
Előszó

A világ jelenlegi politikai, gazdasági, kulturális állapotát

tekintve, de missziónkkal kapcsolatosan is több kérdés van

korunkban, mint ahány a valóban megfontolásra méltó válasz.

Ki tudná megmondani, hogy mit hoz a jövő? Amire pedig fel

kellene készülnünk nekünk magunknak is, és fel kellene

készíteni a következő generációt. Hogy ne mindig csak az

események utána kullogjunk, hanem elébük menjünk. Hiszen

bárhogy tekintünk ezekre a folyamatokra, mégiscsak bennük

élünk, és meghatározzák mindennapjainkat.

Missziónkat tekintve: azok a gyors tempóban innen-

onnan összekapkodott, más kultúrában, de esetleg ott is

hevenyészett módon összefércelt és mindenhatónak kikiáltott

módszerek, stratégiák, kurzusok, tanfolyamok egyfelől már is

megannyi zavart okoztak a gyülekezeteinkben, másfelől

korántsem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Mert

akkor már hívő keresztyénné kellett volna válnia a fél ország-

nak. Márpedig – nem öröm – ez koránt sincs így.

Helyettünk, hazai keresztyén hívők helyett pedig sem

gondolkodni, sem imádkozni, sem pedig felelősséget vállalni

és – Isten színe előtt – utat keresni a jövőnek nem fog senki.

Legfeljebb egy kis „támogatást” ad, annak jogán pedig taná-

csot. De mindezt kívülről. A kibicnek pedig semmi se drága.

Ez a minket általában Nyugatról támogatóknak nem is róható

fel. Nekik elsősorban saját népük és saját hazájuk megtéretlen

pogányaiért és persze megtért hívőiért kell a felelősséget vál-

lalniuk, méghozzá Isten előtt, mint ahogy nekünk is a

magunkéért. 

Segítségükért csak köszönet jár. Ha okosak vagyunk,

törekszünk az általuk nyújtott segítséget minél eredménye-

sebben felhasználni. Csupán felhasználni, de nem lemásolni.

Isten rendelte ugyanis, hogy népek „lakjanak a föld egész fel-

színén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait,

hogy keressék az Istent, hátha kitapinthatják és megtalál-

hatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem” (ApCsel

17,26). Ebből következik, hogy a népek „apostolai” – ha van-

nak ma egyáltalán ilyenek – segíthetnek, tanulhatunk tőlük, de

nem állhatnak be a helyünkre. A misszió nem globalizálható!

Mindenkinek a maga helyén kell Krisztus ügyét megfelelő

módon képviselnie.

Nem véletlen, hogy még a gyülekezet vezetői felé is bib-

likus alapkövetelmény, hogy aki a maga házát jól igazgatja,

csak utána igazgathatja az Istenét (1Tim 3,4). Dietrich

Bonhoeffer szerint a keresztyének vezetőiket sokszor miszti-

fikálják, amit legtöbbször ők maguk is gerjesztenek, pedig a

Tituszhoz és Timóteushoz írt levelekben olyan követelmé-

nyekről van szó, amelyek egy egyszerű gyülekezeti tag felé is

magától értetődőek. Tehát nekünk a magunk népét kell

megértenünk és elérnünk az evangéliummal, másoknak meg a

magukét. Nem hiszem, hogy valaki jó missziómunkás lehet

külföldön, ahol őt nem ismerik, miközben nincsenek jó

bizonysággal felőle otthon, ahol viszont ismerik. Ahogy kicsi-

ben, a gyülekezet szintjén igaz ez, úgy igaz az országos misz-

szió szintjén is. Előbb idehaza, és csak azután külföldön.

Előbb mi tegyünk meg minden tőlünk telhetőt saját magyar

népünkért, és ne véljük, hogy ez a feladat kiadható, áttestál-

ható vagy akár csak átcsúsztatható bárki másra!

Miközben ismét mondom: köszönet illeti a külhonból

érkezett missziós támogatóinkat, ne feledjük, hogy ma-

gyaroknak magyarul mi magyarok tartozunk az evangélium-

mal! Ez sem nem sovinizmus, sem nem elzárkózás, hanem

annak az egyszerű adottságnak komolyan vétele, hogy több-

fajta nemzet él ezen a földön, és ez nem hiba. Isten szabta meg

a népek határait (ApCsel 17,26). Mindenkinek elsősorban a

maga portája előtt kell söpörni. És ha az szemetes, akkor nem

a mások hibája, hanem a magunké. Ültetni kell, hogy virágoz-

zék! Vetni kell, hogy arathassunk! A mindennapi kenyér mellé

megkapjuk Istentől a mindennapi feladatot is. Vegyük

komolyan! És még egy megjegyzést a jegyzet használatához:

ha formailag úgy is néz ki, legtöbbször én nem állítok valamit,

hanem csak kérdezek. Legtöbbször magam sem tudom a

választ. De kérdezni szabad, sőt muszáj.

