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M É C S E S  A  T E  I G É D

Dr. Matus István

„Uram, nem eshetik ez meg tevéled!”

Az emberi és az isteni gondolkodás. Az érzelmi intelligencia 

jelentősége régen és napjainkban 

„Okos ember az, aki ismeri az embereket. Bölcs az, aki

ismeri önmagát. Erős ember az, aki másokat legyőz. Hős az,

aki önmagát legyőzi.” (Lao-Ce)

I. Az érzelmi intelligenciáról általában

Kétfajta intelligenciánk van, értelmi és érzelmi. Az

intelligenciát általánosságban úgy definiáljuk, mint azt a

képességünket, amellyel a világ kihívásainak a lehető legjobb,

legmegfelelőbb válaszokat, válaszreakciókat adjuk. Ezek a

kihívások azonban olyannyira különbözőek, hogy nem csupán

egy, hanem kétféle intelligenciára is szükségünk van.

Az első intelligenciát az iskolából és tudományból

ismerjük, ez az IQ. Hallatán olyan szavak jutnak eszünkbe,

mint például elgondolkodni, töprengeni, megvizsgálni,

felülvizsgálni, tényeket gyűjteni, lényeget megragadni,

logikusan dönteni. Ennek az intelligenciának bevetésére idő

és nyugalom kell. De van egy másikfajta intelligenciánk is,

melyre alkalmazzák az emocionális jelzőt.

Ezt a fajta intelligenciát jellemzik a villámgyors, intu-

itív, de kissé homályos döntések, melyek ugyanakkor szá-

munkra abszolút helyesnek bizonyulnak. Teljes körű, egészle-

ges gondolkodás jellemzi, mely az érzelmek, vágyak, szokások

kontrollálásával – lásd önuralom, mértékletesség – a szemé-

lyiség alapelvek általi vezérlését teszi lehetővé. További

fogalmak jellemzésére: hit, bizalom, hűség, állhatatosság,

pozitív gondolkodás, önuralom, önmegtagadás stb.

Mit jelent az EQ, az érzelmi intelligencia?

Az emberek többsége a döntést érzelmi, és nem értelmi

alapon hozza. Érzelmi, és nem logikus értelmi befolyás alatt.

Ennek bizonyítására hadd mondjuk, hogy megannyiszor

megtörténik az úgynevezett „átverés”. Például Budapesten is

sokszor előfordul, hogy valaki kiadja magát mondjuk a vízmű

dolgozójának, és kéri a vízdíjat vagy valami felülvizsgálati

díjat. A lakó pedig odaadja neki. Annyiszor meg tudták már

ezt tenni az évek során, és még mindig tudják folytatni. Azért

történhet ez így, mert az emberek érzelmi alapon döntenek,

vagyis ha jól öltözött és nagyon határozott a fellépése, esetleg

még valami papírt is mutat hozzá, akkor szinte biztos, hogy be

tud csapni. Biztos az, hogy mi nem érzelmi alapon hozzuk a

döntéseinket, hanem megfontoltan, racionálisan? Mondunk

egy példát: elmegyünk a bevásárlóközpontba, és elkezdünk

vásárolni. Mi alapján döntünk a termékek közül? Megnézzük

az összetevőket, például hogy mennyi tartósítószert tartal-

maz? Mondanánk azt a lekvárra, hogy mivel 25%-a gyümölcs-

tartalom, 60–65% meg valami egészen más, akkor köszön-

jük szépen, de nem kérjük? Ilyen alapon történnek a dönté-

seink? Sajnos a legtöbb embernél nem így történik. Mit

jelent az EQ? Azt mondja Neil Needly, hogy az embereknek

feltétlenül szükségük van arra, hogy az értelem irányítsa az

érzelmet, ellenőrizze, ha kell, leállítsa, ha kell, felerősítse, de

az érzelem semmiképpen nem határozhatja meg a döntést.

Egy kép a Bibliából. Biztosan mindannyian jól ismerik a

teremtéstörténetet, Ádám és Éva történetét. Azt mondja Isten,

itt van minden, a jó és a rossz dolgok is, de rajtatok áll, a dön-

téseiteken múlik, hogy mit választotok. Van egy teszt, ami

nem más, mint a tudás fája. Tehát Isten szólt az értelemhez:

világosan elmondta, hogy ha ezt választjuk, ez és ez a

következménye, ha emezt választjuk, akkor annak az lesz a

következménye. Erre odamegy Éva a fához, és elkezdi vizs-

gálni a fát és gyümölcsét. Értelmi vagy érzelmi alapon dönt?

Így írja a Biblia: „Látá az asszony, hogy jó a fa, szemnek

kedves és eledelnek jó”. Minek alapján gondolta, hogy jó?

Megkóstolta? Nem. Felvette a sátán „szemüvegét”, és ezután

már teljes egészében érzelmi alapon döntött. Ezután már a

gonosz érzelmi szinten manipulál azóta is a Biblia leírásai

szerint. És az ember lesüllyedt a tudatos lelki-értelmi szintről

az érzelmire, és most vissza kell találni az értelmileg irányí-

tott, tudatos döntések lelki dimenziójába. Ez egy nagy

küzdelem. Az érzelmi befolyásoltságunk következményeivel

mindenki nap mint nap találkozhat. Ezért ez máris egy fontos

szempont a döntéseink meghatározásánál. Fő cél az emberek

között lenni, és az életet nem csupán szemlélőként, hanem

nagyon is cselekvő, önérvényesítő emberként élni.

Megállapítható tehát, hogy az EQ a posztmodern kor intelli-

genciája. Egy olyan életre szóló magatartás, mely segít eliga-

zodni a posztmodern világban. Manapság már nem az a fő,

hogy fontos felfedezéseket tegyünk, és tudományos

hőstetteket vigyünk véghez, hanem az, hogy mi magunk jól

elboldoguljunk az életben, és amink van, azt hogyan vigyük

közelebb az emberekhez. A tudást megveheti magának az

ember, nem szociális technikákról van tehát szó, nem is az

emberekkel való bánás trükkjeiről, hanem olyan magatartás-

módokról, amelyek az egyre multikulturálisabbá váló vilá-

gunkban létfontossággal bírnak. Az EQ esetében egyrészt si-

keres önérvényesítésről, és egyidejűleg másokhoz fűződő jó

és sikeres viszonyról van szó. „Itt már nem a tudás és

műveltség halmozásáról beszélünk, hanem sokkal inkább egy

régi jó kifejezéssel élve a »szív kiműveléséről«.”

Szakirodalom: Siegfried Brockert–Gabrielle Braun:

Érzelmi tesztek könyve. Saxum Kiadó, 1997.
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II. Értelmi és érzelmi intelligencia

A kérdés, miben is gondolkodunk mi. Könnyen

adhatunk erre választ. Egyféle módon, hogy a fejünkkel, az

eszünkkel gondolkodunk, miközben a modern tudomány ezt

az álláspontunkat egyáltalán nem erősíti meg, mert gondol-

kozunk a testünkkel, az érzéseinkkel, tapasztalatainkkal,

érzelmeinkkel, sőt gondolkozunk az értéktudatunkkal is,

egyáltalán azzal a horizonttal, amelyen megjelennek szá-

munkra különböző értékek. Mindenekelőtt ezt a kettőt

szeretnénk egymástól elválasztani, hogy tudniillik milyen az,

amikor az értelmünkkel gondolkodunk, és milyen, mikor a

testünkkel, az érzelmeinkkel, s ezután megnézzük, hogy függ

össze a kettő, illetve hogy mi járul még hozzájuk. 

A. Az értelmi intelligenciánk részeiről

1. Az úgynevezett „vagy-vagy” gondolkodás. Ha valaki

ebben erős, akkor képes nagyon jól megkülönböztetni: vagy

ez, vagy az, igen-nem, fekete-fehér stb. Ez a gondolkodás

precíz, nagyon pontos, nagyon megbízható, mondhatni

tudományos gondolkodás. Nagyon jól lehet vele számolni,

gyengéje viszont az, hogy nagyon korlátolt, mert nincsenek

benne összefüggések, nevezetesen hálózatos összefüggések. 

2. Nagyon pontosak és célravezetők, de csak a maguk

csőlátó keretein belül, a maguk logikája alapján. Tágabb hát-

térösszefüggések nincsenek, és ha valahol megszakad a sor,

akkor az egész folyamat megáll. Ez az úgynevezett logikus

gondolkodás. 

3. Ennek ismérvei: tények gyűjtése, adatok feldolgozása,

logikus döntések, analizálás, mérlegelés, megvizsgálni,

felülvizsgálni valamit, és kételkedni. Tiszta és egyértelmű

eredmények jönnek itt ki. Ha nem, azzal nem tudunk mit kez-

deni. Egyúttal azonban 

4. távolságtartó gondolkodás is ez, épp azért képes

megkülönböztetni, mert tud távolságot tartani. Azért jut olyan

tiszta eredményre, mert az érzelmeit nem vonja be, vagy

legalábbis úgy gondolja, hogy nem vonja be. Ez a gondol-

kodás nagyon 

5. egocentrikus, objektivitásra törekvő, pontos, de

merev, és végül: 

6. viszonylag gyorsan tanulható.

B. Az érzelmi intelligencia tartalmazza viszont: 

1. az „is-is” logikát, „ez is, meg az is” összefüggéseket.

Ez a tanulási folyamat nem lépésről lépésre megy, hanem

mikor valaki így tanul, akkor háttérkapcsolatok, összefüggő

hálózatok jönnek létre. Intuitív. Nagyon fontos momentum,

hogy az érzelmi intelligenciát csak úgy tudjuk fejleszteni, ha a

teoretikus sík mellett    

2. tapasztalunk, gyakorlunk, kísérletezünk. Ez a fajta

tudásunk összeköti a dolgokat, bizonyos szempontból talán

pontatlanabb, mint az értelmi intelligencia, ami viszont rugal-

matlan és módfelett csőlátó.

