
(Az előző számokban közölt tanulmány folytatása)

10) Az Úr Jézus főpapi imája

Vajon mekkora becsülete és befolyása van ma az Úr

Jézus főpapi imájában elhangzó kérésnek? Pedig azt mondja

az Úr: „hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem”. A sza-

kadás a gyülekezeten belül fájdalmas, sőt gyötrelmes, a világ

felé hitelrontó. Nem igaz tehát, hogy bárki számára felszaba-

dító, boldogító, még akkor sem, ha pillanatnyilag így véleked-

nek. Hogyan lehet a hívőnek valami örvendetes, ami az Úr

Jézus akarata ellen való? Ma éppen az új kegyesség szokta

mondogatni, hogy szolgálatoddal örömöt okozol Jézusnak,

bűneiddel megszomorítod őt. Sőt „emeljük fel Jézust”! Az

utóbbival nem lehet mit kezdeni, mert ha mi emelnénk fel őt,

mi lennénk nála erősebbek, és ő rászorulna a mi segítségünk-

re. Ennek pedig pontosan az ellenkezője igaz: mi szorulunk rá

erőtlenségünkben az ő erejére. A megszomorításban bizonyá-

ra van némi igazság, hiszen a gyülekezet Ura ma is ott jár a

gyertyatartók között (Jel 2–3. fejezete), de uralma nem rendül

meg a mi bűneink miatt, szakadásokat okozó bűneinkkel is

csak magunknak ártunk. Isten uralma ugyanis diadalra jut

velünk is, de nélkülünk is, sőt ellenünkre is.

Jó dolog tehát és elsősorban nekünk jó, ha szentnek és

sérthetetlennek tekintjük az Úr akaratát, és egységre törek-

szünk, méghozzá szív szerinti egységre, mint ahogy egységben

van az Atya a Fiúval. És ha ennek része az elhordozó szeretet,

az sem baj. „A szeretet ne legyen képmutató! Iszonyodjatok a

gonosztól és ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legye-

tek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást meg-

előzők!” (Róm 9,9–10) „Öltsetek tehát magatokra – mint Isten

választottai, szentek és szeretettek – könyörületes szívet, jósá-

got, alázatot, szelídséget, türelmet! Viseljétek el egymást, és

bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna vala-

ki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti

is! Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéle-

tesen összefog mindent.” (Kol 3,12–14) Ennél okosabbat mi

sem tudunk. Nem is kell, csak komolyan kell ezt venni.

De azon el kell gondolkodnunk, hogy vajon a ránk váró

örök otthonunkban, az Isten országában lesznek-e frakciók,

kegyességi elkülönülések, generációs különbségek, valaki

örökké fiatal marad, a másik meg örökké idős, egyik ilyen, a

másik meg amolyan stílusban dicsőíti majd az Istent? A Biblia

nem ilyen képet rajzol elénk a mennyei világról. Ha a szerete-

tünk töredékes is ma még, az egymás iránti jóságunk is töre-

dékes, de mégiscsak a mennyei valóságból forrásozik. Ha

viszont a menny – Isten meg nem érdemelt kegyelméből – az

örökkévaló életünk helye lesz, mi indokolja, hogy már ne

éljünk az eljövendő világ természete szerint? Hiszen azt

mondja az Úr Jézus, hogy „az Isten országa tibennetek van”

(Lk 17,20). Vagyis már annak békességében, nyugalmában,

erőterében lehet és kell élnünk.

2. Mennyire alkalmazhatók a más kultúrában 

kialakult módszerek?

Ahhoz, hogy a misszióra megújuljunk, fontos tudatosíta-

nunk azt, hogy a jövőnk a múltunkból fakad. A jövőnek szer-

vesen kapcsolódnia kell a múlt értékeihez. Különben a jelen

kezdeményezései rövid életűek lesznek, és ez is elősegíti,

hogy szakadások jönnek létre. Mindenkitől lehet tanulni vagy

ösztönzéseket nyerni. És az is igaz, hogy minden a maga kul-

túrájában eredményes missziós módszer eltorzulhat, sőt káros-

sá válhat, ha azt adaptáció révén be nem illesztjük a magun-

kéba. Persze könnyebb azt vélni, hogy egy kész szisztémát

elkezdünk minden további nélkül erőltetni, mint gondolkodni,

imádkozni és ismerve hazai viszonyainkat megkeresni azt,

ami nálunk beválik, és elkülöníteni attól, ami nem.

Ha ez nem történik meg, a más körülmények között lét-

rejött előre elkészített anyag vagy nem válik be, vagy erőlte-

tettnek, természetellenesnek hat. Hogy példát mondjak: Bill

Wagner a múlt század nyolcvanas éveinek végén Magyaror-

szágra hozta az úgynevezett „Tanítványság tanfolyamot”.

Magam is ott voltam a teológián, amikor ezt több napon át

bemutatta, sőt tanította. Nekünk teljesen új volt maga a szisz-

téma is, az anyag is. Ajándékba kaptunk néhány példányt,

hogy a magunk gyülekezetében el tudjuk kezdeni a tanítvá-

nyok képzését. 

Dombóváron volt egy fiatal házasokból álló értelmes és

szolgálatra vágyó csoport. Elkezdtük a témák feldolgozását.

Mivel egy-egy elvégzett feladat után a kitöltött űrlapokat a

csoport tagjainak át kellett adniuk egymásnak ellenőrzésre, és

ezzel lelassult a foglalkozás, némi vajúdás után azt kérték,

tegyük az egészet félre. Ha a tematikát meg is tartjuk, készül-

jek fel én a Bibliából, és a bevezetőm után úgyis átmegyünk a

téma megbeszélésébe. Ez be is vált. Sőt mivel kérdés kérdést

követett, egyszer csak anélkül, hogy erre tudatosan töreked-

tünk volna, azzal kezdtünk foglalkozni, ami minket jobban

érintett és érdekelt. 

Különös hozadéka lett ennek. A testvérek elkezdték

munkatársaikat elhozni ezekre az alkalmakra, amelyek nem is

voltak a bibliaórához nem szokott látogatók igényeihez igazít-

va, mert két, két és fél óra hosszúságúak voltak. Senki nem

érezte kényelmetlennek vagy hosszúnak. Végig feszítően

érdekes és értékes volt. Pedig azt sem tudtuk, hogy a végén

hova érkezünk meg. Nem lehetett már a kezdet kezdetén bele-

lapozni és elolvasni az adott kérdés megoldását. Ha nem tud-

tunk megnyugtató módon lezárni valamit, akkor kértek, hogy

a Bibliából készüljek fel, nézzek utána. Két dolog minden-

esetre világossá vált előttünk: 
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1. A Biblia önmagában elég jó vezérfonal ahhoz, hogy

tanulmányozzuk. 