I. Missziónk szociális háttere

1. A missziós szlogen kísértése 

A Magyarországi Baptista Egyház, egyszerűbben szólva

a magyar baptisták missziójával kapcsolatban is nagy kísértés

a felületes hozzáállás, szlogenszerű bökmondatok semmit-

mondó ismételgetése. Ma már alig hallani azt, hogy „minden

baptista misszionárius”. Pedig ez a mondás Johann Gerhard

Onckenttől, az európai baptizmus atyjától származik, és

valamikor igaz is volt. Amikor aztán már ez korántsem volt

jellemző, akkor emlegettük a legtöbbet a missziót. A mai

kérdés főleg a fiatalok részéről: „Hol lehetnénk már, ha a szo-

cializmus idején gerincesek lettek volna egyházunk vezetői?”

Azt persze nehéz megítélni, hogy mennyire voltak gerincesek

vagy mennyire nem. Azt meg csak elképzelni lehet, hogy hol

lehetnénk. De jött egy új nemzedék, ők még ártatlanok, övék

a jövő, majd ők megmutatják! Igaz, hogy erre már vagy két
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évtizede nyitott a terep. Ennek a nemzedéknek ajánlom Nagy

Gáspár a Három megjegyzés: egy válasz című versének sorait: 

És ha valamit hiányolnak 

a hirtelen erősek

az olykor bátrak?!

majd figyelem őket 

mikor az idő átrak vállukra is

– szívük fölé – száztonnákat!

A valóság az, hogy ezek a felszínes megközelítési

módok nálunk sem vezetnek sehova. Mélyebbre kell ásni

ahhoz, hogy használható igazságokra leljünk. Bonyolultab-

bak, szövevényesebbek, olykor átláthatatlanabbak a Jézus

Krisztus evangéliumával, annak képviseletével, vagyis a

misszióval kapcsolatosan a dolgok annál, hogy egyoldalú

megközelítési módnak egyáltalán valami jelentősége lehetne.

Több alázatra, szelídségre, Isten előtti csendre van szük-

ségünk, hogy megértsük, a történelem Ura mért engedett meg

népünkön is közel félszázados ítéletet, hova vezetett ez, és

lett-e valamilyen tanulsága. Ugyanilyen fontos, hogy mit

tervez ő ma, sőt holnap. Hiszen ha ezzel kapcsolatban vilá-

gosodik meg valami, az szabhat irányt missziónknak. Elég, ha

ebből is annyit látunk, amennyit ő megmutat. De azt lássuk, és

ne azt, amit mi szeretnénk látni akár visszafele, akár előre!

Viszont ha tudjuk, hogy kezében volt a múlt, úgy kezében lesz

a jövő is, és amiből az kibontakozik, a jelen is.

Az eszkhatológia nem keresztyén futurológia, hanem

Isten kinyilatkoztatása. Ez pedig arról

tudósít, hogy a „világ vége”, ahogyan

általában az emberek mondják, a

Bibliában úgy jelenik meg, mint utolsó

ítélet, az azt követő örök boldog élet

Krisztussal, illetve elvettetés, örök

kárhozat. A bibliai eszkhatológia nem

valami fatalista végzetről beszél, mintha

a történelem egy mechanikusan beprog-

ramozott ügy lenne, ami fölött emberek

úgysem rendelkeznek, tehát bele kell

törődniük. Arról ad hírt, hogy ami Isten

tervében ugyan a legutolsó, legtávolabb

esik időben a földi történelmet illetően,

az egyben a legmagasabb, legtökélete-

sebb, legmagasztosabb jutalmazás az

emberiség egyik része számára az életük

vagy az emberi történelem végén – illetve

a másik oldalon lévők számára olyan nap,

ami után az elrontott dolgok helyre-

hozatalára már nincs több idő, sem

lehetőség. Az eszkhatológia ebben az

értelemben annak a leírása, mi fog történ-

ni a világban Isten akarata szerint a

legutolsó napokban. 

Az eszkhatonnak, vagyis a

Mindenható Istennek a végidőkre

irányuló kinyilatkoztatásának ma úgy kell a jövő dimen-

ziójává válnia, hogy eközben nem veszíti el a jelen

felelősségteljes vállalását (Jel 1,17). Mert a 20. század

történelmi katasztrófái, a jelen gazdasági és világpolitikai

átrendeződése, valamint annak lehetősége, hogy az emberiség

megsemmisítheti önmagát például egy atomháborúval, szinte

szenvedélyes érdeklődést váltottak ki a jövő irányába. A futu-

rológia, vagyis az emberiség jövőjének kutatása akár a

népesség számának alakulását, akár gazdasági trendek várható

változását, akár a technológiai, hadiipari fejlődést vagy poli-

tikai átrendeződést szeretné prognosztizálni, egy dologra

nincs tekintettel, ami pedig a jövő szempontjából a leg-

fontosabb: Isten történelmet alakító és azt beteljesítő tervére.

