
A mai média hangos a címben jelölt témától, mintha ez

egy humánus törekvés és az emberi jogok érvényre jutásának

alapja lenne. Ha tradicionális közegben szólal meg, akár

rokoníthatja is a keresztyéneknek a bibliai türelemről szóló

tanításával: „Legyetek egymáshoz türelmesek, jóságosak,

viseljétek el egymást, bocsássatok meg egymásnak” (Kol

3,12–13). Talán még a türelmességet a tolerancia szino-

nimájának is lehetne tekinteni, mint ahogy jelentéstanilag az

is. De vajon a keresztyének Pál apostol tanítása nyomán

ugyanazt értik-e alatta, mint a toleranciát hirdető újabb kori

divatos szellemi és politikai áramlat? 

A „tolerancia” látszólag értéksemlegesnek tűnik, sőt a

zavartalan együttélés szándékát szem előtt tartva jeleníti meg

önmagát, valójában nem a reklám ízű ideológia dönti el, hogy

ez igaz-e, hanem az, hogy a valóságban mit kell „tolerálni”.

Ha a művészetben toleráljuk a másik másmilyen ízlését, a

nekünk nem tetszőt is, a világ legtermészetesebb módján

viselkedünk. Ha egyik nemzet tolerálja egy másik sajátos

kultúráját, ez is rendben van. Ha az ember tartózkodik attól,

hogy állandóan minősítse a környezetében élőket, tényleg

zavartalanabbá válik a társadalmi együttélés. Sőt, ha egy orvos

tolerálja betege dühkitörését, az is rendben van. Legalábbis

addig, amíg az nem ön- vagy közveszélyes. De ha egy város

rendőrsége folyamatosan tolerálja a közlekedési szabályok

megszegőit, vagy ha tolerálja a város közbiztonságát

veszélyeztető bűnözőket, az már nincs rendjén. 

A „tolerancia” azonban ma meglehetősen tolakodó

módon úgy jelenik meg, mint egy új etalon, amihez minden-

kinek igazodnia kell. Ez az emberi együttélést a jövőben

meghatározó egyedül érvényes trend. Mint ahogy ideológiai

alapon végül politikai mozgalommá vált az ateizmus, a dar-

winizmus, a nácizmus, a marxizmus, a tolerancia is efelé

halad. Aki nem érti ezt, vagy nem zárkózik fel, az legalábbis

lemarad, előbb-utóbb lesajnálni való lesz, félretolja a toleran-

cia korszelleme. 

De hát mi is a tolerancia? 

– Fogalmilag: az átlagostól, megszokottól eltérő dolgok

megtűrése, elfogadása, egyszerűen a másikat, a másságot „élni

hagyni” (felelősséget nem vállalni érte).

– Van-e különbség a tűrés és a türelem között? Van.

– A tolerancia „kultúrája”: 

a) nem tételez fel egyenlőséget és viszonosságot, 

b) a megbotránkoztatás meghozza a kasszasikert.

– Viszont mivel még tolerálni kell, nem vált egy dolog

általánossá, de már irányt szab. 

– A globalizáció bizniszközpontúságából következik,

hogy a szociális, kulturális stb. szempontokat mindig felülírja

a gazdasági érdekek elsődlegessége.

Mit kell tolerálni a „tolerancia” értelmében?

1. Az együttélés íratlan szabályainak figyelmen

kívül hagyása, a másik ember magánszférájának

megsértése, például zajos szórakozóhelyek; 

2. szélsőséges öltözködés, kirívó viselkedés,

trágár beszéd nyilvános helyen is;

3. gyerekek szeszélyének elnézése, amikor inkább

nevelésükre volna szükség;

4. a közlekedési morál eldurvulása;

5. korrupció, vesztegetés, gátlástalanság a haszonszerzés

terén;

6. az anyagi javak birtoklásának vágya;

7. tekintély, tisztelet elvetése, értékek megkérdőjelezése,

például erkölcs, kultúra;