3. Az érzelmi intelligencia sokkal nagyobb területet fed

le, egészleges és rugalmas. Ha egy olyan feladat előtt állunk,

amely nincs meg az értelmi intelligencia rendszerében, azzal

semmit nem tudunk kezdeni, ha csak az értelmi intelligenciát

használjuk. Azonban ha a második intelligenciánkat, az

érzelmit is használjuk, akkor olyan dolgokat is képesek

vagyunk megoldani, melyekről megfelelő információk kellő

számban nem állnak rendelkezésre. 

4. Az érzelmi intelligencia jellemzői: új ötletek, kísérlet,

tévedés, újabb kísérlet, tapasztalás, érzékelés és érzelem,

spontán döntések, intuíció, egészleges látásmód, hitrend-

szerek kategóriái stb. Ugye ez az, amikor egy nagyon okost

megkérdezel, hogy mit kellene tenni, mire azt mondja:

„Jelenlegi tudásom szerint két évet kellene töprengenem azon,

hogy megfelelő választ tudjak adni, mert addig lefuttatom a

rendelkezésemre álló programokat. Minden verziót meg kell

nézni, akkor tudok majd neked választ adni.”

Az érzelmi intelligencia további ismérvei: az odaadás, a

szeretet, szemben az egocentrizmussal, csoportorientáltság,

szubjektivitás, rugalmasság, és viszonylag lassú, adott esetben

pontatlan tanulás. 

„A szemlélet, amely lekicsinyli az érzelmek hatalmát az

emberi természetben, sajnálatosan szűk látókörű, már a gon-

dolkodó fajtát jelentő homo sapiens elnevezés is félrevezető

annak tükrében, hogy a tudomány napjainkban átértékeli az

érzelmek szerepét az értelmünkben. Közkeletű tapasztalat,

hogy döntéseink és cselekedeteink kialakításánál az érzelem

annyit számít, ha nem többet, mint a megfontolás.

Aránytalanul feldicsértük a tiszta racionalitás értékét és

hozadékát, amit az IQ-val szokás mérni, márpedig az értelem

az eluralkodó érzelem mellett nem rúg labdába.” 

5. „Az érzelmi elme sokkal gyorsabban dolgozik, mint a

racionális elme, akcióba lép anélkül, hogy egy pillanatig is

mérlegelné, hogy mit cselekszik. Itt hiányzik – úgy tűnik – a

megelőző reflexió. Az érzelmet kiváltó momentum és az

érzelem kitörése közt szinte nincs is intervallum, az érzékelést

becslő mechanizmus, tehát agyi mércével is kivételesen gyors,

beéri ezredmásodpercekkel.”

„A lélek vagy szereti, vagy nem szereti az érintett tár-

gyat, vagy rokonszenvezik, vagy ellenszenvezik vele. Ez

lényegében nem különbözik a szeretet vagy a gyűlölet indu-

latától. Ha a lélek fokozottan élénken és erősen kedvel

valamit, vagy ilyen hajlandóságot mutat, voltaképpen szereti

azt, ha pedig az ellenszen, vagy a nem tetszés az erős,

voltaképpen gyűlöli azt. Érzelmeink minden megnyil-

vánulásában jelen van a helyeslés és kedvelés, vagy pedig a

helytelenítés és elutasítás. Az érzelem vagy a látott dolgok

felé vezeti a lelket, hogy csüngjön rajtuk és keresse azokat,

vagy ódzkodik tőlük és elutasítja azokat. Az előbbi fajtára

tartozik a szeretet, a vágy, a remény, az öröm, a hála, a

gyönyörködés, az utóbbi foglalja magába az ellenszenvet.

6. Kitérnénk arra, hogy mit értünk az emóció (érzelem)

szón. Pontos jelentését több mint száz éve próbálják

meghatározni a pszichológusok és filozófusok. Az Oxford

English dictionaryben feltüntetett jelentése: „Az elme, az

érzés és a szenvedély bármely zaklatott, felindult állapota,

indulatos, feszült lelkiállapot”. „Felfogásunk szerint az

érzelem szó egy érzéssel, a hozzá kapcsolódó gondolatokkal,

pszichés és testi állapotokkal és cselekvési késztetésekkel

jellemezhető. Száz meg száz érzelem létezik, vegyülnek, var-

iálódnak, mutációk és árnyalataik keletkeznek, az érzelemnek

számtalan olyan finom árnyalata van, amelyre még szavunk

sincsen.”

Ismerős az Írásokból az alábbi idézet: „Az igaz ember

semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó”

(Zsolt 112,5–7). Egy másik idézet: „Mózes hit által hagyta ott

Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű

volt, mintha látta volna a láthatatlant” (Zsid 11,28).
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8.Megjegyezzük, hogy az erős szív egyenlő érzelmi

intelligencia. Mindenekelőtt azáltal, hogy nem az ösztönös

érzelmei uralják a továbbiakban, és nem ezek határozzák meg

a döntéseit. Minden lelki képességét használja, és ezek

rendeltetésszerűen, arányosan összhangban működnek, azaz

mondhatni uralma van saját lelke felett. Megállapítható, hogy

bizonyos mértékig elérheti ezt az ember még Isten nélkül is, a

„saját optimum” (transzszeptális létmód!) szemléleti hátterén,

önérdekből is kialakíthat egyfajta érzelmi és gondolkodásbeli

fegyelmet. Azonban valóban következetesen és olyan módon,

hogy értelme és lelkiismerete igazságtartalommal telített

legyen, már csak akkor képes erre az ember, ha folyamatosan

munkálkodik benne és érte az Isten jelenléte. 

Nem pontos tehát úgy fogalmazni, hogy nem jó, ha az

érzelmeink vezérelnek minket. Az érzelmek mindenképpen

motiválnak. Edwards: „Az emberi természet alkotója nemcsak

indulatokat, érzelmeket oltott az emberbe, hanem azokat

nagymértékben cselekedeteink rugóivá is tette.” A pontos

megfogalmazás tehát úgy hangzik, hogy nem szabad átenged-

nünk az irányítást az ösztönös érzelmeknek, a gyors ösztönös

érzelmi reakcióknak. Tudatos értelmi és lelkiismereti kontroll

alá kell helyezni ezeket. A tudatos lelki tevékenység nyomán

fakadt magasrendű pozitív érzelmek pedig már nem baj, ha

erősek, sőt minél erősebbek, annál jobb. Ezek az érzelmek,

melyekkel a teljes lényünkkel azonosulni tudunk, és amelyeket

mintegy tudatosan választunk, lelkesedéssel, kitartással és

örömmel végzett cselekvésre motiválnak.”

Ezek után nézzünk példákat és levonható tanulságokat

az érzelmi intelligencia tesztelését illetően a Krisztust

körülvevő emberek két célcsoportjában, a farizeusok és a

tanítványok körében!

III. Reflexió az érzelmi intelligenciára, illetve annak

hiányára a korabeli és a mindenkori farizeusság körében.

A nemértés diagnózisa és kezelése az evangéliumokban

A Biblia reflexív iratgyűjtemény: folyamatosan reflektál

a hallgatóval, illetve olvasóval való találkozására. Az

evangéliumokban ez a jelleg kerül a középpontba, amikor

Jézus egyértelművé teszi beszélgetőpartnerei számára, hogy

nem értik sem a már írásba foglalt kinyilatkoztatást, sem pedig

az ő beszédeit. Maga a Biblia tehát eleve tud arról, hogy van-

nak és lesznek olyanok, akik nem értik kijelentéseit, sőt nem-

csak tud erről a tényről, hanem fel is mutatja és megvilágítja a

nem értés jelenségét, és ettől elválaszthatatlanul az értés, a

megértés eseményét is. Az alábbiakban Jézus beszélgetéseit

vesszük közelebbről szemügyre, hogy körüljárhassuk azt az

égető kérdést, hogyan válik vagy marad valaki nem értő az

isteni kijelentésekkel találkozva, és ezzel párhuzamosan,

hogyan lesz valaki az isteni szó értőjévé. 

Nyitott félreértés

Már az értés és nem értés közti határvonalra vonatkozó

kérdésfelvetés sem tőlünk származik. Maga Jézus szegezi a

kérdést hallgatóinak:

„Miért nem értitek az én beszédemet…?” (Jn 8,43)? De

kérdését nemcsak a vele szemben előítéleteket táplálókhoz

intézi, hanem felteszi a tanítványainak is:

„Hogyan nem értitek, hogy nem kenyérről mondtam

néktek, hogy őrizkedjetek a farizeusok és sadduczeusok

kovászától!?” (Mt 16,11)

A kérdések irányából is láthatjuk, hogy a nem értés prob-

lémát jelent mind a Jézus beszédeit kétkedve fogadók, mind a

Jézussal minél teljesebb egységre törekvő tanítványok számára

is. A kérdések megmutatják, hogy Jézus szenvedélyesen küzd

mind a két csoportért. A hozzá és tanításaihoz már nyitottan for-

duló tanítványok megértéséért azonban úgy tűnik, még

elszántabban harcol, és az ő nem értésük mintha még

keményebb dió lenne, mint az eleve kritikusan hozzáállóké.

Jézus ezzel a felindultságot tükröző kérdéssorozattal fordul

tanítványaihoz Márk evangéliumában, amikor azok Jézus

kenyérszaporításai után is tanácstalanok, mert nincs mit enniük:

„Mit tanakodtok, hogy nincsen kenyeretek? Még sem

látjátok-é be és nem értitek-é? Mégis kemény-é a szívetek?

Szemeitek lévén, nem láttok-é? És füleitek lévén, nem hallo-

tok-é? És nem emlékeztek-é? Mikor az öt kenyeret megszegtem

az ötezernek, hány kosarat hoztatok el darabokkal tele?