Arra az abszolút hatalomra, amely minden előrejelzést

felülírhat, minden hamis váradalmat helyesbíthet, minden

reménytelennek ítélt helyzetből találhat kiutat. Az eszkhatoló-

gia mint bibliai igazság viszont pontosan a kinyilatkoztatás

alapján próbálja megérteni és megragadni a jövőt. 

Noha Isten a történelem menetébe többször is dokumen-

tált és ellenőrizhető módon avatkozott bele (lásd Izrael

fogságba vitele és szabadulása, a Messiás ígérete és születése,

valamint kereszthalála, sőt újabb időkben Izrael

egybegyűjtése), a jelenben zajló események irányai szintén a

kinyilatkoztatás próféciáinak beteljesedése irányába mutat-

nak. 

A keresztyének azonban amikor az eljövendő világról

gondolkodnak, nem hagyják szükségszerűen figyelmen kívül

a világtörténelemben végbemenő gazdasági, politikai folya-

matokat sem. Sőt nagyon is élénken és felelősséggel próbál-

nak reagálni azokra. De mindig szem előtt tartva azt, hogy

Isten elmondott annyit a jövőről, amennyit elégséges,

ugyanakkor fontos tudnunk. Ezért készülünk mindennapi

életünk dolgait hűséggel végezni és örökkévaló lelkünket

készíteni az Úrral való találkozásra.  

A baptisták (és minden más keresztyén és keresztény

egyház) missziója azért fontos, mert az emberek elveszettek

Isten számára. Ebből következik, hogy elvesztették saját

múltjukat, hagyományos kultúrájukat, erkölcsi tartásukat.
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Milyen különös, hogy az Úr Jézusnak ez az evangéliumi

szava: „Az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami

elveszett” (Mt 18,11), kegyes vallásos fogalommá vált. Alig

értünk már rajta valamit. Hacsak nem azt, hogy valaki hitetlen

(tulajdonképpen vallástalan) volt, és valakiknek a

közreműködése következtében – amit ők missziónak

neveznek – hívővé, vagyis vallásossá vált. 

A valóság az, hogy az „elveszett” valami olyasmit

jelent, hogy az embernek úgy kellene élnie az életét, hogy az

a maga és mások javára legyen, de nem képes erre. Vagy

legalábbis nem úgy, ahogyan kellene. Az emberek „jól akar-

nak élni”. A keresztyén misszió nem ezt a vágyat célozza

meg, hanem azt a lehetőséget csillantja meg, hogy minden

földre született ember hordozhatna egy Istentől neki szánt

igaz gondolatot, életmódot, de ezt vesztette el. Ezért üresnek

érzi magát, minthogy üres is. Ettől a ténytől pedig kínlódik.

Ez a belső kín határozza meg egész létét. Nem viszonyul sem

önmagához úgy, hogy az a javára válna, sem saját család-

jához, sem szomszédjához úgy, hogy abból valamiféle nor-

mális emberi jöhetne létre. 

Emiatt nem érzi magát jól a bőrében, és mindenféle baja

van másokkal is. Ezt pedig nem oldja meg az, hogy eddig val-

lástalan volt, ezután vallásossá válik. Ha kiállhatatlan volt

hitetlenként, kiállhatatlan marad hívőként is. Csak a

szóhasználata változik meg, nem a személyisége. Nem „hal

bele” a Názáreti Jézussal való találkozásba és szembesülésbe

(Ef 5,14), és nem teremt az Isten benne egy új életet (Ef 4,24),

amitől meggyógyulna, megváltozna és megnyugodhatna

végre (Mt 11,28–30). Az új élet létrejötte ugyanis titok (Jn

3,1–8). Kinél hogy és mikor jön létre. Ezt egyedül Istennek

van hatalma végbevinni. Ez az újjászületés (Jn 3,1–21). 

Aki „missziózik”, az tulajdonképpen „segédmunkát”

végez. Valamit elmond a másik embernek, amit ő már vala-

mennyire ért és tud (1Kor 13,12), és – maga sem tudja, hogyan

– egyszerre csak, aki hallja, megérti, sőt ettől meg is változik.

Még a levegő is megváltozik körülötte. Azonban bárki, aki azt

hiszi, hogy ez egy technika, amit alkalmazni lehet, egy

kiművelt missziói vagy evangelizációs stratégia, egy kegyes

tudás, amit ha átadunk, attól új élet születik, az vagy csak

téved, vagy pedig túlságosan beképzelt. Ezeknek a „missziós”

törekvéseknek az eredménye a mai sok silány megtérés.

Megcsiklandoz valakit az evangélium, vagy még inkább egy

evangélista személyes varázsa, és odacsapódik egy keresz-

tyénnek mondott lendületes mozgalomhoz. Belül a szívében,

gondolataiban, vágyaiban maradt minden a régiben. Csupán a

szótárát cseréli le, profánról kegyesre.

Nem akarunk senkit bántani, nem akarjuk senki misz-

szióját minősíteni, csupán a magunk missziós útját szeretnénk

megkeresni, ha lehet: kijelölni, és missziós törekvésünk

szándékát megerősíteni. Óhajunk és imánk tárgya az, hogy mi

hívő baptisták képesek legyünk lélekmentő szolgálatunkban

erőink összefogásával egy irányba missziózni, és Krisztusban

egyek lenni a misszióban is.