8. a munka és a munkával szerzett jövedelem be-

csületének lejáratása;

9. hagyományok nevetségessé tétele, a vallások

gyalázása;

10. reklámok hadjárata következtében túlköltekezés, az

emberek eladósodnak;

11. tabuk eltörlése, meztelenség, vagy például gyerekek

előtt miről lehet szó;

12. a család értékének lejáratása, a gender terjesztése;

13. nyitottság az okkult dolgok felé;

14. a transznacionális holdingok nyomulása a helyi vál-

lalkozásokkal szemben;

15. karrier mindenekfelett, és ennek érdekében minden

eszköz megengedett;

16. erőszak, horror terjesztése például a médiában, a

szórakoztatásban;
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17. a természet, a környezet szennyezése, például fák

kitördelése, grafiti, szemetelés;

18. alkoholfogyasztás, dohányzás, kábítószer-élvezet;

19. a másik jogának vagy érdekének gátlástalan figyel-

men kívül hagyása;

20. öregek, gyengék, fogyatékosok rászorultságának

figyelmen kívül hagyása;

21. szexuális „másság” – homoszexualitás, pedofília,

sodomizmus, perverzitás; 

22. temetők rongálása, sírgyalázás, bármely nemzet

jelképeinek gyalázása;

23. mélyszegénység, hajléktalanság tudomásulvétele;

24. a bűnözés enyhébb formái.

Mint a fenti sor mutatja, a tolerancia szek-

torsemlegesnek mutatkozik a fent felsorolt

jelenségekkel kapcsolatban, míg valójában

előmozdítja ezek terjedését pusztán azzal a tén-

nyel is, hogy nem tesz ellenük semmit. Ez azon-

ban nem igaz. Mert csak a közönyével is

megteremti a lehetőségét bizonyos deviancia

terjedésének. Azzal pedig, hogy a jó és a rossz

közé egyenlőségjelet tesz, szalonképessé teszi a

kétes vagy egyenesen káros, életellenes dolgo-

kat.

Hogy mennyire nem semleges a toleran-

cia, mutatja az a kétarcúság, amellyel a neki

nem tetsző értékeket igyekszik nem tolerálni. Árulkodó,

hogy eme toleranciának nevezett szellemiség  éppen a tár-

sadalom egészséges alapjait kezdi ki azzal, hogy az alantas

emberi indulatokat, a durvaságot, az arroganciát és

korrupciót, sőt a perverzitást igyekszik szalonképessé, elfo-

gadhatóvá, megszokottá tenni. 

A társadalom egészséges szöveteit, a szorgalmat, alkotó

munkát, az egymás felé megadott tiszteletet, az utódok

egészséges környezetét biztosító családot, a tisztességes

munkával szerzett jövedelmet, a rászorulókkal való

közösségvállalást kezdi ki. Azzal, hogy eltűri, egyszersmind

preferálja a következő generáció szélsőséges és perverz meg-

nyilvánulásait magatartásban, életvitelben, a kábítószertől és

alkoholtól „illatozó” leépülését, a korrupciót, a bűnözést, a

társadalom széthullását.

Hogy mennyire nem egy szűk deviáns csoport

szélsőséges megnyilvánulásairól van szó, azt példázza, hogy a

Híd című evangélikus missziói lap 2010. évi 4. számában

Sipos Ajtony Levente beszámol arról, hogy Hollandiában az

óvodások számára készült ismeretterjesztő tévéadásban mag-

yarázzák a kicsiknek, hogy a nemiségük nem velük született,

hanem választható.
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A cikk írója jelzi, hogy ez benne van az

EU alap-iratában. Mert hogy valakik megszegik az együttélés

íratlan szabályait, az nem kellemes, de mindig is voltak

ilyenek. Hogy az autópályákon a soktízmilliós autócsodák

arrogáns módon leszorítják a többieket, az sem új dolog. A

szegénységet és a hajléktalanságot is jól tolerálják a

gazdagok. Sodoma óta homoszexuálisok is léteztek, ha nem is

fenyegette az össztársadalmat ez a veszély. 