Mondának néki: Tizenkettőt. Mikor pedig a hetet a négyezernek,

hány kosarat hoztatok el darabokkal tele? Azok pedig mondták:

Hetet. És monda nékik: Hogy nem értitek hát?” (Mk 8,17–21)

– Vö. a fentebb is idézett Mt 16,5–12. Ebből a rövid

szakaszból is kitűnik, hogy az isteni kijelentés valamilyen

rész-leges megértése után is felmerül a nem értés akadálya,

ami ebben az esetben azért tűnik masszívabbnak, mert a rés-

zleges megértés – jelen esetben a korábbi kenyércsodák

tapasztalata – nyomán a talaj már elő van készítve a további

megértéshez, ugyanakkor az mégsem történik meg. A nem

értésnek, úgy tűnik, két alaptípusát fedezhetjük fel Jézus

beszélgetéseit kutatva. Az egyik típus a saját hétköznapi

életünkből is jól ismert félreértés, amikor a hallgató érti ugyan

valahogyan a beszélő szavait, csakhogy egészen másképp,

mint ahogyan azokat a beszélő szándékainak megfelelően

értenie kellett volna. Ez a félreértés aztán természetesen rend-

szerint zavart okoz a beszélő és a hallgató közti kapcsolatban.

Nézzünk erre néhány példát! Jézus samiáriai asszonnyal foly-

tatott beszélgetésében többször merül föl félreértés. Az ass-

zony félreérti Jézus szavait, Jézus aztán az adott félreértést

megragadva görgeti tovább a beszélgetést a megértés irányá-

ba. A félreértés tehát, amelyet pedig a nem értés egyik ale-

seteként jelöltünk meg, Jézus kezében a megértést elősegítő

lépcsőfokká válik. 

„Felele Jézus és monda néki: Ha ismernéd az Isten

ajándékát, és hogy ki az, a ki ezt mondja néked: Adj innom!;

te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Monda néki

az asszony: Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély: hol

vennéd tehát az élő vizet?” (Jn 4,10–11)

„Valaki pedig abból a vízből iszik, a melyet én adok néki,

soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, a melyet

én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne.

Monda néki az asszony: Uram, add nékem azt a vizet, hogy

meg ne szomjúhozzam, és ne jőjjek ide meríteni!” (Jn 4,14–15)

Ezeken a pontokon a konkrét fizikai és az átvitt lelki értelem

közötti különbségből fakad a félreértés, mint ahogyan olyan

sokszor János evangéliumában. Ugyanezt a típusú nem értést

találhatjuk a Jézussal szemben ellenérzésekkel viseltető

vezetők esetében is. „Ismét monda azért nékik Jézus: Én elme-

gyek, és kerestek majd engem, és a ti bűneitekben fogtok

meghalni: a hová én megyek, ti nem jöhettek oda. Mondának

azért a zsidók: Avagy megöli-é magát, hogy azt mondja: A

hová én megyek, ti nem jöhettek oda?” (Jn 8,21–22) Mindkét

itt idézett esetben olyan nem értésről van szó, amely magában

hordozza a későbbi megértés lehetőségét, ezért ezt a típust
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nyitott félreértésnek nevezzük. 

Zárt nem értés

Jóval nehezebb dolgunk van azonban akkor, amikor a

nem értés másik alaptípusát akarjuk felmutatni a negyedik

evangéliumban. Ehhez közelebbről meg kell vizsgálni Jézus

két nevezetes beszélgetésének egyes részleteit az evangélium

8. és 9. fejezetéből. A 8. fejezetben megörökített beszélgetés

(12. verstől) vezérmotívuma a származás problémája, amely

azonos a „Ki vagy?”, azaz az identitáskérdéssel. Ezért kerül-

het középpontba a „kinek ki az atyja” kérdés. Jézus a mennyei

Atyáról beszél, a beszélgetőpartnerek földi atyát, édesapát

értenek, majd az ősapáról, Ábrahámról beszélnek, és amikor

felfogják – a beszélgetés végén –, hogy Jézus a mennyei

Atyáról beszél, és vele teszi egyenlővé magát, ez számukra

botrány és istenkáromlás, ezért köveket ragadnak. E téma

mentén rajzolódik ki tehát előttünk a beszélgetés szerkezete.

Jézus mindvégig mennyei származását hangsúlyozza, ezzel

szemben a vallási vezetők földi eredetűnek vélik, és szavait

egy őrült beszédének tartják, aki démoni, azaz sátáni befolyás

alatt szól. A vezetők álláspontja Jézus származásának

kérdésében tehát szöges ellentéte Jézus kijelentésének saját

származásáról. A beszélgetés résztvevői két külön síkon

mozognak, a kommunikációs síkok elmennek egymás mellett.

Jézus beszélgetőpartnereinek vélekedése Jézus állításával

ellentétes irányba mutat. Úgy tűnik azonban, mégis van egy

közös tér, ahol a beszélők találkozhatnak a beszélgetésben,

ami kiindulópontot jelenthet a megértés számára. A vallási

elöljárók ugyanis Ábrahámot jelölik meg ősapjuknak, és ezzel

az állításukkal Jézus is egyetért. Drámai azonban a további

eredetkutatás eredménye. Jézus beszélgetőpartnerei ugyanis

annak a meggyőződésüknek adnak hangot, hogy Ábrahám

révén végső soron a mennyei Atyától származnak. Jézus ellen-

ben, bár mint láttuk, elismeri az ábrahámi származást, de az

ennek alapján vélt mennyei eredetet nem. A beszélgetésnek

ezen a pontján világossá válik, hogy a vezetők az ábrahámi

eredetet is mennyire másképpen értik, mint Jézus. Ő ugyanis

csupán a test szerint való ábrahámi eredetet ismeri el, ami

ellenben semmiféle garanciát nem jelent arra nézve, hogy

Ábrahám testi gyermekei egyben isteni származásúak. A

valóság épp ennek az ellenkezője: bár Ábrahám leszármazot-

tai test szerint, atyjuk nem az Isten, hanem a sátán.

Vizsgálódásaink szempontjából az ábrahámi származás

Jézusétól radikálisan különböző felfogása a döntő. A kiin-

dulópont – mint láttuk – közös, a végső források mégis egész

mások: a mennyei Atya az egyik oldalon, és a sátán a másikon.

Jézus beszélgetőpartnerei meg vannak győződve arról, hogy a

mennyei Atyától származnak, és ezt a meggyőződésüket az

Írásokra alapozzák. Fontos ezt a mozzanatot kiemelni: nem

saját kútfőből származik a vélekedésük, hanem Isten szá-

mukra adott kinyilatkoztatásában gyökerezik, egészen pon-

tosan abban, ahogyan ők ezt az írást értelmezik. Atyjuk az

Isten – ebben a bizonyosságban élnek, ez a meggyőződés az

alapja identitásuknak. Jézus szavai megrázóak, mert felmutat-

ja, hogy tévednek. Nem árnyalatokkal térnek el a valóságtól,

hanem közük sincs hozzá! A vallási vezetők miközben Isten

embereinek tartják magukat, valójában a sátán gyermekei.

Akaratlanul is megfogalmazódik a kérdés: hogyan lehet ekko-

rát tévedni? Hogyan lehet Isten nevének szolgálatában élve a

sátán gyermekévé lenni? Hogyan maradhat mindez egyáltalán

észrevétlen? Találhatunk választ ezekre a kérdésekre az

igéből? Hogy legalábbis közelebb kerüljünk az itt megfogal-

mazott kérdésekhez, nézzük meg, hogyan leplezi le Jézus a

szóban forgó nem értést, amely a már írott kinyilatkoztatásra,

Jézus kijelentéseire és a saját helyzet felismerésére egyaránt

vonatkozik! Az evangéliumnak ugyancsak a 8. fejezetében

jelenti ki jézus: „Ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem

semmi: az én atyám az, a ki dicsőít engem, a kiről ti azt mond-

játok, hogy a ti Istenetek. És nem ismeritek őt: de én ismerem

őt…” (Jn 8,54–55a). 

Eszerint a szóban forgó nem értés alapja, sajátossága,

hogy az ember az Atyát Istenének vallja, holott valójában nem

is ismeri őt! Érdemes felfigyelnünk a birtokos névmás

használatára: az ember ebben az esetben sajátjának vallott

Istenét nem ismeri. Az ismer kifejezés (gör. ginóskó) ter-

mészetesen nem csupán intellektuális ismeretet jelöl, hanem

személyes, adott esetben interaktív, testközeli ismeretséget.

Ennek a személyes ismeretségnek a hiányát mutatja fel Jézus

János evangéliuma 5. fejezetében is: „A ki elküldött engem,

maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hal-

lottátok soha, sem ábrázatát (eidos) nem láttátok.” (Jn 5,37)

Hogyan lehet szert tenni a személyes ismeretségre az Atyával?

Ezzel azt is kérdezem, hogyan lehet bizonyosságra szert tenni

azzal kapcsolatban, hogy valóban azzal a valakivel vagyok-e

személyes összeköttetésben, akivel én gondolom? Nézzük

meg, hogyan folytatódik az előbb idézett szakasz az 5.

fejezetből! „A ki elküldött engem, maga az Atya is bizonysá-

got tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábráza-

tát nem láttátok. Az ő igéje sincs maradandóan bennetek: mert

akit ő elküldött, ti annak nem hisztek. Tudakozzátok [vizs-

gáljátok, kutatjátok] az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azok-

ban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot

tesznek rólam...” (Jn 5,37–39)

Jézus tehát a már írásba foglalt kinyilatkoztatásra

irányítja a figyelmet. Az idézett részletből kiderül, hogy az

Atyával való személyes kapcsolatnak (37. vers) az ő szavának

pontos ismerete (38–39. versek) a kulcsa. Kézenfekvő a

következtetés, hiszen az emberek egymás közti kapcsolatának

is a kimondott szó az alapja, és minél inkább értjük valakinek

a szavait, annál közelebb kerülünk hozzá. A köznapi gyakorlat

azonban nem ezen egyszerű alapelv szerint jár el. 