2. Missziós szándékunknak a valósághoz kell kap-

csolódnia

Mivel sohasem élünk légüres térben, ha missziónkra

gondolunk, akkor sem tekinthetünk el azoktól a

körülményektől, amelyek meghatározzák mindennapjainkat.

Mégpedig ha az emberek általános közhangulatától, az

eseményektől, amelyekről beszélgetnek, attól, ahogy az

emberek éreznek és gondolkodnak, az érdekeiktől, értékeiktől,

félelmeiktől, sikereiktől és kudarcaiktól stb. eltekintünk, –

azzal az üzenettel, amit Isten ránk bízott – csak elbeszélünk a

fejük fölött. 

A következőkben a kérdések felvetése nem filozófia

vagy politikatörténeti

tudományos igénnyel készült.

Csupán azt szeretném érzékel-

tetni – méghozzá korunk

embere iránti empátia és

megértés céljából –, milyen sok

összetevőnek az eredőjeként

formálódott ez ilyenné. A

megközelítési módom egyik

jellemzője a személyes

élmények elősorjázása, még-

pedig abból a célból, hogy ez a

jegyzet ne hemzsegjen a

szakkifejezésektől, amelyek

okosak ugyan, de a magyar

közhangulat felidézésére alka-

lmatlanok. A másik az, hogy én

alulnézetben láttam és látom a

magyar „történelmet”. Ez volt

mindig – mára sem változott

meg – a pozícióm.

Ha közhangulatról vagy

közgondolkodásról beszélünk

ma, az általánosságokon, szlo-

geneken kívül is: „válság van”.

„2010-ben a választások követ-

keztében Magyarországon jó

irányú fordulat történt” stb.
Guercino: Krisztus és a házasságtörő asszony
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Ezzel alig mondhatunk valami érdemlegeset. Hiszen a lakosság

összetétele hazánkban ma is igen sokrétű. Vannak túlkép-zettek,

vannak lényegében írástudatlanok, vagy szövegértés te-kin-

tetében analfabéták. Az egyik diák elit iskolába jár, a másik

iskolából a szülők elviszik gyerekeiket, mert az iskola

elcigányosodott, és a gyerekek testi épsége sincs biztonságban.

Vannak szupergazdagok, és vannak hajléktalanok, vannak

agyonhajszolt munkavállalók, és sokan kényszervállalkozók. És

vannak munkanélküliek. Akik csak azért sérültek mentálisan,

mert szívesen dolgoznának, de nincs rá lehetőségük. A nemzet

államadóssága Európában az egyik legnagyobb. Ez nyomasz-

tóan hat. Az elmúlt húsz évben a helyzet nem javult, hanem rom-

lott, a gyárakat bezárták, a téeszek feloszlottak. Szinte alig van

magyar érdekeket szolgáló ipari vagy mezőgazdasági vál-

lalkozás. Az úgynevezett magyar betegségnek, a reménytelen-

ségnek nem csupán néplélektani okai vannak, hanem gazdasá-

giak is. Lehet-e itt az emberekben egyáltalán valami közös?

A nagyvilág minket is elér, hírei közül sok tudatunkat

meghatározó tényezőként jelenik meg, mégis van egyfajta

közös alapunk: magyarok vagyunk, magyar nyelven hall-

gatjuk a híreket. Igaz, hogy ez elég felszínes, de ez az írás a

hazai missziói feladatokról szól, és nem akar mélyebb szocio-

lógiai elemzésbe bonyolódni. 

Magyarország gazdasági és politikai helyzete némileg

közös a közép-kelet-európai országokéval. A közelebbi és

távolabbi múltunk egyaránt. Ebből inkább a közelebbi időkre

szeretnék koncentrálni, nem az első világháború előtti időkre,

mert az egyrészt messzire vezetne, másrészt a mai fiataloknak

már az 1956-os események sem úgy jelennek meg, mint ame-

lyeket átéltek, hanem mint egy távoli múlt. 

Néhány évtizede a kommunista idők mégiscsak valami-

féle közös élményt adnak, még akkor is, ha ennek megítélése

a társadalom különböző rétegei részéről igen sokrétű. Akkor

legalább azt érdemes tudatosítani, hogy egyáltalán nem köny-

nyű közös nevezőt találni. Valószínűleg a missziós sémák

ideje is lejárt, vagy igen hamar le fog járni, még ha ezt nem is

vesszük tudomásul. Egyre inkább az Isten országát személyes

életükben hordozó emberek válnak fontossá, és az ő feladatuk

döntőbb a misszióban, mint a mozgalmaké, pedig ezek szem

előtt vannak, míg amazok háttérben. De sokkal több helyen

mégiscsak jelen vannak. Bennük pedig az Isten országa,

vagyis Isten sok szép jellegzetes vonása jelenik meg. Inkább

ott vannak az emberek között, és tevékenységük is

jelentősebb, mint a missziós kampányoké.