Az Úristen nem olyan tojást teremtett, amelyből bizony-

talan, hogy jércévé vagy kakassá váló csibék kel-

nek-e ki. És vajon a tehén bizonytalan, hogy bika

vagy üszőborjút hoz-e a világra? Ezt majd utólag

fogják eldönteni, hogy melyik neművé válnak? Ez

meghaladja a józan ész határait. Csak az ember ne

tudná, hogy kisfia vagy kisleánya született? A

Biblia azt tanítja, hogy Isten kétneműnek

teremtette az embert: „Megteremtette Isten az

embert a maga képmására, férfivá és nővé

teremtette őket” (1Móz 1,27). Évezredekig ez volt

a világ legtermészetesebb dolga, ma tűrhetetlenné

vált? Az a „természetes”, ha valaki más neművé

műtteti magát?

Századokon át a tisztaság, a szorgalom, az egymás felé

való tiszteletadás, a szülők, tanárok, idősek megbecsülése, az

elesettek felkarolása volt az ideál. Ma pedig a környezet-

szennyezés, a drog, az alkoholfogyasztás megteszi a magáét.

A korrupció vagy a bűnözés visszaszorítása örök téma a

médiában, miközben lényegileg nem változik semmi. Úgy

tűnik, ezt is jól „tolerálja” a társadalom. Miközben a bűnözés

hálás téma a hírközlő eszközök nézettségi fokának növelésére.

És hogy mit nem tolerál vagy nem tolerál egészen jól ez

a nagyhangon tolakodó tolerancia? Ez is sokat elárul a

lényegéről. 

Mit nem tolerál a tolerancia?

– A következetes rendszeretetet, a fegyelmezett, köte-

lességtudó életmódot,

– az értékekhez való igazodást,
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– a szerénységet, az alázatot, a szelídséget,

– a vallásos világnézetet és gyakorlatot,

– a hagyományok megbecsülését,

– az empatikus és szociális érzékenységet,

– a szorgalmat és a munkához való pozitív hozzáállást,

– a család, a szülők, a gyermekek, a házastárs felé való

elkötelezést,

– a tekintélytiszteletet, a jólneveltséget, a jó modort,

– a csendet, a nyugalmat, a harmóniát, az elmélyülést, az

emelkedett lelkiséget, az áhítatot, 

– a finomabb benyomásokat a szépségideálban és az

emberi kapcsolatokban,

– az igazságot és a szeretetet, mely valójában Isten

abszolútuma.

Látszólag a keresztyén türelem és a tolerancia között ha

nincs is megfelelés, de valamelyes szellemi rokonság mintha

feltételezhető volna. Abban, hogy aki tolerál, nem minősít

(legalábbis nem lépten-nyomon), nem üldöz, nem bélyegez

meg senkit. A valóság az, hogy a keresztyén igyekszik

„mindent eltűrni” (1Kor 13,7), még azokat a dolgokat is,

amelyekkel egyáltalán nem azonosul. Nem adja be a derekát

az értékvesztésnek, és egyetlen olyan „jelenségnek” sem, amit

a Biblia bűnnek nevez. Ez pedig akkor is összeütközést jelent,

ha a keresztyén szelíd lélekkel eltűri azt, ami körülötte

történik. Ha már egyszer megváltoztatni nem képes. De nem-

hogy nem azonosul vele, vagy nem közönyös számára, hanem

szenved tőle, miközben megpróbálja a környezetében élőket

jobb belátásra bírni. Méghozzá saját maguk, szeretteik,

utódaik, sőt mindenki más érdekében. Mondhatnánk akár a

józan ész nevében. Az alap azonban a Biblia szava, amelyben

a lét Teremtője, Megváltója és Gondviselője ad etalont az

ember javára. A jót képviselik, tiszteletben tartva mindenki

más véleményét, életvitelét (1Pt 3,15–16).