Ahogyan a vallási vezetők és a korabeli hallgatók, úgy

az ige mai olvasója is hajlik arra, hogy az Atyával való

ismeretséget az ő szavát nélkülözve, felületesen ismerve gon-

dolja el, így pedig szükségképpen fennáll a tévedés veszélye.

Mindezzel azonban még koránt sincs felmutatva, amit

keresünk. Hiszen egy körben mozgunk. Azt kérdeztük az ele-

jén, hogyan válik valaki az isteni szóval találkozva nem

értővé. A válasz pedig, amire bukkantunk, csupán ennyi: az

Atyával való személyes kapcsolat hiányában, amely kapcso-

latnak viszont az idézett ige szerint a feltétele az isteni szó

ismerete. A szóban forgó jánosi ige többet mond ennél: az

Istennel való személyes kapcsolat feltétele az ő szavának meg-

maradása az emberben. Most azonban mégsem ebben az

irányban folytatjuk a gondolatmenetet, bár a valódi igeértés

sarkalatos pontjához értünk. Mert bármit is takar az ige

maradandó bírása, számunkra a kérdés az, hogyan válik vala-

ki az isteni szót maradandóan bíróvá, illetve nem bíróvá. Van

valami az idézett igében, ami nem kerülheti el a figyelmünket.

A szóban forgó részlet továbbolvasásából ugyanis

egyértelművé válik, hogy akikhez Jézus a szavait intézte,

egyáltalán nem mellőzték az írásokat, és nemcsak erre

alapozták meggyőződésüket – ahogyan erre korábban utaltunk
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–, hanem Jézus megfogalmazása szerint: tudakozták azt, azaz

nagyon alaposan ismerték. Az igét tudakozva, kutatva, mélyen

ismerve is fennáll tehát a tévedés veszélye, olyannyira, hogy

az ember saját meggyőződésével szemben még sincs közel

Istenhez, nem áll vele személyes kapcsolatban, azaz félreérti

az ő szavát. Ha azonban az Ige alapos ismerete önmagában

nem bizonyult elégséges fogódzónak az itt vizsgált nem értés

elkerülésére, akkor mégis min múlik, hogy valaki értő vagy

nem értő? Van-e valami biztos alap ahhoz, hogy ezt a tévedést

elkerüljük?  

A Biblia egyértelmű útmutatást ad az igeértéshez.

Csakhogy ezt az útmutatást az olvasónak kell alkalmaznia és

tartalommal megtöltenie a saját gyakorlatában. Mi szükséges

tehát ahhoz, hogy valóban azzal legyünk kapcsolatban, akivel

állításunk szerint vagyunk a kinyilatkoztatott szó szigorú

szem előtt tartásán túl? Pál apostol fogalmazza meg azt az

elvet, amely minden megértés, így az igeértés – talán mond-

hatom – legalapvetőbb elve. „Ha pedig valaki azt hiszi [úgy

véli], hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint

ismernie kell.” (1Kor 8,2) Ha visszagondolunk az imént rész-

letesebben elemzett beszélgetésre János evangéliuma 8.

fejezetéből, Jézus beszéde megfontolásának – még korántsem

elfogadásának – az akadálya az volt, hogy a

beszélgetőpartnerek meg voltak győződve arról, hogy ők az

isteni ígéretek letéteményesei, akiknek ábrahámi és így isteni

származása megkérdőjelezhetetlen. Ezért nem kell meghalla-

niuk azt, amit egy nem közülük való mond. Ha mi is meg-

próbáljuk egy pillanatra zárójelbe tenni Jézus

megfellebbezhetetlen tekintélyét, hogy így közelebb kerül-

hessünk a vallási vezetők beszélgetésbeli helyzetéhez, akkor

láthatjuk főszabályként, hogy a meg nem értés oka: az

elzárkózás a megértés lehetősége elől!

Miért nem fordulhattak nyitottan a vallási vezetők Jézus

szavaihoz? Mert sziklaszilárd meggyőződésük szerint ők

voltak az isteni igazság letéteményesei. Ez a beállítódás pedig

olyanfajta merevséget eredményezett, amely kizárta egyrészt

a másik megértésének lehetőségét, másrészt pedig ezáltal az

önmagukkal való szembenézés, a saját helyzetükre való

reflektálás lehetőségét is. A nem értés oka tehát abban állt,

hogy aki nem értette az isteni szót, az meg volt győződve

arról, hogy érti. 

Ez a – hadd fogalmazzunk így – „vélt értés” képezte az

akadályt a megértés útjában. Egyedül a nyitottság tehát, a saját

tévedésem lehetőségével való szembenézés jelenthet garanciát

arra, hogy az igét ismerve valóban a teremtő Istennel állok

kapcsolatban. Jézus minden hallgatóját életre szóló

tanítványságra hívja, ami azt jelenti: életre szóló tanítható-

ságra. Ha valaki elveszti a taníthatóságát, ezzel elveszti

tanítványi státusát is, és kiszolgáltatja magát a tévedés

lehetőségének.  Ennek alapján a nem értésnek ezt a második

típusát az előzőtől megkülönböztetve konzekvensen zárt nem-

értésnek nevezzük. 

A zárt nem értés tehát érteni nem akarásként, és így egy-

fajta megértésre következő reakcióként lepleződik le. Ez a reak-

ció a fennálló, a beidegződött, a megszokott mindenáron való

védelme a megsejtettel szemben, mert azt belátja az ember, hogy

amit megsejtett, felforgatná egész korábbi életét. És hogy ezt

elkerülje, folyamodik inkább önmaga becsapásához, az ön-

csaláshoz: nem érti, éppen mert érti. Jézus leleplező szavai is

ekként tárják fel a zárt nem értés sajátosságait. 

„És monda Jézus: Ítélet végett jöttem én e világra, hogy

a kik nem látnak, lássanak; és a kik látnak, vakok legyenek. És

hallák ezeket némely farizeusok, a kik vele valának, és mondá-

nak néki: Avagy mi is vakok vagyunk-é? Monda nékik Jézus:

Ha vakok volnátok, nem volna bűnötök; ámde azt mondjátok,

hogy látunk: azért a ti bűnötök megmarad.” (Jn 9,39–41) Vö.

Mt 21,45: „És a főpapok és farizeusok hallva az ő példázatait,

megértették, hogy róluk szól.”

Ebben a nevezetes kijelentésben csúcsosodik ki Jézus

küzdelme a nem értéssel szemben. Itt mintegy sűrítve meg-

találhatjuk az általunk zárt nem értésnek nevezett jelenség

alapsajátosságait. A 40. versből egyértelművé válik, hogy a

farizeusok is értették valamilyen módon Jézus feltáró

beszédét. Ennek nyomán azonban önvédelemből öncsaláshoz

folyamodtak, mert amit megértettek, azt valójában nem

akarták érteni. Miért is nem? Mert ezzel el kellett volna vet-

niük azt a meggyőződésüket, hogy ők

az igazság értői. Jézus a leleplezéssel

egyben már a kiutat is felmutatta hall-

gatói, olvasói számára. Ez a kiút

pedig minden ember számára nyitott,

hogy el-kerülhesse az öncsalás

veszedelmes csapdáját, amely min-

dannyiunkat fenyeget.

A farizeusok … önvédelemből öncsaláshoz folyamod-

tak, mert amit megértettek, azt valójában nem akarták érteni.

Miért is nem? Mert ezzel el kellett volna vetniük azt a

meggyőződésüket, hogy ők az igazság értői.

A nem értés terápiája tehát a taníthatóság, vezethetőség.

A gyermeki lélek ismérvei: „És monda: Bizony mondom nék-

tek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kis gyer-

mekek, semmiképen nem mentek be a mennyeknek országá-

ba.” (Mt 18,3) Pedig a farizeusok – mondhatni – „fényévnyi”

távolságban voltak ettől a kisgyermeki

lelkülettől. Az ige itt is rendkívül kate-

gorikus: „semmiképpen nem”. A

terápiát egy dolog teljesen kizárja: a

biztos tudás hiedelme. A megingath-

atatlan, mondhatni eszelősen magabiz-

tos tudás, hogy tudniillik biztosan és

kizárólagosan csak én tudom, tudhatom jól. Lásd farizeusok

lelki gőgje, hamis elittudata, bizonyos egyházak és hívők

részéről az „üdvbizonyosság lenéző mosolya”, bizonyos

büszke prédikációk, melyek köszönőviszonyban sincsenek a

krisztusi alázattal. Egyébként a legmodernebbnek számító

lélektan és antropológia szerint is a „biztos tudás”, a „biztosan

én tudom jól” alapbeállítódásai mentális betegségnek, zavar-

A meg nem értés oka: az elzárkózás a megértés lehetősége elől!

A nem értés oka tehát abban állt, hogy aki nem értette az

isteni szót, az meg volt győződve arról, hogy érti.



nak számítanak. Ugyanis kizárnak minden taníthatóságot, új

információk inputlehetőségét. A Biblia pontosan ezt hangsúly-

ozza, amikor Jézus – esküszó nyomatéka alatt – ezt mondja:

„Bizony mondom néktek: A ki nem úgy fogadja az Isten

országát, mint gyermek, semmiképen nem megy be abba.” (Lk

18,17) Miért? Mert csak a kisgyermek tanítható, vezethető.  

Tehát a nem értés terápiája: a taníthatóság és a vezethe-

tőség. A kettő ugyanis korrelatív viszonyban van egymással, a

Biblia fogalomkultúrájában a két dolog csak egymást

feltételezve működik.

Sokan „komfortzónájuk rabságában” élik az életüket.