Általános helyzet

1. Adatok Európa múltjából és jelenéből

Zsigereinkben érezzük, hogy utat tévesztett a modern

európai civilizáció. Az emberiség történetének egy for-

dulópontjához érkeztünk, valami új, valami más következik,

mint ami régen volt. A régi világrend már véget ért, de még

nem vettünk róla tudomást, és nem tudjuk, mi következik. A

nyugati világ nyitott társadalmai erkölcsi vákuumba kerültek,

mert a „szabad” polgárok önzésének és kapzsiságának nem

szabott határt a morál. A nyugati gazdag polgárok napról

napra élik átgondolatlan életüket az éppen hatásos reklám-

hadjáratnak vagy divatnak megfelelően. Az ilyen erkölcsileg

súlytalanná vált népek nem képesek megoldani a világon a túl-

népesedéssel, szociális válsággal, ipari szennyezéssel, ener-

giaigénnyel járó problémákat. Fennáll a veszélye annak, hogy

a bajokkal strucc módjára nem törődő társadalmak idővel

önmagukat is szétrombolják vagy megmérgezik.
1

Globális környezeti válság fenyeget, amelynek oka,

hogy nyersanyagot vonunk ki a természetből, és szemetet jut-

tatunk oda vissza. A multik minden eszközzel igyekeznek

növelni a fogyasztást, tekintet nélkül arra, hogy ez mekkora

pazarlással és környezetkárosodással jár. Napjaink civilizáció-

ja elfordult a szellemi, a lelki és az erkölcsi értékektől, és az

anyagiak váltak kizárólagos mércévé. Senkinek sem elég,

amije van, mindenki többet akar. Történelmi tapasztalat, hogy

a hanyatlás a szellemi értékektől való elfordulással kezdődik.

Ugyanakkor a természet erőforrásai sem végtelenek. Az ener-

giahordozók, a tiszta víz, a szennyezetlen levegő, az érintetlen

természeti környezet egyre gyorsabb ütemben fogyóban van.

A természeti erőforrások mindaddig megújulnak, amíg az

ember ezzel természetes módon él. De a gátlástalanul önző

kifosztás megbosszulja magát.

Az elmúlt század nyugat-európai értékrendjét alapjaiban

néhány mozgalom és személyiség nevének említésével lehet

emblematikus módon jellemezni. Igaz, rendkívüli módon elna-

gyoltan, de – témánk szemszögéből – mégis sokatmondóan.

Karl Marxnak (1818–1883) az értéktöbblettel, a

termelőeszközöknek a munkások által köztulajdonba

vételének kérdésével foglalkozó tanai mellett erőteljes és

radikális ateizmusa határozta meg tevékenységét. Elképzelése

közismert: Isten nincs, a vallás a nép butítására kitalált

mákony, a kizsákmányolt munkásosztály jogos forradalmi

igényeit tompító ópium.
2

Hogy ez menyire volt igaz vagy

durván elnagyolt kép, az témánk szempontjából érdektelen. 

Sigmund Freud (1856–1939) bécsi elmeorvos, a pszi-

chológiának a tudatalattival foglalkozó ágának professzora és

„prófétája” szintén óriási befolyást gyakorolt a mögöttünk

lévő század gondolkodására. Ő a bűntudattól, illetve a

bűntudatból adódó komplexusoktól akarta megszabadítani az

embereket. Freud szintén ateista volt. Ha istenhívő lett volna,

nem tagadta volna a bűn létét. Szerinte azonban bűn nincs,

hanem csak élni akarás van, pontosabban a gyönyör vágya

mozgatja az embereket. A „beteljesedés” útjában levő, vagyis

a szabad szexet gátló tényezőket kell eltávolítani. A bűntudat

káros, és csak a keresztyénség elterjedése után alakult ki, és

Európában mélyen beágyazódott téveszme, amit ki kell irtani.

Ha az elfojtott öröm utáni vágyat, főleg nemi vágyainkat nem

elégítjük ki, ez betegséghez vezet.
3

Tudatában vagyok, hogy rajtuk kívül még igen sok nevet

említhetnék, méltatlan lenne az igazsághoz, ha eltekintenék

Albert Einsteintől, Albert Schweitzertől, Friedrich Nietzsché-

től, vagy akár Dietrich Bonhoeffertől. De úgy gondolom,

Európa gondolkodására Marx és Freud általánosságban na-

gyobb befolyást gyakorolt, mint ők együttvéve. Már csak annál

is inkább, mert vulgáris hatása e kettőnek nagyobb, hiszen min-

den a maga korának gondolkodását meghatározó tudós vagy

személyiség mégiscsak a szakemberek számára fontosabb és

ismertebb. A tömegek érdeklődése pedig felületesebb.