A türelemből a legnagyobb példa maga Isten. Mivel a

teremtmények csak úgy létezhetnek, hogy Isten életben tartja

és folyamatosan óvja őket. Isten megtartó és kormányzó

tevékenysége nélkül a teremtményeknek vissza kellene süly-

lyedniük a semmibe, amiből Isten teremtette őket.
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Isten

hosszan tűr, mert nem akarja, hogy némelyek elvesszenek,

hanem hogy megtérjenek és éljenek (2Pt 3,9). De Isten

türelmétől távol áll a megalkuvás. Hosszútűrését fél-

reértenénk, ha a gonosz dolgok felé való engedménynek vél-

nénk. Az Úr Jézus választás elé állítja az embereket: vagy

legyetek jó fák és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek rom-

lott fák és teremjetek romlott gyümölcsöt (Mt 12,33)! Köztes

helyzet nincs. Isten türelme lehetővé teszi, hogy időt kapjunk

az alapos mérlegelésre, de azután a döntés megkerülhetetlen. 

Intolerancia a történelem folyamán mindig volt

– A zsidók keresztyénüldözése Krisztus korában és az

első században,

– a rómaiak keresztyénüldözése,

– inkvizíciók,

– holokauszt,

– ateista-marxista vallásüldözés,

– a „tolerancia” intoleranciája.

A tolerancia szívesen hivatkozik a keresztyének

történelem folyamán megjelenő intoleráns magatartására. Bár

ne történtek volna meg ezek az események! De hogy ma

felelőssé tehetők-e a hívő kortársak az elődök bűnéért, az

kérdés. Az pedig nem kérdés – hanem a történelem

ismeretének függvénye –, hogy mindig is voltak bibliás

keresztyének, akik bibliás hitükért szenvedtek üldözést,

miközben ők senkinek sem okoztak kárt vagy szenvedést. 

A valóság az, hogy ennek a cinikus, értéktagadó,

dekadens áramlatnak semmi köze az inkvizícióhoz, ami több

száz éve megszűnt. Még a nácik vagy marxisták által elkövetett

bűnökhöz sem. Terjesztőik nem éltek át semmiféle gyalázatos,

megalázó szenvedésekkel járó eseményt. Hanem csak arról van

szó, hogy a túlzottan kipárnázott körülmények között felnövő

aranyifjak unják magukat, és ha már minden gyönyörön és min-

den csömörön átestek, a drogon, szexpartikon, gyerekek

megrontásán túl vannak, és botrányok ünnepelt sztárjaiként

még mindig életben maradtak, kell valami csiklandós polgár-

pukkasztás, amivel magukkal ránthatnak másokat, náluknál

jobbakat is. Hiszen az abnormalitásban, a bűnben lenni sem jó

egyedül. És ha a közmorál ezen a szinten beáll, legalább lelki-

ismereti skrupulusaik nem lesznek. De valószínűleg nem állnak

meg egy bizonyos alacsony színvonalon, mert még mindig lesz

lejjebb. Isten legyen irgalmas nekünk meg gyermekeinknek,

unokáinknak is! Mert elszabadulhat a pokol.  

Mi keresztyének egy tisztultabb világban érezzük

magunkat otthon. Ez a tisztultabb világ pedig létezik. Mert

vannak még gyermekeikben gyönyörködő és őket jóra nevelő

szülők e világon. Unokáikért imádkozó nagyapák. Isten szavát

gyengítés és meghamisítás nélkül továbbadó lelkipásztorok.

Okos és egészséges ifjak és leányok, akiknek a belső embere

is tiszta. Tehetségesek, szépek és bátrak. Akár a korszellem-

mel szembeszállni is. És vannak bűntől megcsömörlő és azt

megutáló megtérők, akik bizonyítják, hogy nincs semmiféle

determináló hatása az Édenből való kiűzetés óta állandóan

változó, de állandóan jelen lévő ördögi széljárásoknak. 