2. Igen sokan ezeken a foglalkozásokon nyíltak meg

Isten felé, és ez vezetett őszinte és mély megtérésükhöz. Ők

azóta is állhatatos tagjai a gyülekezetnek.

A másik élményem az egyéni evangelizációs tanfolyam-

hoz fűződik. Olyannyira kidolgozott anyag, hogy a világiak-

kal való beszélgetés kapcsán a várható kérdéseket és az arra

adandó válaszokat is megtaláljuk benne. Persze a valóság az,

hogy nekem soha senki olyan kérdést még nem tett fel, mint

ami ebben a könyvben található. Nem mintha ez az anyag

rossz volna, csupán arról van szó, hogy Amerika és

Magyarország más világ. Gazdagabbak az emberek, más isko-

lázottságuk van, más problémák foglalkoztatják őket. A kér-

dések, az igekiválasztások és persze az egész anyag felépítése

az amerikai jómódú középosztályra van kitalálva. Tőlem még

senki meg nem kérdezte, hogy mennyiben számítanak be a jó

cselekedetei az üdvösségbe. Vagy hogy milyen arányban van

természetünkben a jó és a rossz.

A magyar ember kérdései nem arra vonatkoznak, hogy

ha meghalt a macskám vagy a kutyám, vajon üdvözült-e,

hanem arra, hogy mit fogok tenni akkor, ha a forint tovább

gyengül, és nem tudom kifizetni a svájci frankban felvett köl-

csönömet. Kilakoltatnak? Hajléktalan leszek a kétéves gyer-

mekemmel? 

Csak érzékeltetni akarom azt, hogy a két kérdéscsoport

nem azonos súlyú. Ha mi erőltetjük azt, amit átvettünk, elbe-

szélünk az emberek feje fölött. Pedig Isten igéje szól az ame-

rikainak is, a magyarnak is, ha nem is ugyanott vannak az

égető kérdéseink. Persze aki beleszerelmesedett az amerikai

stílusba, annak csak ajánlani tudom A. W. Tozer Istentisztelet

vagy szórakozás című könyvét, több és meggyőzőbb érvelést

talál benne, mint amennyit szándékomban áll ismertetni.

Az egyik diák kitűnő elemzést írt az egyik Budapesten

működő amerikai alapítású gyülekezetről. Érdemei mellett

meglátta a gyengéit is. Ez a gyülekezet – írja – történetesen két

gyorsétterem között található. Maga a gyülekezet is ilyen

gyorskiszolgálásra berendezkedett gyülekezet. Az emberek

gyorsan megtérnek. A moziból átalakított terembe beülnek, ha

hosszúnak tartják az istentiszteletet, kimennek, elszívnak egy

cigarettát, majd visszaülnek. Senki nem kérdi senkitől, ki ő,

miért jött, miért marad, vagy miért marad el. A nyilvántartást

régi dolognak tartják. Senki nem tekinthet bele a gyülekezetet

irányítók dolgaiba, és senkinek nem tartoznak elszámolni.

Még a dicsőítő csoportba is nehéz bekerülni. A nagyon spon-

tán látszat ellenére a vezetők jól kézben tartják és manipulál-

ják a közösséget. 

Komolyabb emberi kapcsolatok nem is léteznek, látszólag

nincs is igény rá: Hello, hello, és lépnek is tovább. Ez mindad-

dig működik, míg erre a laza, felszínes kegyességre igény van.

Ha már nem lesz, egyszerűen eltűnnek. A gyülekezethez tarto-

zás egyszerűen nem érték. Gondoljunk csak azokra, akik

Kiskőrösről felgyalogoltak Pestre, hogy bekerüljenek a baptista

gyülekezetbe! A gyülekezeti tagság érték volt. A gyülekezet

megtartó ereje nagy volt. Ez a mi baptista kultúránk.

3. A misszióra való megújulás nem állhat abból, 

hogy támadja a régit 

Pedig igen sokszor ezzel kezdi. „A misszióra való meg-

újulásnak leginkább a régies gondolkodású gyülekezetek áll-

nak az útjába” – hallani sokszor. Missziológiai órák jönnek

elém, amikor a tekintélyesnek vélt újító idősek támogatásával

a hátukban vitákat provokáltak a diákok. A vita tárgya mindig

a régi alapítású gyülekezetek missziós stagnálása és misszióra

való alkalmatlansága volt. 

Ha szó szerint ki nem mondták, de indulataik és érveik

abba az irányba mutattak, hogy amíg ilyen gyülekezetek létez-

nek, Magyarországon missziós megújulás nem lesz. Tehát szét

kell verni a régi gyülekezeteket. Elvégre micsoda dolog az,

hogy idős embereknek ötven-hatvan éve létező barátságaik

vannak? Hogy tud oda egy frissen megtért „betörni”? Ez a

betörni nyilván egy Amerikából importált szakmai kifejezés.

Hogy betörni hogyan fog, azt nem tudom. De azok közé az

idősek közé, akiket én ismerek, sohasem kellett és ma sem kell

senkinek betörni. Mert a szívük és az eszük nyitott a friss meg-

térők felé, nyitottabb, mint azoké, akik őket zártsággal vádol-

ják. Sok újonnan megtért hívőt vettek és vesznek körül szere-

tetükkel, mert számukra egy új megtérő nem egy számadat

csupán eredményességük nagyon is számon tartott listáján,

hanem egy érzékeny és szeretni való emberi lény. Amikor ezt

a friss megtérők megérzik, nagyot épülnek az idősek hívő

tapasztalataiból. Szép és szeretetteljes, sőt maradandó kapcso-

latok épülnek a maguk természetes módján. Így kapcsolódik

egymáshoz a múlt és a jelen. Csak nem kell a friss megtérőket

az idősek ellen manipulatív eszközökkel szembefordítani! 

Azután kiderült ezekről a harcos fiatalemberekről, hogy

egy se állta meg a helyét a misszióban, de gyülekezeti szaka-

dásokat viszont szép számmal okoztak, vagy legalábbis meg-

keserítették az egészségesen gondolkodó hívők életét. Mert mi

haszna lenne annak, hogy az egyébként is kapcsolatainkat

tekintve elsivárosodó országunkban a még meglevő egészsé-

ges emberi közösségeket szétvernénk? Csak az, hogy a terep

még sivárabb lenne. 

Az egyik magyarországi „baptista” igehirdetőt hallgatva

feltűnt néhány vissza-visszatérő elem a prédikációiból. 