A mögöttünk lévő huszadik század, ahogy mondani

szokták: „barbár század” volt. A tizenkilencedik és huszadik

század fordulóján az emberek nagyon is készek voltak befo-

gadni azt a két meghatározó „alapigazságot”, hogy Isten nincs,

és bűn sincs! A szeretet egyenlő a gyengeséggel, az erkölcs

relatív valami, mint minden más, ami befolyásolja az emberek

viselkedését. Mindenkinek más az erkölcse, és közös, min-

denkire kötelező erkölcsi normák nincsenek is.
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Az elmúlt két évszázad tudományos ismeretek és tech-

nikai haladás tekintetében rohamléptekkel fejlődött. A bioló-

giai, az orvoslással kapcsolatos tudomány, a fizikai, a csil-

lagászati ismereteink eredményei lenyűgözők. Szinte

érthetetlen, hogy miért történtek akkora világégések az elmúlt

száz évben. Miért durvultak el az emberi kapcsolatok

nemzetek és személyek között. Miért rettegünk a világméretű

terrorizmustól, miért adnak a gyerekek kezébe fegyvert, és

miért kriminalizálódott a világ, miért került kendőzetlenül az

utcára hazánkban is a szegénység? Lepukkant környezet, a

városok tele vannak falfirkákkal, a devianciák és a bűnözés

szégyentelenül kelletik magukat, a természeti katasztrófák

szaporodóban. Ha elfordítjuk a fejünket, ezek akkor is itt van-

nak a szemünk előtt.

Európa nem oldotta meg a Kelet-Nyugat kérdését még

magában Európában sem. A nyugati fejlettebb országok:

Anglia, Franciaország, Németország, Hollandia stb.,

miközben maguk is válságokkal küszködnek: bevándorlók,

munkanélküliség, dekadencia – nem zárkóztatták fel a kom-

munista keleti blokkból kiszabadult nemzeteket, hanem

ellenkezőleg: gyarmatosították. A kelet-európai volt szocia-

lista országok polgárai noha nem élnek Latin-Amerika, India

vagy jó néhány afrikai ország szegénységének szintjén, mégis

elégedetlenek, és kiszolgáltatottnak érzik magukat. Nyugat

felé kacsingatnak, és szeretnének abból a jólétből minél többet

megkaparintani maguknak, amit ott látnak. Persze a Nyugattól

való minden vonatkozású lemaradás olyan óriási, hogy

belátható időn belül elképzelhetetlen a felzárkózás. Marad egy

szűk, volt kommunista elitréteg korábban elképzelhetetlen

mértékű meggazdagodása, a többieknek az elszegényedés és a

rezignáció jutott. Mivel a lakosság többsége a valóságban nem

képes vágyait és vélt igényeit kielégíteni (nincs luxusvillája

óriási úszómedencével), marad a virtuális élmény számára,

legalább nézheti ezeket a tévében. Szórakozik. Így

elviselhetőbbnek látja sorsát. De a tudat alján mégis ott van az

elnyo-mott lázadás. Sokféle módon segíthet magán: ital,

narkó, szabadjára engedett düh, gyűlölködés stb.

2. A tudományos gondolkozás változása

Németh László már 1931-ben megjelent írásában

figyelmeztetett arra, hogy az átfogó ismeretre törekvő encik-

lopédistát kiszorítja a szakember. „A szakember az ismeretek

remetéje.” A megismerendő terület egyre beljebb szippantja a

vállalkozó szellemű tudóst. „A szakok szakokat fiadzanak.” A

szakszerűség óhatatlanul hozza magával a munkamegosztást.

Eredménye pedig az, hogy maguk a tudósok is laikusnak

számítanak szakterületükön kívül. Az egész áttekintésére

ráfekszik az ismeretek végtelenje.
4

Paul K. Feyerabend, a tudománykritika filozófusa

szerint a 20. században a tudomány feladott minden filozófiai

igényt, és nagy üzletté vált. A tudósok mint emberhangyák

elvesznek a részletkérdésekben, felülmúlják egymást jelenték-

telen problémák megoldásában, de a dolgok összefüggését

nem képesek megragadni. Ez az öntörvényűvé váló mozgás

roppant méretű adathalmazhoz vezetett. A tudományos

megismerés a hőskorban a kutató számára felemelő érzésű

volt. Mára az az ismeretanyag, amivel rendelkezünk, egyre

inkább a piac törvényei szerint működik. Az új ismeret egyben

„árucikk”, amely ha valahol felhasználásra kerül, értékké

válik. Amire nincs kereslet, az kevésbé versenyképes.
5

A kóros növekedéskényszer rákényszerül a hírverésre, a

tudományban is megalomániára való törekvéssel jár, amely az

agresszív versenyszellem, a hatékonyság, a profit bűvöletéből

nem képes kitörni. A profit van jelen mint vezérelv. Ha azok a

generációk kihalnak, amelyek még a kutatás örömében lelték

kedvüket, többé nem lesz viszonyítási alap. Pontosan ugyan-

úgy, mint ahogy a levegőt is csak akkor érezzük szeny-

nyezettnek, ha még emlékezni tudunk a tiszta levegő illatára. 