Azért teszik ezt, mert a komfortzóna kényelmes, probléma és

kihívás nélküli, úgynevezett modern, sőt posztmodern életet

biztosít. Ez igaz, a kérdés csak az, hogy mi ennek a

„kényelemnek” a veszélye és hátránya. Az, hogy ez a

komfortzóna idővel elkezd szűkülni. Egy idő után a kényelem

ellenére unalmassá, kiüresedetté fog válni. A komfortzóna

tulajdonosa egyre több indokot gyárt magának, hogy miért is

ragaszkodik megszokott életéhez, szokásaihoz, hit- vagy

hiedelemrendszeréhez. Élete félelmei fogságában telik. Van

egy jó és egy rossz hírem! A rossz hír: minden ember a

kényelmesebb életet szeretné élni! Mindenki a kényelmi

zónában érzi jól magát. Te is, aki olvasod ezeket a sorokat! De

vajon hogyan lehet elérni azt, hogy ez a kényelmi zóna ne

szűküljön, hanem egyre nagyobb legyen? Lehetséges egyál-

talán ez? A jó hír: a kényelmi zóna tágítható. Tanulással, új

ismeretek megszerzésével, az érzelmi intelligenciára törekvés-

sel. A félelem érzése abból fakad, hogy nem ismerünk valamit.

Tehát nincs más teendőnk, mint minél több új ismeretet

szerezni, nemcsak kognitív, hanem konatív (felhívó, fel-

szólító, megszólító) ismeretet is. Ez az emocionális intelligen-

cia lényege. A kihívás, a problémamegoldás számukra nem

félelmetes, hanem lehetőség a fejlődésre. Lépj ki te is a kom-

fortzónádból! Tedd meg az első lépést! Itt az idő tenni valamit,

ha komolyan változtatni akarsz az életeden.

IV. Reflexió az érzelmi intelligenciára, illetve a

hiányára a korabeli és a mindenkori tanítványság körében

Jézusnak egy óriási küzdelmét szeretnénk, ha

megértenénk és nem felejtenénk. Amint egykor volt és egyben

mindenkori tanítványaiért remélhetően személyesen tett és

tesz azóta is. Azért mondjuk, hogy „remélhetően”, mert

tudjuk, hogy ő teszi, azonban a tanítványok reflexióiból nem

kevesebbet érthetünk meg, mint hogy ez alól a munka alól

nagyon nyomós és húsba vágó indokok alapján könnyen és

gyorsan kivonhatjuk magunkat. Nézzük tehát az evangéli-

umokat, melyek részletesen, rendkívül mély és ihletett

emberismerettel megáldva, mélységében mutatják be azt a

küzdelmet a tanítványokért, ami alapján Jézusnak, a

Megváltónak tanítványformáló munkáját is megérthetjük!

Ennyi bevezető után lapozzunk Máté evangéliumához!

A Mt 16,21. versétől olvassuk: „Ettől fogva kezdé Jézus

jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell

menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az

írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon föltámadni. És

Péter előfogván őt, kezdé feddeni, mondván: Mentsen Isten,

Uram! Nem eshetik ez meg te véled. Ő pedig megfordulván,

monda Péternek: Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy

nékem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az

emberi dolgokra.”

A bevezető helyzet egyben a gondolatsorunk felvezetése

is. Ez a három vers egyértelmű és világos. Jézus nyilvános

tanítását elkezdi, részben az ország szellemi központjában,

Júdeában tevékenykedik, második szakaszában javarészt

Galileában és Júdeában, a 3. szakasz pedig mikor már

kémeket küldenek utána, ekkor áthelyezi székhelyét északra,

és innen látja el még nagyobb áldozatok árán a szolgálatát,

hogy fenntartsa befolyását, és idő előtt ne haljon meg.

Miközben tehát ez a szolgálat zajlik, és a tanítványai, egy

nagyobb kör, a galileai válság után pedig egy kisebb kör

követi és hallgatja, csökkenő létszámú tömeg hallgatja, ekkor

Jézus a kisebb körű tanítványokért is elkezd munkálkodni, és

ennek a munkálkodásnak a belépőjét olvastuk el most.

Szükségesnek és aktuálisnak tartja, hogy felkészítse a

tanítványokat valamire. Mi ez a felkészítés, mi ez a „problé-

macsomag”, amelyet Jézus olyan nagynak és súlyosnak tart,

hogy sok-sok idővel, hónapokkal előbb elkezdi a

tanítványokat előkészíteni arra a traumára, ami be fog

következni, arra a halálesetre, amit ő önként vállalt?

21. vers: „Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő

tanítványainak, hogy néki Jeruzsálembe kell menni, és sokat

szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és

megöletni, és harmadnapon föltámadni.” Nagyon fontos

először azt megértenünk, hogy Jézus ezt a három dolgot egy

egységként kezeli: hogy elfogják, és szenvednie kell, megölet-

tetik, és hogy feltámad. Nem hallgatja el azt a rendkívül

megbotránkoztató és a kortárs zsidó emberek számára

elképzelhetetlen mozzanatot sem, hogy éppen a korabeli val-

lás prominenseitől fog szenvedni, azonban nem ezen van a

hangsúly, hanem a messiásságának szenvedő mivoltán. Ez az

a pont, ahol máris meg kell állnunk és belehelyezkednünk a

kortárs zsidóság világképébe, mert Jézust a vallási vezetők

fogják üldözni, de mégis a szenvedő messiási mivoltát

hangsúlyozza a halála és a feltámadása mellett. Miért fontos

ez Jézus korában? Miért hangsúlyozza ezt a mozzanatot? Itt

először mondja Jézus, és utána még nagyon sokszor, más alka-

lommal. Mi az a konkrét „fertőzés”, konkrét világkép vál-

tozás, ami a zsidóság tömegeiben, a nemzet tagjaiban Jézus

korára átjárja az embereket, ami miatt ezt Jézusnak sok-

szorosan, sokféleképpen kell életében elmondania?

A kérdésünkhöz egy segítő részlet a válasz, ami tulaj-

donképpen egy másik kérdés: Miért kellett Bemerítő Jánosnak

a pusztában készülnie a maga szolgálatára? Miért nem volt

alkalmas már ekkor a rabbik iskolarendszere, a szadduceus, a

farizeus, a zelóta, az esszéneus stb. teológiai iskola arra, hogy

az útkészítő, a Messiás előfutára benne felkészüljön és általa

színre lépjen? A válasz rendkívül egyszerű, a zsidóság egy-

háztörténete ad választ erre. A kispróféták korától kezdődően,

mintegy 500 esztendő elteltével a zsidóság a nemzeti vallá-

sosságát hozta létre, a tradíció rabja lett, bezárkózott vallási

hagyománycsomagjába. Két Talmuddal volt felszerelkezve,

sőt a Talmudok kommentárjaival, és még azok kommentárjai

is rendelkezésre álltak, és ennek következtében a nemzet

egyre jobban bezáródott abba a saját nyelvezetbe és szókincs-

be, valamint sajátos világképbe, melyet ő mint kiválasztott

nép gondolt magáról. Amíg a babiloni fogság előtt javarészt

hasonult a kortárs vallásossághoz – egy veszély a val-

lástörténetben! –, és magába olvasztott szinkretista jelleggel

több kortárs vallásos elemet, a fogság utáni korszak külön-
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legessége, hogy elkezdődik a bezárkózás a saját nemzeti, val-

lási hagyományokba. A zsidóság szóhasználatában már külön

szó jelöli a saját népet, a kiválasztott népet, és az összes többi

„futott még”, azaz a nemzetet, a „goj-népeket”. És Jézus

korában pedig már olyan szinten alakul ki a hagyomány struk-

túrája, hogy a legutolsó szombatnapi járóföldi lépésszám, a

nyoszolya hordása, a rituális tisztaság, a viszonyrendszer

másokhoz mind-mind írásban van szabályozva, vagyis a

közösség tagja bűntudatot érez, ha nem úgy cselekszik,

pedig a közösség vezetősége parancsba adja: mit, hogyan,

mikor kell tenni. Ez az a rendszer, ami Jézus korára már telje-

sen kialakul, és ehhez kötődik még valami, melyért Jézusnak

a szenvedő messiási alakját el kell kezdenie szisztematikusan

felépíteni. Ez pedig nem más, mint hogy elhalványul az

ábrahámi elhívás eszméje, mely szerint azért hívatott el Izrael,

hogy a népek között áldás legyen. Ehelyett megmarad a

kiválasztottság tudata, ami nagyon gyorsan egyfajta „über-

mens”, hübrisz spirituális, vallásos gőgérzéssé, hamis elit-

tudattá alakul. Nem ért véget ez a probléma a zsidósággal,

hanem az egyháztörténelemben is megjelenik. És tulaj-

donképpen létrejön a Messiás-képből, a szenvedő Messiásból

a politikai nemzetmentő Messiás képe – Júdea provincia,

Jézus korában már létezik –, aki például már a római iga alól

is felszabadítja és a maga méltó helyére a kiválasztott népet

visszahelyezi. Jézus tudja, hogy a tanítványok seregét is el kell

kezdeni készíteni arra, ami bekövetkezik, de először el kell

nekik magyarázni, hogy mit jelent a Megváltó Messiás, az

ember gondolkodásmódját megváltoztató messiási küldetése

és szolgálata, ezzel viszont szembenáll a kortárs nemzettuda-

tot, vallástudatot meghatározó messiáskép, azaz a nemzet-

mentő, felszabadító Messiás. Pilátus, a kortárs római helytartó

egyébként arról volt nevezetes, hogy minden ilyen

nemzetmentő próbálkozást, ami némi iróniával kb. hetente

kitört, rendkívül drasztikusan, hatalmi szóval elfojtott. 