1. „Mi vagyunk a tökéletes gyülekezet, nem olyan,

mint…” – és megnevezve vagy megnevezetlenül utalás tör-

tént egy másik gyülekezetre. Igaz ex verbis ezt nem így

mondták, olykor csak sugallták. Azután a gyülekezet kezdett

úgy viselkedni, mintha tényleg tökéletesek lennének. Ettől

még ugyan nem lett kevesebb a baj, a megoldatlanság, sőt a

bűn sem, de legalább megszabadultak attól a kényszerítő

bűntudattól, hogy ezek megoldásán fáradozniuk kellene.

Tilos vagy legalábbis illetlen volt negatívumokról beszélni.

Eszembe jutott az Úr Jézus tanítása a két imádkozóról.

„Uram, hálákat adok, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb

emberek…” „Urunk, hálákat adunk, hogy nem vagyunk
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olyanok, mint egyéb gyülekezetek, mi missziósak vagyunk,

ebben eredményesek, ennyi meg ennyi megtérőnk volt az

elmúlt esztendőben.” Ugyanannyi, mint máshol, főleg a saját

gyerekeik, csak nem fekete ruhában imádkoztak felettük

kézrátétellel, hanem rövidnadrágban. 

2. Prédikációikban minden negatív példa idős ember

volt, és minden pozitív fiatal. A fiatalokat csak lelkesítette,

hiszen mindenki tudta – sokszor hangsúlyozták –, hogy övék

a jövő. A fiatalok pedig pontosan olyanok voltak, mint ami-

lyenek mindig is a fiatalok, szeretnivalók, lendületesek, lelke-

sek és fegyelmezetlenek. De ha egyszer ők „tökéletesek”,

akkor sem tanítani, sem fegyelmezni nem illik őket. Nem is

tették. Csak lelkesítették, bátorították őket. 

Ennek is meglett a következménye. Mivel a fiatalság a

párkeresés időszaka, nagyon is rászorultak volna a tanításra,

intésre, a szexuális szabadosság megfékezésére, saját érde-

kükben. Ha a fiatalokat nem tanítjuk, egyszerű a várható ered-

ménye, bizonyos dolgokat nem fognak tudni. Ha nem fegyel-

mezzük őket, fegyelmezetlenné válnak. Ma ez a gyülekezet

recseg-ropog minden eresztékében.

A régiek tanították és fegyelmezték a gyülekezet fiatal-

jait. Azok az idősek, akik ezt vállalták, nem lettek a fiatalok

előtt azonnal népszerűek, de később azok voltak hálásak

nekik, akik felé ezt gyakorolták. 

Ezek a „tökéletes” fiatalok azonban bokrok mögé bújva

csókolóztak, csak a falu vette őket szájára. De mivel „tökélete-

sek” voltak és övék volt a jövő, csak nem bántották meg őket

olyan régi elvekkel, mint viselkedés a városban és a gyüleke-

zetben, öltözködés, amikor Isten színe elé járulunk, tiszta szív,

tiszta beszéd, egyértelmű magatartás a másik nem felé, gerje-

delmeink megfékezése annak érdekében, hogy tiszták marad-

junk. Ezek ugyanis „maradi” felfogások. A tűz, a lelkesedés, az

„élő bizonyságtétel” a gyülekezet előtt mind missziós húzóerő,

ez volt az ő érdemük, ami miatt sem a nevelést, sem a fegyel-

mezést nem kapták meg. Hogy ennek következtében maguk a

fiatalok fizettek meg drágán, az másodrendű kérdéssé vált,

hiszen ha „megbántjuk őket”, megbotránkoznak és elmaradnak

a gyülekezetből, esetleg más közösséget keresnek maguknak. 

4. A hitelesség kérdése

Azért tanulmányoztuk alaposan a magyar mentalitást,

hogy megértsük, mi magyarok nem dőlünk be túl hamar se

jónak, se rossznak. Ez amint a korábbiakban kifejtésre került:

sem történelmi tapasztalatainkból, sem jellemünkből nem

következik. Márpedig azok az evangelizációs és missziós kez-

deményezések, amelyek gyökértelenek és szenzációhajszolás-

ra épülnek, előbb-utóbb lelepleződnek. Pedig a környezetünk-

ben élő legtöbb ember nyitott a szellemi, lelki valóságra, lásd

az agykontrollosok, Jehova tanúi, krisnások, szélsőségesen

karizmatikus közösségek stb. „eredményeit”. Igaz, hogy ezek-

nél nagy a fluktuáció is, az emberek jönnek-mennek. A jövő-

ket számolják, az elmenőket nem. De akármely más népekhez

hasonlóan nekünk magyaroknak sem adatott külön magyar

evangélium, hanem csak a régi Ige. Amennyiben ezt képvisel-

jük és hirdetjük, akkor vagyunk hitelesek, méghozzá akár

elfogadják azt, amit kínálunk, akár nem. 

1) Igazság, az mi?

Létezik-e még ma a társadalomban, sőt akár az egyház-

ban is „az igazság”, és ennek folyományaként az igazságosság

igénye? Az igazság mint érték nem vált-e itt is, ott is gumifo-

galommá, amibe akármi belefér, aminek nincs semmi köze

hozzá? Nem vált-e valamiféle zanzásított hivatkozási alappá,

felpuhított: így is, úgy is érthető vagy éppen értendő hézag-

pótlóvá, amit előcitálnak az emberek, ha arról van szó, hogy

érdekeiket képviseljék, vagy egyszerűen csak kényelmesebbé

tegyék az életüket.
1

Különös, hogy a keresztyénség „nagyjai” – egyik sem

gondolta magát annak – milyen féltő módon helyeztek nagy

súlyt az igazság kérdésére, méghozzá teológiai, filozófiai és

gyakorlati téren egyaránt. Az igehirdetőknek az igazság hirde-

tőiként kell megjelenniük. Az embereknek Istenhez és egy-

máshoz fűződő kapcsolatának szem előtt tartásával. C. H.

Spurgeon szerint „a lélekmentésre valószínűleg csak azok a

prédikációk alkalmasak, amelyek tele vannak igazsággal”.
2

Az

igehirdetőknek írja: a hallgatóid várnak valamiféle frappánsra,

valami édesre, valamire, ami feldobja vagy meghatja őket.

Egyszerűen erre van szükségük. De „észrevettem, hogy ami-

kor Isten felettébb megáldotta szolgálatomat, igazságra vágyó

hallgatósággal találkoztam”.
3

„A szószéken ami elhangzik, annak igazságnak kell len-

nie! A teljes igazságnak és semmi másnak, csak igazságnak!