Az istenképűség nem halt ki az emberből, hanem ott volt

mindig is a kikényszerített vagy tolerált „jelenségek” alatt. Csak

elő kell hívni, és él még az Isten, akinek van hatalma és joga ezt

előhívni. Ez a hitből fakadó istenes életet élő keresztyének

Krisztus-követése, amely egész életüknek alapdallama, egyál-

talán nem tolerálják, hanem szeretik, élvezik, és otthonosan

mozognak benne. Mert az ember harmóniára lett teremtve,

rendre, szépre, jóra, értelmes alkotásra. Akármilyen mélyen van

ez ember lelke mélyén eltemetve az igazság, jóság, békesség

utáni vágy, mégiscsak ott van benne kitörölhetetlenül. 

Az értelmes élethez azonban csendes és szerető erők kel-

lenek, amelyek védenek, áldó és ihlető módon vesznek körül.

Csak bele kell kóstolni az ezek nyújtotta örömbe, és ez az

egész látszólagos szép új világ kártyavárként omlik össze.

Antalóczy Zoltán kardiológusprofesszor szerint a 21.

századnak az az embere, aki az élet célját és értelmét

elvesztette, és maga fölött már az eget is elhomályosította.

Nem marad más választása, mint hogy Istenhez kiáltson, aki

meghallgatja az embert.
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Van-e különbség az igazság és a hazugság, a jó és a

rossz között?

A tolerancia általánosan elfogadottnak tűnő mércéje fel-

veti azt a kérdést, hogy egyáltalán szét kell-e válogatni a dol-

gokat. Vagy minden csak ízlés, szokás kérdése. Alapjában

véve közömbös, értéksemleges, akár párhuzamba állítható a jó

modor a rossz modorral, a tiszteletadás a tiszteletlenséggel, a
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rend és tisztaság szeretete a szemeteléssel, az ízes mag-

yar szó a trágársággal, a munkával szerzett jövedelem a

korrupcióval szerzettel, a kábítószerezés a józan

életvitellel, a hagyományos családmodell a szinglivel

vagy a homoszexualitással? Egyenértékűek-e ezek a dol-

gok? Különös, hogy a testi egészség kapcsán fel sem

merül, hogy egy előrehaladott rákos daganat

egyenértékű-e a kicsattanó egészséggel? Ez nem stílus

kérdése, hanem az ember sorsának: életnek, halálnak

meghatározója. 

Akkor miért gondolnánk, hogy az életvitelünket

meghatározó életszemlélet lehetne közönyös? A ha-

gyományos bibliai és erkölcsi alapokon álló hívő, tiszta

gondolkodásnak ezért is van józanító és tisztázó szerepe.

Nem fogadja el, hogy az össze nem illő dolgok

összekeverhetők. „Jaj azoknak, akik a jót rossznak

mondják és a rosszat jónak, és ráadásul magukat bölcs-

nek hiszik!” (Ézs 5,20) „Mi köze egymáshoz az igazság-

nak és a gonoszságnak?” (2Kor 6,14)

Vannak ugyan dolgok, amelyeket nem lehet szi-

gorú szabályok szerint elkülöníteni egymástól. A

művészi alkotásról és a giccsről lehet vitatkozni, azt állí-

tani, hogy pusztán ízlés szerint állnak távol egymástól.

Pedig a valóságban mégis egy világ választja el a kettőt.

Az erkölcsi értékek nem tartoznak ebbe a szürke sávval

egybemosható kategóriába. A gyilkos és az áldozat nem

állítható párhuzamba olyan alapon, hogy mind a kettő

ember, mind a kettőt anya szülte, és feltehetően mind a

kettőnek volt gyermekkora, sőt a gyilkosság alkalmával

mind a ketten ugyanazt a kést látták. 