Azonban az evangélium központi gondolata a reflexió,

a bibliai alapú hitrendszer, az érzelmi intelligencia. Jézus

ismerteti tehát, hogy ő szenvedni, meghalni és feltámadni

fog, ami természetesen a zsidó hagyomány 500 éves múltján

felnőtt, ezen rabbinikus iskoláktól meghatározott, egyszerű

kisembert, egy halászembert át- és átjárt, érthető módon

mellbe vágta, és ahogy lenni szokott, mindenki a saját vér-

mérséklete szerint reagált. Részletkérdés, hogy valaki így

mond el valamit, vagy kitörő, expresszív módon, a tartalom

ugyanúgy téves lehet. Péter az utóbbi személyiség volt, aki

meglehetősen karakteres, expresszív módon fejezte ki a

mondanivalóját, és Jézussal szemben is ezt tette. Az

evangélista pontosan érzékelte a szituációt, és részletesen

feljegyezte: 

„És Péter előfogván őt, kezdé feddeni, mondván:

Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te véled.” (Mt

16,25)

Ne legyen illúziónk, megváltozik a tanítvány- és mester-

szerep egy pillanat alatt. A „nagyon jól fésült” egyházi és

gyülekezeti közeg is gyorsan átalakul, amikor kényes

kérdések, tabutémák említésre kerülnek. Hallgatag, csöndes

emberek hirtelen fel tudják emelni a szavukat. Jézus, amikor

elmondja, hogy a Messiás nem ilyen lesz, hanem szenvedő

Messiás lesz, nem olyan lesz, hanem meghaló és végül feltá-

madó, Péter reakciója egyértelmű: félrevonván, számon kérve,

rátámadva, feddve jelenti ki, hogy minden megtörténhet veled,

csak ez nem! Péter tehát domináns módon magához ragadja a

kezdeményezést, de értsük meg, hogy zsidó emberként tehet-e

mást? Kinek az „anyatején” nőtt fel? Itt fontos elővenni az ide

vonatkozó szakirodalmat, a Misnát, a Gemárát, a kommen-

tárok kommentárját, egy kis Talmudot, azért, hogy értsük

meg, hogy Péter ebben a pillanatban összeomlást élt át. Ha a

Mester meghal, mi lesz a nemzeti reményeinkkel? Nem ez a

„Messiás”-ok megszokott menetrendje, itt tévedés van, ez

nem történhet meg veled! A gesztusok egyértelműek, Péter

erősen felindult, és kényszeres állapotban muszáj, hogy meg-

mondjon valamit. Nagyon sok esetben az az egyszerű, objektív

tényállás, hogy vallási életünkben, vagy más egyéb kapcso-

latunkban nem vesszük észre, ha a másik ember kényszeres

helyzetben van. És főleg nem érzékeljük azt, hogy ennek mi

az oka. Az evangélium nekünk ezt elmagyarázza. Az a Péter,

akinek ilyen hitvallásai vannak, hogy „Uram, kihez mehet-

nénk? Örök életnek beszéde van te nálad” (Jn 6,68),  miért

érez kényszert arra, hogy kioktassa Jézust? Mi az oka ennek a

szerepváltásnak? Ezt a kérdést később meg fogjuk válaszolni,

azonban most haladjunk tovább!

Amikor Péter ezt teszi, és Jézushoz így fordul: „Nem

eshetik ez meg te véled”, akkor Jézus egy rendkívül kényes

helyzetbe kerül. Ismertette az alaptézist, amiről eddig

beszéltünk, kirobbant az a fajta reflexió, amire számítani

lehetett, legalábbis Jézus számított rá, azonban most figyeljük

meg a „pedagógust”, hogy lehet egy ilyen erősen felindult

helyzetet kezelni! Nem tudni, kinek milyen tapasztalata van

temperamentumától függően okozva vagy elszenvedve

hasonló helyzeteket, én azt tapasztalom, hogy sokszor vallási

közegben is előfordul ez. Hogy lehet ezt a helyzetet kezelni?

Mit tehetett Jézus? Elhallgassa ezt a kérdést, azt nem lehet.

Péter átvette tőle a vezetést, ez is egyértelmű, akkor most mi

Jézus válasza? 

„Ő pedig megfordulván – a görög szöveg így fogalmaz:

odafordulva Péterhez – mondá: távozz mögülem, sátán!

Kelepce, tőr, ellentmondás vagy nékem!” Jézus szavai tapasz-

talatom, meggyőződésem, hogy nem eléggé megfigyeltek.

Közhelyszerűen beszélünk róluk, de nem figyeljük meg elég-

gé. Miközben Jézus megragadja Pétert, félrevonja, és közli

vele, hogy mi fog történni, Jézus Péterhez fordul, de a válasza

meglepő módon nem Péternek szól. Rendkívül kizökkentő,

amit Jézus cselekszik. Péter felé beszél, de a mondanivaló

mögötte szólít meg valakit, aki inkognitóban van itt. „Távozz

mögülem, sátán, kelepce, tőr, ellentmondás vagy nékem!” A

legelső szempont, hogy Jézus nem kéri ki magának, hogy

tisztázzák, ki a tanítvány és ki a mester. Nem kezd el önérzeti,

identitási pályán végigfuttatni valamit. Nagyon sokszor

látható, hogy százból igen sok ember itt megreked, ha valaki

valakit elkormányoz, és emiatt az önérzete, identitása sérül.

Jézus ezt kibírja, nem kéri ki magának, hogy ő a Mester. Látja

Péter felindultságát és kényszerességét, és látja, hogy a leg-

nagyobb szeretettel ő a címzett. Látja, hogy valami mondani-

valóval válaszolni kell, meg is teszi, hogy hozzáfordul, de

óriási pedagógiával, miközben ránéz, ugyanakkor mögé

beszél, hiszen Péter itt médium! A helyzet meghökkentő. Meg

vagyok szólítva, de nem nekem beszél az illető. Az értetlen-

ségnek az „arcát” most is láthatjuk, ha figyeljük az evangéli-

um szavait. Ezt nem lehetne megfilmesíteni, ezek a szavak

annyira pontosak. „Távozz mögülem, sátán! Kelepce, tőr,

ellentmondás vagy nékem…” Péter elmondja a maga mon-



danivalóját, Jézus válaszol, de az inspiráló sátánt szólítja meg.

Meghökkenés, értetlenség, zavart csend. Jézus óriási pedagó-

gus, nem véletlenül kezdi ezzel a mondanivalóját. Nemcsak

didaktikai szempont ez, valóban egyértelmű a helyzet, most

már utólag tényleg láthatjuk. Tényleg csapda lett volna

Jézusnak a nemzetmentő messiási életpálya? Tényleg kárt

okozott volna az egész megváltási műnek, ha ezt elfogadja. Ha

királlyá koronázzák, és elfogadja ezt, ha a bevonulásnál egy

lendülettel még beveszi a várost is, és még sorolhatnánk.

Amikor Jézus ezt az elvárást nem szolgálja ki, a tanítványok

duzzognak. Nem szolgálja ki, és ezzel számukra egy ilyen

nagy hibát elkövet. Jézus a válaszát így folytatja: „…nem gon-

dolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.” Amíg a

mondat első fele egyértelműen a sátánnak címzett üzenet. Őt

célozza meg és szólítja meg. Ez ugyanaz, mint a pusztai

megkísértésnél: „Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!”, most

Péterhez beszél, de mögötte valaki mást szólít meg. 

A mondat második része már óriási pedagógiai kérlelés

és intelem Péternek. Itt egyértelműen megint csak a Mester

szólal meg, de milyen érdekes, nem azt mondja, hogy „Én

vagyok Jézus, te vagy Péter, és légyszi’, állítsuk vissza a rang-

sort!”, hanem azt mondja, „…nem gondolsz az Isten dolgaira,

hanem az emberi dolgokra”. Kimondottan, de közvetetten is

ott van benne, hogy ez az egész gondolatmenet jellemzően

emberi, és hiányzik belőle az isteni. Tulajdonképpen ez a

mondat Jézus intertestamentális korról alkotott summás

véleménye is. A zsidóság egyházi, egyházpolitikai célja,

bezárkózása nemzeti hagyományaiba, nemzeti büszkesége,

kiválasztottságtudata, politikai nemzetmentő messiásvárása

jellemzően és igazán emberi volt. Amikor az emberi létrejön,

mi az, ami mindig kiütközik, és mindig perifériára is sodor?

„…nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgok-

ra.” A zsidóság ezzel a lendülettel felejtette el, hogy a

Megváltó Isten Fia is, Dávid magva is lesz egyben. A

nemzetmentő nép várta Dávid magvát, de már nem várta őt,

akinek származása „eleitől fogva, öröktől fogva van”. Attól

emberi, hogy ez már nem kellett neki. Nem várta azt a valakit,

aki a hitében, a lelkiismeretében fogja megszabadítani. Látjuk

tehát a zavart csendet. Látjuk a kérdő, de nem számon kérő,

ledorongoló, ugyanakkor figyelmeztető és egyértelműen a

tanítói szerepből megszólaló nagy pedagógust: „…nem gon-

dolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.” Ez egy

kifejtetlen, rendkívül tömör mondat. Még mindig azt látjuk,

hogy ha Péter azt mondja, hogy ez nem eshetik meg Jézussal,

Jézus pedig azt mondja, hogy ez a gondolat igazán emberi és

nem isteni, akkor ezzel még mindig nincs megoldva a kettő

ellentéte. Itt még semmi feloldás nincs, itt még egymás ellen

feszülnek a gondolatok, és láthatjuk, hogy itt egy stratégiai

nagyságrendű spirituális konfliktushelyzet van. Ez a nem min-

dennapi szituáció teremtett egy olyan rendkívüli szünetet,

generálpauzát, hogy az a mély félmondat is elhangzott, ami

által még a sátán is bekerült a párbeszédbe, „aki itt van mögöt-

tem és nekem csapda”. Ebben valamilyen szerepet a szeretett

tanítvány is betöltött. Ezt a csendet használja ki Jézus, és így

folytatja a párbeszédet: „Ha valaki jőni akar én utánam,

tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen

engem.” Az első mozzanat, amire felhívnánk a figyelmet,

hogy kihez is címezi Jézus a mondatait. A gesztusait megfi-

gyelték az evangélisták, és utólag már értik. Először is

megszólítja a sátánt, értjük, hogy miért, világos a csapda.