Egy felkapott és túlhangsúlyozott téma divatossá válhat és fél-

revezethet. Az Isten által kijelentett igazsághoz nem kell hoz-

zátenni, és nem kell elvenni belőle. Az igazság jellegzetessé-

ge, hogy számítani lehet rá.” A. Fitch szerint ma kevesebben

lennénk az egyházban, ha úgy prédikálnánk az evangéliumot,

ahogy azt eredetileg kaptuk.
4

Moodyról közismert, hogy félel-

metesen őszinte volt, prédikációi halálosan komolyak, rövi-

dek, szókimondók, célba találók voltak. Került minden dagá-

lyosságot, irtózott a frázisgyártástól, minden mesterkéltségtől

és póztól.
5

Hogy az igazság nem csupán elméleti jellegű (az is),

hanem egy ember karaktere, tehát a szó legtisztább értelmében

praxis, ők még tudták. Az átlátszóság – mint az igazság jel-

lemzője – nem csupán igehirdetésükben jelent meg. Spurgeon

szerint ismernek minket az emberek. Sokkal többet tudnak

rólunk, mint mi azt elképzeljük, és amit nem tudnak, azt kita-

lálják.
6

„Az embereknek nemcsak fülük, hanem szemük is

van. Éppen úgy látják, hogy kik vagyunk, mint ahogy hallják

azt, amit mondunk. Életünk igazolja, vagy tagadja tanításun-

kat. Az eretnek viselkedés éppolyan káros, mint az eretnek

tanítás. Mi történik akkor, ha mások tanítója érvényteleníti azt,

amit szájával hirdet? Az igazság, amit képvisel, enyhén szeny-

nyezetté és nagyon leértékeltté válik.”
7

Különös hangsúllyal kerül elő ma az igazság kérdése

mint fogalom: létezik-e egyáltalán? És az igazságosság kérdé-

se, mint ami az igazság gyakorlati alkalmazását jelenti.

Valamikor a létező abszolút értékek közül az első helyen állt.

Ma – különös módon – a római katolikus egyházban vagy az

egyház felé támasztott követelményként kerül elő, mint ami

nagyon aktuális. Valószínűleg nem véletlenül. Egyfelől az

egyház létszáma és ebből adódó súlya miatt, de a kortárs pápák-

nak „érthetetlenül” a hagyományos értékrendhez: tízparancso-

lathoz, etikai alapigazságokhoz való következetes ragaszkodá-

sa miatt. Ugyanis az igazság fogalma és az igazságosság igé-

nye általánosabb, mint ahogy azt csupán néhány ortodox vagy

karizmatikus keresztyén kisközösség kisajátítani véli. És hogy

éppen ma aktuális, közrejátszik benne az igazság megsértése

is, ami nem kifejezetten egyházi specialitás, de a társadalom
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jobban tűri saját szféráin belül, mint az egyházban. Emiatt

nem illik megsértődni, hiszen a történelem Ura a dolgok rend-

betételét „a maga házán” kezdi (1Pt 4,17).

Az igazság fogalma nem sajátítható ki, de követelménye

alól kibújni sem lehet senkinek semmiféle ürüggyel. Mi az

igazság? – tette fel e kérdést Pilátus a Názáretinek (Jn 18,38).

De azután választ sem várva fordult ismét a Jézust vádoló

tömegek felé.

A kérdés ma ugyanolyan jogos. Egyfelől a modern –

vagy még inkább posztmodern – média a politikusok (minde-

nütt a világon egyfajta gazdag elitréteget képeznek) megdol-

gozási szándékát zúdítják az emberek nyakába igazságként. A

dolgok persze sokkal árnyaltabbak, olykor átláthatatlanabbak,

szövevényesebbek, és szándékosan elhallgatottabbak, elken-

tebbek, mint azt például választási ígérgetéseikkel, szlogene-

ikkel, pufogtatásaikkal előadják vagy éppen eladják. Amit a

hírekben hallunk, az úgy, ahogy van: egyszerűen nem igaz.

Bizonyos tendenciát, sarkítást, beállítást, érdeket tükröz. Sőt

már elszoktunk az igaz szótól. Nem a hír nem igaz, hanem

amit mondanak vele. A cél, amit el kívánnak érni. A sikeres

árvíz elleni védekezésről szóló hír (ami igaz) elfedi azt a tényt,

hogy a két árvíz közti időszakban mekkora mulasztás a tölté-

sek elhanyagolása (ez is igaz, csak nem hír). Hogy a védeke-

zésre kényszerűségből fordított összeg mennyivel haladja meg

az átgondolt karbantartásra fordítottat, annak ismertetése

elmarad, mert bizonyos körök érdekeit sértené. Ez megdolgo-

zás, semmi köze az igazsághoz. Az iszapáradat megelőzhető

lett volna, csak költeni kellett volna rá, mint kiderült, sokkal

kevesebbet, mint amennyibe a környezet helyreállítása kerül.

Másfelől a média zsongít. Hiszen az emberek igényte-

lenségét „szolgálja ki”. Szappanopera, szex, agresszió, talmi

csillogás, csápolás, milliomosillúziót kínáló vetélkedők vált-

ják egymást. Sokakban nem is tudatosul, hogy mindez egyfajta

„igehirdetés”. Tudniillik foglalkoztatja az agyat, befolyásolja

a vágyakat, meghatározza az értékrendet, segítséget, megol-

dást kínál az élet különféle helyzeteiben. De ha valaki elgon-

dolkodik azon, hogy mindez a valóság-e – vagy pedig csupán

illúzió –, egyszer csak csömör lép fel velük szemben. Az

emberek – legalábbis akikben a lelkiismeretnek vagy ember-

ségnek még nyoma maradt – megundorodnak, és azt kérdezik:

csak ennyi? Olykor egy politikai figura üzenet értékű, amire a

társadalom nagy része fogékony: „Törj keresztül ellenfelei-

den! Ne vedd komolyan még az általad hozott szabályokat

sem, tekints el a parlamentek által megszavazott törvények-

től!” Hogy ne is beszéljünk az igazságosság követelményéről.

Persze a következménye elkerülhetetlen: az emberi méltóság

sérül, „az élőlények áruvá degradálódnak”.
8

A modern társadalomban kétségessé vált, hogy volta-

képpen egyetlenegy igazság van-e. Sőt az is, hogy egyáltalán

van-e igazság. Ez a kérdés nem kerülte el az egyházat sem.