Témánk szempontjából ez a kérdés azért fontos, mert

mind a teológiai képzésben, mind pedig a kegyességi gya-

korlatok sokféleségében ugyanez az atomizálódás figyelhető

meg. A teológiai oktatás klasszikusnak számító hat fő ága: a

két bibliai tudomány, rendszerező majd gyakorlati teológia,

egyháztörténelem és himnológia helyett az oktatás ezernyi

apró részlettémára bomlott. Félő, hogy az áttekintés

képessége és az ebből fakadó átfogó pásztori jártasság

egyszer csak eltűnik, és helyére csak egy szűk területű

illetékesség jelenik meg, például valaki csupán evangélista,

csupán lelkigondozó, csupán ifjúsági munkás, csupán

devianciában jártas. 

Ugyanez a veszély fenyeget a kegyességi irányzatok

sokirányúságában is. Egy-egy újszerűnek, érdekesnek

ígérkező, divatos, felkapott módszer mindenhatóvá nőheti ki

magát, és egészségtelenül leszűkíti az érdeklődési területet.

Ilyen módon árasztják el a gyülekezeteket a különféle célú

klubok, házicsoportok, gyülekezetépítési, gyülekezetplán-

tálási mozgalmak, kreatív programok. Kiszorítva vagy

mellőzve az egészre irányuló gondolkodásmódot, amely a

születéstől a halálig a gyülekezetben mindig is létezett kor-

csoportokat és érdeklődési köröket egységként látja.

3. A mai helyzet: hatalmi átrendeződés folyamata

Az elmúlt majd száz év világpolitikai helyzetét

meghatározta a két nagyhatalom, az Amerikai Egyesült Álla-

mok és Szovjetunió rivalizációja. Ez éppúgy jelen volt kato-

nai, gazdasági téren, mint az újságok címlapjain. A keleti,

hermetikusan elzárt területen az emberek nem érezték

magukat szabadnak. Ez persze különösen a második

világháború befejezését követő időszakban sokkal több volt,

mint némi érzés, hiszen sok embert lefogtak, megkínoztak,

minden vagyonától megfosztottak, sőt likvidáltak. Itt a terror

fenyegetése annyira állandósult, hogy szinte megszokottá

vált. Miközben több ízben egy újabb és minden eddiginél

borzalmasabb atomháború veszélye fenyegetésének

árnyékában éltünk állandóan. Lásd az ezerkilencszázhat-

vanas években a kubai válságot!

Mára ez a kétpólusú világ megváltozott. Gazdaságilag

megerősödött Ázsia. A nyugati országok technikai színvonalát

megközelítve, sok esetben túlszárnyalva, lásd Japánt, de min-

denképpen a Nyugat tudományos eredményeit felhasználva

megjelent a nagyhatalmak között Kína, és sajátos helyzet jött

létre az arab világban is. A nyugati multinacionális vál-

lalkozások, a „multik” gyilkos versenyben állnak egymással

az extra- és a szuperextraprofit megszerzése érdekében. Ha az

egyik nem tör be egy piacra, akkor betör a másik. Ezt vala-

mennyien tudják, és be is kalkulálják hálózatuk kiter-

jesztésébe. Tehát ha nem akar egyik sem lemaradni, állnia kell

a versenyt. Nincs semmiféle gátlás, vagy az emberiesség

figyelembevétele, ami a sikeresség érdekét felülírná. Az sem,

hogy legalább a saját nemzetük tagjait részesítenék előnyben,

amikor munkásokat alkalmaznak. Keleten olcsó a munkaerő,

tehát a multik oda telepítik vállalataikat. Ennek aztán az a
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következménye, hogy az egyébként is nagy kulturális örök-

séggel rendelkező ázsiai országok felhasználva a Nyugat tech-

nikai eredményeit, megtanulnak a maguk hasznára ipart

telepíteni, gazdaságot működtetni, mindkét szuperhatalomtól

függetlenül politizálni és persze fegyverkezni is. 

Aztán rájöttek, hogy nem szeretik már a Nyugatot. Nem

csupán azért, mert még ott él a gyarmatosítás emléke bennük,

hanem azért sem, mert a Nyugat spirituálisan halott. Számukra

sivatag jellegűvé vált mind kulturálisan, mint erkölcsileg.

Nyugaton az emberek már nem hisznek semmiben, csak jól

akarnak élni. Nyugaton a hedonizmus és az „énizmus” korát

éljük. Valósítsd meg önmagadat! Aki ennek az útjában áll, azt

söpörd félre, bárki legyen is az! Nincs tekintélye sem a

szülőknek, sem az egyházaknak, sem az államnak, sem sem-

milyen eszmének vagy eszménynek. 

Ha a nyugati leggazdagabb országok vezetői, a G 8-ak

valahol összejönnek tanácskozni, az emberek kimennek az

utcára tüntetni, a politikusokat kordonok és a háztetőkön elhe-

lyezett mesterlövészek védik. Ez egyáltalán nem tisztelet-re

méltó. A Berlusconik, Putyinok vagy Gyurcsányok nem pél-

daképek. Ma már nem vonzó a nyugati társadalmi beren-

dezkedés a világ sok nem nyugati országában. Elfordultak a

keletiek a nyugati életmód sivárságától, anélkül persze, hogy

ne akarnának ők is jól élni, és anélkül, hogy elutasítanák a

nyugati világ tudományos és technikai eredményeit.