Ugyanaz a csapda szól Péter szájából, mint a pusztai

megkísértéskor, hogy „változtasd a köveket kenyérré, vagy

imádj engem!” Egyértelmű a helyzet. Megszólítja Pétert is

azzal, hogy mi az emberi és mi az isteni, és hogyhogy ezt

nem látja? De ne lepődjünk meg, hogy Péter megszólalt, hisz

a maga karaktere szerint meg kellett szólalnia, nem tehetett

mást, azonnal megszólalt. Kedvenc az a mozzanat, amikor a

sírhoz siet Péter és János, és János a fiatalabb és gyorsabb,

de megáll a sírnál, Péter az idősebb és lassabb, de ő bemegy

a sírba. Ennyi a karakterek között a különbség. Különbö-

zünk, semmi probléma, nem a karaktereket kell megváltoz-

tatni, hanem a gondolkodásmódot, ugyanis Péter vehe-

mensen kimondta azt, hogy Jézust elkormányozza, ahogy

gondolta, de kik is azok, akik még így gondolták? A 24. vers

így szól:

„Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak…” Ellenőrzés,

hogy jól gondoljuk-e: van két tanítvány, akik némi protekció-

val felfegyverkezve egy édesanyával odamennek Jézushoz,

hogy majd a következő dicsőségesebb ciklusban a jobb és bal

keze felőli státust szeretnék biztosítani. Erre hogy reagáltak

azok, akik nem szólaltak meg? Azt vesszük észre, hogy vallá-

sos közösségek sokszor elkövetik azt a hibát, hogy arra nagy-

on odafigyelnek, aki csúnyán beszél, aki ezt cselekszi, ilyen és

ilyen szenvedélyek rabja. Ezeket mindenki exponáltan észre

tudja venni, ezzel már a magunk portáján is söprögetünk. De

nem vesszük észre a két megszólaló tanítvány és az édesanya

árnyékában a tízet, aki hallgat. Az ő hallgatásuk egy nagyon

érdekes érzelmi reakció, az együttes hallgatás. Mi volt az ő

hallgatásuk erre a kérdésre válaszképpen? Ők kérik, például

hogy jobb és bal  kéz felől legyenek, a többiek ezt rendkívüli

sértődéssel és irigységgel vették tudomásul, vagyis Péter csak

kimondta azt, amit a többiek is gondoltak. Rögtön kitört volna

a ribillió, ha Jézus nem szólal meg. Ez történt itt. Péter mond-

ta ki a megdöbbent mondatot, és Péter volt, aki domináns

módon Jézust elkormányozta, de a többiek egyházképletében,

messiásképében és a messiásképen keresztül a saját

jövőképében is összeomlás történt. Ha nem lesz nemzetmentő,

akkor nemcsak veled nem történhet meg, hanem mi lesz

velünk, mi lesz a zsidósággal, az elhívással? Rögtön egy

csomó téves következtetés. Érthető az ellenkezés, érthető

Jézus reakciója: nemcsak a sátánhoz, nemcsak a beszélőhöz,

Péterhez, hanem rendkívüli szeretettel, de igazságossággal

kikhez is szól? Azokhoz a tanítványokhoz, akik nem szólaltak

meg. Nagyon sokszor azon szomorkodunk, hogy mindig

azoknak válaszolunk, akik nagyon karakteresen megszólal-

nak, és nem vesszük észre a még ugyanúgy gondolkodó száz

másik embert. Jézus viszont észrevette. Válasza: 

„Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és

vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.” Jézus másod-

szorra is nagyon tapintatosan leszögezi, hogy ki a Messiás, ki

az, aki tanít, de nem ez a hangsúlyos a mondatban, hisz Jézus

nem egy rangsorvitát folytat, afféle ki a nagyobb kérdést.

Kimondta egész küldetésének a tömör, de az előző mon-

datánál már egy kicsit bővebb lényegét. Péter az isteni helyett

az emberit, én pedig az istenit képviselem. Péter, ne szaladj

előre! Bőven elég, ha követsz engem! A Biblia módszer-

tanában ezt a koncentrikus körök metodikáját, módszertanát

látjuk. Látjuk, hogy leszögez valamit, ami minket mellbe vág,

majd kifejti bővebben, amit végképp már nem értünk, és

elkezdi továbbá harmadszor részletezve, amire azt mondjuk,
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hogy akkor most talán kezdjük elölről! Ez az a módszer, ami-

vel Jézus úgy tanít, hogy gondolkoztat, és közben esélyt ad

arra, hogy aki kényszeresen mond valamit (Péter), azt

meghökkentse, hogy újragondoljon valamit. Ha rögtön rész-

letes válasszal kezdi, akkor mi történik? Elvesznek a rész-

letekben. Ha a lényeggel kezdi, amit nem értenek, akkor

leszögezi, hogy „aki utánam akar jönni…”. Miért mondja,

hogy „aki”? Szabaddá tette Jézus, hogy elmenjenek tőle az

emberek? Amikor tömegek elhagyják a galileai válságnál, és a

tanítványok kétségbeesnek ettől, akkor Jézus mit mond? „Ti is

el akartok menni?” Mindig szoktuk mondani, hogy mi ehhez

képest fordítva evangelizálunk. Hívunk, hívunk, hívunk

embereket, Jézus meg azt mondja, hogy akkor... el is lehet

menni. Igaz, előtte adott egy olyan gondolatot, ami még évek

múlva is visszhangzott a fejükben. Nem lebecsülhető ez a

különbség, és természetesen eredményeiben sem. 

Ekkor Jézus kifejti a kettes számú üzenetét, mely rész-

letezőbb kifejtés: „Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja

meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.”

Kifejti, hogy nemcsak arról van szó, hogy én hogyan fogok

szenvedni, meghalni, feltámadni. Nemcsak azért ellenkezel,

mert a jövőképleted más, hanem a valóságban van egy

mélyebb probléma, amit ez a fajta nemzeti vallásosság 500 év

alatt tragikus módon kitermelt, minden tagnál, minden zsidó

embernél. Mert nem tanította meg a keresztyén közösség tag-

jait arra, hogy Isten követése egyenlő az önmegtagadással.  

„Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és

vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.” Itt már a 2000

keresztyén esztendőnkről beszélünk: ha valami el van

csépelve azóta is a Biblia soraiból, hogy mit jelent a kereszt

hordozása. Hogy valakinek nehéz a keresztje, ezt olyan kegye-

sen tudják mondani, és olyan érzelmi átéléssel, hogy aggó-

dunk, hogy milyen tartalom van még mögötte, tehát a kérdés,

hogy mit értett Jézus ezalatt? Mi a tartalma ennek? Mit jelent

Krisztus követése úgy, hogy az teljes önmegtagadást és egy-

ben bizonyos kereszthordozást jelent? Jönnek Jézus kifejtő

mondatai, tehát ez a 3. szint.

25. vers: „Mert a ki meg akarja tartani az ő életét,

elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét én érettem, meg-

találja azt.” Ez a mondat a görögben így kezdődik: „Ha vala-

ki ugyanis…” Jézusnak itt kezdődik a részletes, az elemző

kifejtése. Ha valaki ugyanis meg akarja menteni az ő szemé-

lyiségét, itt a pszyché kifejezés van a görögben, itt az egész

emberre, a személyiségre kell gondolnunk, a karakterre, ami

arra az egyes emberre mint különlegesség jellemző. Ha vala-

ki ugyanis meg akarja menteni az ő személyiségét, az el fogja

veszíteni! – mondja Jézus, majd szójátékszerűen megfordítja,

de aki elveszti az ő személyiségét énérettem, meg fogja talál-

ni azt. Egyéni fordításban: „fog rábukkanni arra”. Jézus nem

kevesebbet mond a tanítványoknak, mint hogy nincs tévedés.

Nem tévedtem, amikor ilyen válságot idéztem elő azzal a

mondattal, hogy mi fog történni, nem ijedek meg attól, hogy ti

vészreakciókat és pániktüneteket produkáltok vallásos

emberként, „hogy veled nem eshetik ez meg”, mert a valóság-

ban arról van szó, hogy ti alólatok esett ki a talaj, ti gondoljá-

tok azt, hogy nem kell magatokat megtagadni, nem kell mag-

atokat legyőzni, hanem „megvalósítani” kell! Jézus nem

kevesebbet mond a tanítványoknak, hogy te ugyanis, Péter,

nemcsak a Messiásról szóló tanításokat felejtetted el, nemcsak

nemzetmentőt vársz (mint ma is sokan), hanem te magadat

szeretnéd megvalósítani. Ez a jézusi evangélium központja.

Míg ezzel szemben az én követésem azt idézi elő, hogy egy

ponton csak az, aki engem követ, csak az fog oda eljutni, hogy

elveszti az ő személyiségét, pszichéjét énmiattam. Nagy

meglepetésére, traumája közben, miközben nem valósulhat

meg az a dédelgetett vágya, amit ő szeretne (a zsidóság már

500 éve készítette ezt a talmudi jövőképet és zsidó énképet),

aközben fog rátalálni arra a személyiségére, aki ő valójában.

Nevezzük nevén az Újszövetség olvasásában edzett szak-

szavainkkal, hogy itt ugyanis a gondolkodásmód változásáról

van szó! Csak az fog rátalálni az igazi személyiségéré, aki

elveszti előtte a régi személyiségét. 

Kedves Olvasók! Azt látjuk, hogy bizony nekünk is a

megtérésről alkotott képleteinket alaposan át kell gondolnunk.