Biztos-e az egyház abban, hogy amit hirdet, igaz? Amit kép-

visel, nem csupán „tiszteletre méltó hagyomány”, ami szépsé-

ge és emelkedett volta miatt figyelemre méltó? Istennel kap-

csolatban egyébként is a bukott emberben a neki ellentmondás

öröme, a hazugság kényelme, a kísértés bizalmatlansága, a

tagadás akarása működik. Eredménye persze az emberben

magában és a társadalomban keletkező zavarodottság.
9

Sokan

a dolgok megoldását egyfajta „egytálvallásban” remélik.

Valószínűleg a vallás tekintetében alapismeretek híján: azt

sem tudva, hogy ebből csupán annyi következne, hogy a val-

lások egymást oltanák ki.

Ezzel szemben II. János Pál pápa azt tanította: „Nem

lehet hátat fordítani az igazságnak, nem hagyhatunk fel hirde-

tésével, nem rejthetjük el, még ha nehéz igazságról van is szó,

amelynek kinyilatkoztatása nagy fájdalommal jár. »Megis-

meritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.« –

mondta Jézus (Jn 8,32). – Ez a mi feladatunk, egyben táma-

szunk. Nincs benne helye kompromisszumoknak, sem megal-

kuvóan diplomatikus magatartásnak. Tanúságot kell tenni az

igazságról, üldöztetések árán is, még akár vérünk árán is,

ahogy maga Krisztus tette.”
10

2) Máskor „az igazság” csupán leegyszerűsítés

Ez leggyakrabban a szekták vezérei, a média művelői és

a politikusok jellemzője. Sokrétű, árnyalt, bonyolult, szövevé-

nyes dolgok egy szempontú megközelítése, vagy a valóság

részeinek szimplifikálása, olykor érdekek szerinti torzítása. 

A dolgok sokfélesége olykor gazdagságot jelent: egy

szimfóniát nem egy hangszerre komponálnak, egy kórusmű

nem egy hangból áll, egy valamire való festő nem egy színnel

dolgozik, hanem az árnyalatok sokaságával. Ettől szép, de

egyben igaz is a mű.

Máskor „az igazság” tálalása emberi érdekek, vonzódá-

sok és taszítások szövevénye szerint történik, amelyekben

nehéz kiigazodni, valójában igazságot tenni. Legtöbbször az

elromlott dolgokat úgy kell vagy muszáj hagyni, ahogy van-

nak. Legalábbis nem lehet eltekinteni attól, hogy megoldásuk

sok erőfeszítést, kölcsönös megértést és engedményeket igé-

nyel. Ha a dolgok túlságosan összegabalyodtak, nem elég az

emberi erőfeszítés azok rendbetételéhez. Az emberinél

nagyobb erő kell: türelem, bölcsesség, tisztánlátás, jóra kész-

ség. Ez ma is egyedül Istennél található.

Minden bizonnyal egy adott helyzetnek szerepe van az

igazság felismerésében, sőt még inkább az alkalmazásában.

Ezt a bibliai irodalom a bölcsesség kategóriájába utalja.

Azonban ez a Szentírásban egy alapvető igazságra vezethető

vissza, amelyet több kifejezéssel jelöl a Biblia: Isten akarata,

bizonyos összefüggésben „a törvény” vagy parancsolatok, az

ige, vagy akár maga az evangélium is. Az igazság alkalmazá-

sa minden esetben valami olyasmire utal, ami összhangban

van a létezéssel, az emberi kapcsolatok működőképességével,

sőt elsősorban magával Istennel. A bölcsességet nem kitalálja,

hanem megtalálja az ember, hogy mi a helyes egy adott hely-

zetben. Különben a bibliai citátumok sem válnak többé, mint

hogy emberek akár egymás ellenében is bizonyítsák, hogy iga-

zuk van, és a másiknak nincs igaza.

De mindezek gyengítik vagy megszüntetik azt a tényt,

hogy igazság van? Hiszen csak szét kell nézni magunk körül,

és nem lehet nem észrevenni, hogy ha az igazság elenyészik,

az egyház (és az állam vagy a kultúra) tekintélye semmivé

válik. A dolgok kiüresednek. A szó elveszti hitelét. A fárado-

zás az értelmét. A becsületes munka, tanulás céltalanná válik.

A hazudozás, gonoszkodás, ügyeskedés, önzés, megtévesztés

válik megszokottá. Senki nem hisz senkinek. Ami ma megfel-

lebbezhetetlen tényként dollármilliókat, hadseregeket mozgat

meg, holnapra kiderül: jól előadott humbug volt az egész.

Közben emberek nyomorodtak meg, pusztultak el. Mert az

igazság hiánya, ellentéte: a hazugság. Márpedig Jézus a sátán-

ról mondja, hogy a hazugság atyja, sőt embergyilkos (Jn 8,44).

„A társadalmak hanyatlásának vagy felemelkedésének

különböző fokozatai vannak. Létezik olyan átlagos együttha-

tó, amelyben elfogadottá válik a lopás, a korrupciót már nem



érzik illetlen dolognak, a hazudozás megszokott érintkezési

forma. A társadalmak lealacsonyíthatják az embert – vagy

segíthetik felemelkedését. Esetleg elmehetnek »az élvezetek

boltjába«, a belépő ellenében eksztázist élhetnek át. Megspó-

rolhatják maguknak mindazt a fáradságot, amely az emberré

válás göröngyös útját jelenti, ekkor a »boldogság« is áru lesz,

amely eladható és megvásárolható. S legvégül kiderül, hogy

becsapták őket.”
11

„Az igazságból egy van, a tévedésből sok. Ha egy adott

kérdésben valamelyik tény vagy hitelv igaz, akkor az összes

többi hamis. Az igazság forrása Isten. A hamisság forrása a

sátán. A helyettesítő »igazságok« hamissága az Antikrisztus

műve. Ezernyi alternatíva létezik, hogy tőrbe csalja az óvatla-

nokat.”
12

Az idős II. János-Pál pápa vallomása: „Megadatott szá-

momra, hogy személyesen is megtapasztaljam a rossz ideoló-

giáit. Kitörölhetetlenül élnek emlékezetemben. Először jött a

nácizmus. Amit azokban az években láttunk, már önmagában

is szörnyű volt. Ám a nácizmus számos aspektusa abban az

időben ténylegesen rejtve maradt. Az Európát elárasztó és

megrontó rossz valódi dimenzióját nem fogta fel mindenki,

még azok közül sem, akik a legközelebb voltak ennek az

örvénynek a középpontjához. A rossz hatalmas kitörése borí-

tott el minket, s csak fokozatosan kezdtük felismerni valódi

mibenlétét. Akik felelősek voltak, nagy erőfeszítéssel rejtették

el önnön gonoszságukat a világ szeme elől. Mind a nácik a

háború idején, mind pedig a kommunisták a háború utáni

Kelet-Európában. Igyekeztek elleplezni a közvélemény elől

mindazt, amit tettek. A nácik tizenkét éven át, a kommunisták

több mint fél évszázadon keresztül”
13

A Biblia szava szerint a sátán nemcsak hazug és gyilkos,

hanem egyszersmind megtévesztő is, lásd Ef 4,22 (φθειρω)

csalárdnak, illetve megtévesztőnek fordítják, valójában: szét-

dörzsölni, tönkretenni, megrontani alapjelentésű görög szó,

ahogy ma mondanánk: maszatolni, elkenni a dolgokat. 

