ politikusai, akik rettegnek attól, hogy az

erkölcsileg kiüresedett, lelkileg sivárrá vált és gazdaságilag

ellenőrizhetetlen mozgású Nyugat gyengesége ki ne derüljön.

Úgy tesznek, mintha nem vennének észre semmit. A

Berlusconik, Sárközik, Mónikás Clintonok, Bushok életideált

nyújtanak-e a fiataloknak? 

Pedig ahogy valamikor Berzsenyi megírta: „minden

ország támasza, talpköve A tiszta erkölcs, melly ha megvész:

Róma ledűl, s rabigába görbed.” Ne feledjük, nem egy

világbirodalom dőlt már össze, először éppen az erkölcsi rom-

lás és kiüresedés következtében. Egy birodalmi bukás azon-

ban magával ránthatja az ebbe a szellemi, lelki közegbe beá-

gyazódott egyházat is. Főleg, ha már Isten nem is védi, mert a

világgal való barátság következtében elvesztette tisztaságát és

önmagával, még inkább Krisztusával való azonosságát (2Kor

6,14–7,1).
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