A megtérés ugyanis nemcsak tanítás-, felekeze-t, hitváltozást,

próféciamegismerést, jövőképváltozást, hitvallás-elsajátítást

jelent „bibliaiul”. Azt is, de nem ez a legnehezebb része a

történetnek. A mélyszántás odáig tart, hogy az önmagunkról

alkotott énképünknek kell összeomlani. Az evangélium

megértésének, a Messiás szolgálatának a megértése és elfo-

gadása egy különleges „melléktermékkel” jár. Miközben a

Messiást megértik és kezdik követni a tanítványok, kezdenek

rádöbbenni arra, hogy „én nem így gondoltam, nem így

szerettem volna”. Ez a nagyon híres mondat a Bibliában:

„Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, a ki meg fogja váltani az

Izráelt…” (Lk 24,21). Én azt veszem észre, hogy a mai

közösségeink is tele vannak már megértett tanításokkal, mes-

siásképekkel, jövőképekkel, próféciákkal stb. és emellett még

az el nem veszített, óemberi, primer személyiségek negatív

karakterjegyeivel. 

Azt látom, hogy mi – nem más egyházak! – megijedünk,

és sokszor nem értjük az érzelmi túlreakciókat. Ilyenkor még

az „aludttej is szikrázik” – szokták mondani, mert annyira

kényes a probléma. 

Mi az érzelmi reakció igazi oka? 

Miből táplálkozik ez a péteri kirohanás? Önmagam

elvesztése traumával jár. Van mindenkinek egy énképe, rossz

esetben domináns szülők táplálták bele, de van mikor maga

találta ki magának, hogy milyen lesz. Jézus itt feltételes mód-

ban beszél: „Csak az, aki elveszti a pszichéjét énérettem, fog

rábukkanni a maga pszichéjére (személyiségére).” Bibliai

antropológia: személyiségünk bűneset előtt és bűneset után. A

megtéréssel visszaformálódhat az emberi személyiség

Krisztus képmására, de a bűn emlékei ott maradnak. Az

értelmében ott van az énképe, hogy ő kicsoda, micsoda. A

gondolkozásmódjában, identitásában, pszichéjében megválto-

zott Péter évekkel később a legtekintélyesebb politikai-vallási

vezetők, a szanhedrin előtt azt tudta mondani: „Istennek kell

inkább engedni, hogynem az embereknek” (ApCsel 5,29).

Istennek vagy embereknek? Döntsék el ők, mert ő már szabad

volt. De ennek a feltétele az volt, hogy magára, a maga szol-

gálatára és a szolgálatban kiteljesedő életére rábukkanjon,

védett, szabad legyen.

26. vers: Jézus nem fejezte be még ezt a félmondatot,

mert értette, hogy mekkora probléma, ezért még egyszer kör-

bejárja, még jobban részletezi a problémát: „Mert mit használ

az embernek (mit fog segíteni az embernek előremozdítani),

ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall?”

Egyéni fordítás szerint: mit segít az emberen, ha az egész koz-
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moszt megszerzi… (megszerez, előnyt szerez vagy meg-

szerez, azaz elkerüli, megkíméli magát valamitől). Itt emelem

fel a Biblia ihletett szövege előtt a kezemet. Úgy lehet előnyt

szerezni testi módon az én elképzelésem szerint, hogy a

valóságban elkerülök valamit. Mit használ, ha az egész koz-

moszt nyered meg, de a lelkedben kárt szenvedsz? A görög

kifejezés: pszyché. Gondolati fordítás: „Mit használ az ered-

mény a magad alkotta életpályán, ha az egész személyiséged

ellentmondásos, kiforratlan, igazi, sínre került életpálya

nélküli lesz, ha személyiségedben vereséget szenvedsz?”

Felhívnám a figyelmeteket arra, hogy a modernitásnak van

egy „örömteli” következménye: tömegével élhetik ki emberek

azon vágyaikat, amelyekre évszázadokkal ezelőtt esélyük sem

volt. Ez egy óriási lehetőség arra, hogy amit te vagy én annyi-

ra szerettünk volna, hogy megvalósuljon, és sikerült, arról két

év múlva kiderül, hogy „megtelt az ő szájuk kavicsokkal”.

Bölcs tanács: „Veszítsd el magad, hogy megtalálhasd

igazi  önmagad!”

V. Carl Eichhorn: Isten műhelyében – elvilágiasodott

keresztyénség

„Ne szabjátok magatokat e világhoz…” (Róm 12,2) Ez

nemcsak külső fellépésünkre és magatartásunkra vonatkozik,

hanem egész életmódunkra, egyszóval mindenre. Földi

hivatásunkban, az üzleti életben, a társadalmi érintkezésben,

gyermeknevelésben, öltözködésben, mindenben más Isten

gyermeke, mint a világ. Időben kialakult és elterjedt egy vilá-

gias keresztyénség, az igazi keresztyén élet az óember halálát

jelenti, a világias keresztyén azonban szerződést köt vele. Ha

keresztyén ruhát visel, ha formái, szokásai keresztyén

jellegűek, akkor életben maradhat. A tövisek, szúrások

elmaradnak, melyek az óembert halálra sebzik. Az önmegta-

gadást és a világ megtagadását, mely kemény dolog,

törvényeskedésnek, szűkkeblűségnek, világ elől való

menekülésnek bélyegzik, egészségtelen, pietista életmódnak

csúfolják. Az óembernek meghagyott szabadságot „igazi

keresztyén magatartásnak” mondják. Aki barátja a világnak,

és nem különbözik tőle, az elkerüli a Krisztusért elszenvedett

gyűlöletet és szégyent: „de hiszen mi nem pogányok között

élünk, hanem csupa megkeresztelt keresztyén között!”, „az

üldözések kora a múlté” – mondják, de sajnos az evangéliumi,

biblikus keresztyének elleni gyűlölet a világias keresztyének

között épp olyan erős, mint régen a pogányoknál volt. A vilá-

gias keresztyénség sem nem hideg, sem nem hév, csak

ingadozás Isten és a világ között. A megosztott szívű ember-

ben nincs erő, tulajdonképpen a világ sem becsüli ezt a fáradt,

laza keresztyénséget. Az evangéliumi hívő keresztyéneket a

világ ugyan kerüli és gyűlöli, titokban azonban mégis tiszteli.

A megosztott szívűek össze akarják kapcsolni azokat a dolgo-

kat, amelyeket eleve lehetetlen összeegyeztetni. Aki a világ

barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz, akár akarja, akár

nem. Csak a határozott keresztyénségben van erő, csak ez tud

biztosan fellépni. „Mert az Úr szemei forognak az egész

földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, a kik ő hozzá tel-

jes szívvel ragaszkodnak...” (2Krón 16,9) Az ilyeneket

megerősíti úgy, hogy rémületére vannak a sátánnak és titkos

szolgáinak, a világias keresztyéneknek: „meddig sántikáltok

még kétfelé?”… álljatok már egyszer egészen az Úr oldalára!

Mi nem ebbe a világba tartozunk, mely tele van látszat-

tal, hazugsággal, lelkiismeretlenséggel és tisztátalansággal,

hanem a másik világba, ahol igazság, tisztaság és szeretet

uralkodik.

Carl Eichhorn: Krisztus gondolkodásmódja

A hívő emberben a Szentlélek által Krisztus gondol-

kodása, értelme van. Ez azt jelenti, hogy úgy gondolkodunk,

mint ő. Tagjainkban maga az Úr gondolkodik, bennünk érez,

és bennünk öltenek testet az ő vágyai. „De ki értette meg az

Úr értelmét?” Természete által senki. A Szentlélek vezet be

minket az Úr gondolataiba, mert azok egészen mások,

ellenkeznek a szív természetes gondolkodásával. Krisztus

gondolkodását különösen a boldogmondásokból ismerhetjük

meg. Jézus a szegényeket mondja boldogoknak, a világ pedig

a gazdagokat. A megváltó a szenvedőket, a világ a nevetőket

és a dúskálókat részesíti előnyben. Jézus dicséri a szelídeket,

akik mindent türelmesen elhordoznak, a világ ítélete szerint

azok az irigylésre méltók, akik tolakodnak és durva erőszak-

kal célhoz érnek. A Megváltó jajt mond azok felé, akik betel-

tek, akik a pénzre és a hatalomra építenek. Mindent a feje tete-

jére állít a világ, neki az a nagy, ami Isten országában semmit

sem ér. Isten országában pedig az a legnagyobb, aki minden-

kinek a szolgája. Ott egészen más törvények és alapelvek

érvényesülnek. A lelki megítélés alapvetően más, mint a vilá-

gi. A Jézustól távol élő ember gondolatai ferdék és tévelygők.

Nem számolnak az élő Istennel, csak a természetes

tényezőkkel. Nem ismerik az ember alapvető romlottságát,

ezért nem számolnak vele. Maradnak a külsőségekben, nem

néznek a mélybe, ferde a megítélésük. Csak az újjászületés

által értékelődnek át fogalmaink, fordul meg a gondolkodá-

sunk. A meg nem világosodott ember akadálynak látja azt,

amit a lelki ember előrevivőnek. Akiben Krisztus értelme,

gondolkodásmódja él, az talál rá az igazira, az Isten igéjében

találja meg az isteni mértéket, ezért csak az ilyen ember

mutathat kivezető utat minden nyomorúságból: Istenhez és az

ő Fiához, Jézus Krisztushoz való megtérést, akiben egyedül

van a szabadulásunk.

„Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet.

Világosítsa meg az Úr az ő orczáját te rajtad, és könyörüljön

te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orczáját te reád, és adjon

Jézus ezt mondta tanítványainak: „...aki meg akarja menteni

az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, meg-

találja. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot

megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember

váltságdíjul a lelkéért?” (Mt 16,24–25)