Mint az eddigiekből nyilvánvaló, a keresztyén (és általá-

nosan emberi) igazságkeresés nem valamiféle széplelkek

öncélú szórakozása, hanem az emberinek nevezhető élet útke-

resése, amely keskeny és mindkét oldalról tövises, de mégis

egyedül járható út.

Az igazság tehát nem valami bizonytalan szubjektum

vagy bárki által meghatározható mérték, amelynek tartalma

tetszés szerint cserélhető, szűkíthető, bővíthető, hanem abszo-

lút. Méghozzá nem önmagában, hanem csak azért, mert Isten

garantálja azt. Az igazságosság következménye a (שלןם),

sálóm aminek a békességgel való fordítása csak megközelítő-

leg pontos. Minthogy a szó valamiféle egyensúlyi állapotot

jelöl, amelyet az Isten és a közösség felé való elvárások telje-

sítése eredményez. Vannak jogi és vannak spirituális elemei,

egyik sem létezik a másik nélkül.
14

Az igazság mögött teljes súlyával ott áll az Isten. Éppen

ezért az egyház nem teheti meg, hogy elviselhető kompro-

misszumos formulákat találjon ki, hanem csak azt, hogy az

Isten szavának teljes egészét hamisítatlanul adja át. Efelett

pedig sem a pápának, sem a karizmatikusoknak, sem senki

másnak nincs hatalma.

Az igazság megtalálásának útja a kegyelem útja. Nem

azoknak a vágyait kell megcélozni az evangéliummal, akik

nem keresik, sőt szembenállnak az igazsággal. Az igazságra

szomjazók (Mt 5,6) szembesülnek a valósággal: saját maguk

igaztalan voltával, illetve igazságuk elégtelenségével. Ezt ki is

kell mondaniuk. Csak ilyen módon részesülnek „a kiosztott

igazságban”, iustitia distributiva. Vagyis abban, hogy Isten

bírói döntésével igaznak nyilvánítja őket, a bűnösöket. Mivel

becsületesek, annak a bírónak kegyelmét kapják, aki a bűnös

felett kimondja az ítéletet, de joga van felmenteni is: „meg-

igazítja a hívőt” (Róm 4,5). A kegyelem nem az ember jóra

való igyekezetének jutalma, hanem éppen ellenkezőleg: Isten

ezt az igyekezetet nem ismeri el. Amennyiben ebben az ember

gőgje, önmagával szemben táplált illúziója rejlik.
15

Hanem azt

a bűnöst igazítja meg, aki szembe mert nézni valóságos álla-

potával, levetette a tagadás, de a kegyesség álarcát is, és éppen

amiatt krízisbe került. Ebben az állapotában nem tehet mást,

mint kiált Istenhez állapota megváltoztatásáért.

A megigazulás (pontosabban Isten megigazító tette)

Isten előzmények nélküli kegyelméből fakad. Kikényszerít-

hetetlen, szabad tette. A megigazítás azonban nem hagyja érin-

tetlenül a megigazult személyét, hanem megváltoztatja, még-

hozzá ténylegesen. Csak ebben neki nincs dicsekedni valója

(Róm 3,27). Az Isten szerint való (tehát igaz) tettek a megiga-

zulásnak nem előzményei, hanem következményei.

Mindez pedig csupán Krisztusban és Krisztusért lehetsé-

ges. Ezért a Krisztusban hívő (élő) ember igazsága sem nem

megjátszott – Istentől ered, tehát valóságos –, sem nem vezet

öntömjénezéshez. Éppen a megtért ember, ha igazán megtért

– és nem bebeszélték neki –, tökéletesen tisztában van elve-

szett állapotával is. De az előtte megnyílt – nem e világból

való – lehetőségekkel is, a megszentelődés harcok árán meg-

szerezhető valóságával. Azzal is, hogy még mindig itt él a

világon, ahol a sátán támadja, a kegyelemből ki is eshet (Gal

5,4), tehát teljes komolysággal minden erejét megfeszítve kell

rajta lenni azon, amit Isten számára elkészített életprogramul:

ami számára „az igazság” (Fil 2,12–13; 3,12–14).

János evangéliuma bőségesen megőrizte számunkra az

Úr Jézus (εγω ειμι) igéit: „Én vagyok az igazi szőlőtő” (15,1);

„én vagyok a jó pásztor” (10,11); „én vagyok az élő kenyér”

(6,32); „én vagyok a világ világossága” (8,12); „én vagyok a

juhoknak ajtaja” (10,7); „én vagyok a feltámadás és az élet”

(11,25); „én vagyok az út, az igazság és az élet” (14,6).

Tulajdonképpen ezek arról szólnak, hogy mivel Jézus az Atya

– vagyis Isten – akaratát teljesíti, sőt egyenesen általa él, a

végső igazság benne jelentetett ki. Neki nincs saját igazsága,

önmagától nem tesz semmit (8,28), hanem csak amit hallott az

Atyától, azt adta tudtul (15,15). Mivel egy az Atyával (10,30),

benne a végső igazság jelentetett ki. „Isten kijelentésének nem

kell igazolnia magát az emberek előtt.”
16

De végső soron ez az,

amit az emberek keresnek, amikor az igazságot keresik. Az

igazság testté lett (1,45). A transzcendens Isten immanenssé.

Csak azért jött e világba, hogy bizonyságot tegyen az igazság-

ról (18,37). Eljövetele eszchatológikus üdvesemény. 