A múlt században a legtöbb nyugati nagyvárosban

a templomok tartoztak a legjelentősebb épületek közé.

Az emberek nemcsak eljártak az istentiszteletre, hanem

magától értetődő volt a legfőbb emberi érték tisztelete.

Az idősek, tanultak, tudósok tanácsának súlya volt. Az

emberi értékek megbecsülése volt általános, és az ettől

való eltérés a tolerált. Manapság populáris „siker-

recepteket” trombitál minden fórum, és az emberi életet,

testi és lelki épségét élvezetből összetörhető játék-

szernek tekintik. Pedig boldogabbak vagyunk művelten,

értelmesen tevékeny életmóddal. Örömöt okoz még egy

jól sikerült munkadarab is.
4

Még akkor nem is beszéltünk egy boldog családi

élet békéjéről, egészséges testű és lelkű fiatalokról, bon-

takozó fizikai és értelmi képességük nagyszerűségéről,

tehetségük kibontakozásáról és beéréséről, várható

kiegyensúlyozott és kiteljesedő sorsukról, annak gazdag

színeiről, a megtalált hivatás öröméről, a rendezett élet

ezerféle ajándékáról. A gonosz és lealjasító dolgok ehhez

nem keverhetők. Hanem a jó elveszi a területet a

rossztól, a rossz meg tönkreteszi a jót.
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34 Isten népe a gyülekezetben

Jobban szeretem anyuci testvérét, mint a sajátomat. Anya

testvére a nagynéném, az enyém meg senkim!

Anya pocijában van egy baba, csak azt nem tudom, hogyan

nyelte le.

Az anyukákra nem szokás kiabálni, ők hasznosak.

A félsziget egy olyan sziget, amit nem fejezetek be teljesen.

A nagyi azért kövér, mert tele van szeretettel.

Minél öregebb az ember, annál drágábbak lesznek a fogai.

Amikor a nagyinak fájnak a fogai, egyszerűen pohárba te-

szi őket.

Egyszer olyan beteg voltam, hogy negyven kiló lázam volt.

Nekem már nincsen nagyim, elültettük a temetőben.

A svájci teheneket elsősorban csokigyártáshoz használják fel.

Szardínia lakosait szardíniának hívják.

Hogy jó legyen, a kórházi nővérkének teljesen sterilnek kell

lennie.

Az orvosok azt mondják, hogy a halálos betegségek a legrosz-

szabbak.

Amikor a kistesóm született, akkumulátorba kellett tenni.

A lepke egy olyan rovar, amely a helikopterek családjából szár-

mazik.

A leghasznosabb állat a disznó. Mindene felhasználható:

elejéből-hátuljából hús van, a bőréből cipő, a szőréből kefe, a nevév-

el meg káromkodni lehet!

Az állatkert egy szuper hely. Olyan állatokat is lehet látni, ame-

lyek nem is léteznek.

Nem vagyok megkeresztelve, de azért be vagyok oltva.

Az életbiztosítás egy olyan pénz, amit az kap meg, aki túléli a

halálos balesetet.

Nem tudom, hány éves vagyok, mert ez állandóan változik.

Nagyon megijedtem, amikor anya megbetegedett. Azt hittem,

apu fog főzni ránk.

A gyerektartás a gyerekek fizetése, amikor apa elköltözik

otthonról.

Az örökbefogadás sokkal jobb lehetőség, mint a szülés. A

szülők saját maguk választhatják ki a gyereket, és nem kell min-

denáron elfogadniuk azt, amit éppen kapnak.

A pápa a Vákumban lakik.

Minden hal termel ikrát, az oroszok még kaviárt is.

A teheneknek nem szabad gyorsan futniuk, hogy ki ne

lötyögjön a tejük.

A férfiak nálunk csak egy nővel házasodhatnak. Ezt úgy hívják,

hogy monotónia.

(Internetes levelezésből)

Gyermekszáj