De elgondolkodtató mind az iszlám világ, mind Ázsia

kulturális és vallási megújulása. A már száz éve világivá vált

Törökországban rájöttek az emberek, hogy ők még mindig

muszlimok. Erőteljes muszlim vallási megújulás söpör végig

az arab államokban is, nagy technikai, gazdasági fejlődés

ellenére. Már nem akarnak nyugatosodni. Olykor több emberi

tartás, némileg tisztább erkölcsök találhatók itt, mint

Európában. Szülőtisztelet, hagyományok tisztelete, közösségi

szellem, szociális érzékenység stb. 

Sok egyszerű ember véli úgy ezekben az országokban,

hogy a nyugati típusú keresztyénség megromlott.

Tulajdonképpen mi a keresztyénség az ő szemszögükből

nézve? A keresztyének sikkasztanak, lopnak, hazudoznak,

paráználkodnak, betörnek a bankokba, lövöldöznek, autóval

üldözik egymást, az autók felborulnak, lángol a tűz, kattog a

gépfegyver. Honnan veszik ezt? A keresztyénektől.

Szemükben a „legkeresztyénibb” állam az Amerikai Egyesült

Államok. Itt készül a világ filmgyártásának jelentős hányada

Hollywoodban. Elárasztja a világot az itt készült filmek

tömkelege. Még a beduin sátra fölött is ott van a tévé-antenna.

A többség ebből tájékozódik a világ dolgairól. 

A szórakoztatóipar termékei bizonyos módon „igehir-

detésnek” számítanak. Csakhogy ilyen „igéket” hirdetnek. De

az bizonyos, hogy a tudatban, a fantáziában, a késztetésekben

és a tilalmakban pontosan azt a területet töltik fel és töltik be,

ahol egyedül Isten igéjének volna helye. Ezek az „igék” mára

életminőséget meghatározó tényezővé váltak. Érhető tehát a

Nyugattól való elfordulás, a Nyugat megvetése. Természete-

sen a maga ambivalens módján: azért csiklandós dolgok ezek

bűnös perverzitások Keleten is.

Mára azonban nemcsak a keresztyénség missziózik,

hanem az iszlám világ is, sőt Ázsia is. Európa tele van Krisna-

hívőkkel, indiai guruk csodálóival, a természetgyógyászat és

mindenféle misztikus és okkult dolog felé való nyitottsággal.

A maga keresztyén hitét elvesztette ugyan sok európai, de a hit

ott maradt mint hiány, mint egyfajta vákuum, amely minden-

féle spirituális hatás előtt nyitott, de velük szemben védtelen

is. Ezek a hatások megjelentek hazánkban is, és irányukban a

mi nemzetünk még kiszolgáltatottabb, mert tőlünk nyugatra a

beszivárgás folyamata lassúbb volt, minket gyorsabban ért el.

Kevesebb idő állt rendelkezésünkre bizonyos immunitás

kialakulására. 

Visszatérve a hatalmi súlypontok átrendeződésére, a

történelemben eddig minden sajátos kulturális egység,

szerveződés vagy akár birodalom először erkölcsileg

gyengült meg, azután társadalmilag, gazdaságilag és végül

katonailag is. Hogy az Egyesült Államok erkölcsileg – és

ami ennek az alapja volt, keresztyén hitében – meggyengült,

az tény. 2011. szeptember 11-e után néhány nappal Billy

Graham a washingtoni „nemzet templomában” megtartott

istentiszteleten bűnbánatra hívta az amerikai nemzetet.

„Eltértünk az alapító atyák bibliás hitétől és életvitelétől.

Isten most kegyelmesen figyelmeztetett erre. Bűnbánatra

hívom nemzetemet!” – mondta. Alighanem szava süket

fülekre talált.

Hogy ez mikorra vált át politikai és katonai meg-

gyengüléssé – azt senki nem tudja. De hogy várható, az szinte

bizonyos. Nyilván ezt érzékelve nyomakodnak előre a már

említett új hatalmak és vallásaik.
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megszüntetésével érhetjük el.” „Reszkessenek az uralkodó

osztályok. A proletárok e forradalomban csak láncaikat veszít-

hetik el. Cserébe egy egész világot nyernek.”

3 Lásd: dr. Bartha Lajos – Szilágyi Lilla: Pszichológiai alap-

fogalmak; Csabai – Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás;

Everet L. Worthington: Lelkigondozói ABC; dr. Hézser

Gábor: A pásztori pszichológia gyakorlati kézikönyve

vonatkozó részei.

4 Új enciklopédia, 1931.

5 Papp Sándor A specializáció mélyárkában című cikkéből.

(Folytatjuk)

Robert H. Flores: A tíz szűz (tollrajz)