C. H. Spurgeon szerint „a lélekmentésre valószínűleg

csak azok a prédikációk alkalmasak, amelyek tele vannak

igazsággal”.
17

Az igehirdetőknek írja: a hallgatóid várnak vala-

miféle frappánsra, valami édesre, valamire, ami feldobja vagy

meghatja őket. Egyszerűen erre van szükségük. De „észrevet-

tem, hogy amikor Isten felettébb megáldotta szolgálatomat,

igazságra vágyó hallgatósággal találkoztam.”
18

Akkor pedig mi értelme van az olajbogyó-effektusnak,

azt értem alatta, amikor az igehirdető saját elképzelésére akar

átgyúrni mindenkit, és nem Isten igazságát képviseli. Lehet ez

hallgatói számára akár vonzó is, mert ezzel leveszi vállukról a

felelősséget, hogy a maguk életére nézve keressék és megta-
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lálják Isten „igazságát”, vagyis saját sorsukban Isten akaratát.

Persze ennek méltósága is eltűnik. Lehet szenzációéhség, az

embereknek van erre igénye. Csak ennek semmi köze a

Krisztusban nyerhető új élethez. Lehet libamájbeszerzési

technika, ami aztán botrányokhoz vezet. Az evangelizáció és

az igehirdetés alkalmával bármiféle nyomás alkalmazása csak

tisztátalan lehet, és hitelrontás az eredménye (2Kor 1,24). Mi

rendelkezünk-e Istennel, vagy ő rendelkezik velünk?

5. Vajon az Úr Jézus missziós módszere 

érvényes ma is?

Ha misszióról beszélünk egy evangéliumi keresztyén

közösségben, akkor olyan evidenciáról van szó, amely – úgy

véljük – nem szorul semmiféle magyarázatra. Ha egy lelkész

vagy egy gyülekezet misszióellenes volna, az olyan képtelen-

ség lenne, mintha egy tanár diákellenes, vagy egy orvos beteg-

ellenes lenne. Annak ellenére, hogy a tanárban is születnek

negatív érzések diákjai felé, az orvosban is betegei felé. Egy

valamire való tanárt nem tesz boldoggá hallgatóinak érdekte-

lensége, az orvost sem, ha a betegei tönkreteszik a gyógyulás

folyamatát. De mindkét esetben ők nem a diák, illetve a beteg

ellenségei, hanem jól tudva, hogy mi állna azok érdekében,

érettük „haragszanak”. Pontosan azért, hogy a tőlük elvárható

eredményességnek megfeleljenek. 

A keresztyén misszióellenesség – ha tetszik – még kép-

telenebb valami. Mert abba az irányba mozgósítana olyan

embert, akiért a Krisztus meghalt, hogy álljon ellene mások

megtérésének, azt akarva, hogy azok örök sorsa az örök kár-

hozat legyen. Ez pedig nem csupán képtelenség, hanem egye-

nesen ördögi. Ez esetben a keresztyén keresztyénsége kérdő-

jeleződnék meg. 

Hogy e példánál maradjak, hacsak nem az derülne ki egy

pedagógusról, hogy a kétszerkettő megtanítása után nem

képes tovább vinni a gyerekeket, vagy pedofil hajlamú. Mert

ez esetben a hivatás elveszti legitimációját. Hogy a keresztyén

misszionáló buzgalomról sem vélekedhetünk kritikátlanul, az

legalábbis alapkövetelmény. Ha úgy működik a misszió,

ahogy kell, kiállja a próbát. Ha pedig nem, akkor a megvizs-

gálás nem misszióellenes, hanem annak egészséges gyakorla-

tát védi.

1) A misszió Isten szándékából fakad
19

A világ az Isten világa. ő teremtette, és ő tartja fenn.

Istent a Bibliából úgy ismertük meg, mint aki nem passzív és

nem is semleges Isten. Isten egyszerre távoli, és egyszerre

közel való (Ézs 45,15; 40,27 skk.). Ő a forrása minden élet-

nek. Szeretete és bölcsessége indítja őt a világért való mun-

kálkodásra. Isten szeretete áldozatos és aktív szeretet.

Mindent átfogó és teljes szeretet. Kihat a létező világ minden

területére. 

Az üdvösséget kínáló Isten folyamatos párbeszédet foly-

tat a tőle elszakadt és az elszakadás következtében nyomorú-

ságokkal küszködő embervilággal. Konfliktus van az ember

potenciális léte – tehát amivé az ember lehetne vagy lennie

kellene – és aközött, amiben jelenleg él. Jelenkori szociológiai

és pszichológiai felmérések énvesztésről, világvesztésről,

elgépiesedésről, eldologiasodásról, elmagányosodásról, üres-

ség érzéséről, értelmetlenség érzéséről, a globalizáció beszip-

pantó erejéről szólnak.
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Az ember bezáródik önmagába és az önmagával való

konfliktusba. Az ember ennek a helyzetnek okozója is, áldo-

zata is. Nem képes kitörni belőle. Eközben pedig igazságra,

békére, szabadságra, jóságra vágyik. A bibliai szemléletmód

szerint a létezés állapota az Istentől való elidegenedés állapo-

ta, és ezért az embert terheli a felelősség (Róm 1,21–32).

Jürgen Moltmann szerint a 20. század végén már nehéz olyan

európaiakat találni, akik még hisznek egy értelemmel és jelen-

tőséggel teljes jövő ígéretében. A mai nyugati társadalom a

jelenben tékozolva a jövőnek csak adósságot gyűjt. A környe-

zetét feléli, és a maradékot hagyja unokáinak, hogy boldogul-

janak vele, ahogy tudnak. Ez a társadalom szemlátomást

inkább az azonnali fogyasztást választja, mint a jövőbe vetett

invesztíciót.
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Jellemzője a jövőbe vetett bizakodás és a társa-

dalmilag elfogadott erkölcsi normák tiszteletben tartása

helyett: 1. vagy egyfajta politikai naivitás, 2. vagy a beletörő-

dés, a rezignáció, a keserűség, az erkölcsi cinizmus és valami

fagyosság az emberi kapcsolatokban.

De a világ – és benne az ember – mégis megmaradt Isten

teremtésének. Bár Isten ellen való lázadásában vergődik. A

Golgota Isten végtelen szeretetének megnyilatkozása, ugyan-

akkor a bűn borzalmas sötétségének leleplezése. El kell gon-

dolkodnunk azon, hogy a Názáreti Jézusra nem a föld söpre-

déke, nem a minden rendes ember által megvetett gazembe-

rek, hanem az állam, a kultúra, a vallás megbecsülésének

örvendező emberek mondták ki a halálos ítéletet. Ilyen érte-

lemben a Golgota minden idők szimbóluma. Az egész világ,

sőt az egyház áll a vád s egyszersmind a felmentés megszólí-

tottjaként.

Az ember „Isten képmásává” teremtetett. Ez jelentőség-

teljességet, nagyságot, méltóságot, értékességet jelent. De

egyben kísértést is. A kísértés az, hogy önmagát tegye meg

létezésének és világának központjává. Ekkor az ember bűnbe

esik. Túllép véges korlátain, fölmagasztosítja önmagát. A hüb-

risz az ókor óta az embernek az a vágya, hogy isteni rangra

emelkedjen. Sohasem a csúf, a kicsi, az átlagos volt az ideál,

hanem az, aki hős, az, aki nagy, szép, kiváló és erős. A nép

nagyjai, a királyok, a papok, a törvényalkotók, különleges

testi erővel rendelkezők adták a mértéket. 

A hübrisz a Biblia szerint nem egy a bűnök közül,

hanem a bűn a maga teljes formájában (Ez 28,12–19).

Nevezetesen az embernek az isteni központtól önmagához

való odafordulása. Törvényt szab, ahelyett hogy alkalmazkod-

na hozzá. A végest hiszi végtelennek. „Az embert egy démo-

nikus szerkezet kényszeríti arra, hogy a természetes önigenlést

összekeverje a pusztító önfelmagasztalással.”
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De korlátainak

meglétén ez mit sem változtat.

A bűnbe merült ember tettére Isten levezethetetlenül

titokzatos és radikális válasza Krisztus inkarnációja és

kereszthalála. Az inkarnáció sem a judaizmusból, sem a

pogány vallásokból nem következik. Isten szabad döntése.

Leereszkedése hozzánk emberekhez hatalmának, irgalmának,

jóságának és igazságosságának a jele. A kereszten önmagát

kiüresítve Isten bűnöket megbocsátó szeretete a legteljesebb

radikalizmussal mutatkozik meg. A Krisztus-esemény Isten

legteljesebb önközlése. Ítéletet mond az ember gőgje felett,

amely olyan akar lenni, mint Isten. Megítél minden ember

faragta bálványt, ezért nemcsak fel kell ismerni korlátainkat,

hanem el is kell fogadni azokat. Mégpedig életünk minden

területén. Keresztyénként is, hiszen nem vagyunk korlátlan

lehetőségek birtokosai, még csak tökéletesek sem.

Mivel Isten teljhatalommal rendelkezik, megengedheti

magának a szeretet erőtlenségét. Krisztusban maga Isten



bocsátkozott bele a bűn okozta szenvedésbe és a halálba.

Átvállalta bűneink büntetését (1Pt 3,18; Róm 5,8). Ezzel hűsé-

ges lett saját ígéretéhez. Ítéletet mondott az ember büszkesége

felett, az embert megítélve emlékeztette létének határaira, de

egyben jót tett vele, kegyelmében is részesítette.
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Nem lehet a

történelemben visszamenni a Jézus előtti időkre soha többé.

Földi munkássága: tanítása, életpéldája, szenvedése, halála és

feltámadása döntő hatással volt az emberiség történelmére. 

Az Úr Jézus személye úgy áll előttünk, mint egyedüli meg-

oldás a bűn (mint az emberlét determinációja) kérdésére. Az

engesztelő áldozat azt jelenti, hogy Krisztus elfordította rólunk

Isten haragját. Isten szentsége és irgalma így nem szenved csor-

bát. A bűn súlyossága és a kegyelem nagysága egyszerre válik

nyilvánvalóvá abban, amit Isten érettünk Krisztus által tett. 

A meghalt és feltámadott Úr Jézus Krisztus parancsot

adott az emberek megváltásáról szóló jó hír, az evangélium

terjesztésére, a misszióra. Az evangélium elfogadása által vál-

tozik meg az ember egzisztenciája már itt a földön is.

Kapcsolata átértelmeződik elsősorban önmagához, sorsához,

környezetéhez, amelyben él. Mindezek rendbe jönnek. Sőt

magával az örökkévalósággal és a Mindenhatóval is békes-

ségre jut. Mély és titokzatos változás ez, amely nem hagyja

érintetlenül az élet egyetlen területét sem. Olyan gazdag és

sokrétű, amelyet nehéz pontosan körülírni. Értelmes rendben

kezdenek összeállni a dolgai: érdeklődési kör, viszonylatok

stb. Belátó, gerinces, őszinte, igaz és jóindulatú lesz, aki

korábban önző, hiú, gátlástalan volt. Ezt elsősorban a környe-

zete konstatálja. Megtérésnek nevezi a Szentírás. Ennek a pre-

zentációja, felkínálása és a hozzá szükséges atmoszféra meg-

teremtése a hívők feladata a misszióparancs alapján.

A misszióparancs megtalálható mind a négy evangélium

végén. A misszió az egyházra átruházott megbízatás.

Méghozzá Isten részéről. A parancs egyetemes minden vonat-

kozásban: térben, időben, érvényességében egyaránt. Nincs a

végrehajtása előtt sem földrajzi, sem etnográfiai, sem idői

megszorítás. Máté evangélista missziói, Márk karizmatikus,

Lukács ekleziológiai, János pásztori szemszögből fogalmazta

meg és hagyta ránk. E szempontok fontosak, és lényegét

tekintve ugyanarra irányulnak. Segíteni kell azokat az embe-

reket, akik keresik ugyan életük jelentőségét, a körülöttük lévő

világ értelmét, a dolgok mélyére akarnak nézni. A missziópa-

rancs középpontba helyezi Krisztust, mint aki ugyan minden

hatalom birtokosa, viszont nem diktátorként, hanem megvál-

tóként mutatkozik be. Társul szegődni kész az emberekhez,

hogy megtalálják életük értelmét, de Jézus ezt megalkuvás és

behízelgés nélkül teszi. Segítséget, és nem cinkosságot kínál.

2) A misszió párbeszéd, de egyben konfrontáció is

Ha a misszió Isten szándékából fakad (teológiai szakki-

fejezéssel: missio Dei), akkor érdemes például venni Jézust,

aki nem csupán a misszió tárgya, hanem egyben örök, ma is

érvényes mintája is. Az emberek megéheztek. Jézus ennek lát-

tán anélkül, hogy erre bárki kérte volna, gondoskodott arról,

hogy mindnyájan jóllakjanak. Erre a tömeg fellelkesült, és

vezérükké kívánták előléptetni, valóságos spontán népszerű-

ség kialakulásáról volt szó. Ő azonban nyomban visszavonult

(Jn 6,1–15). Egy másik alkalommal egy egész város – feltehe-

tőleg Kapernaum – összegyűlt, és estére kelve Jézus betegei-

ket meggyógyította, ördöngöseiket megtisztította. Ezután

szintén visszavonult, nem adva alkalmat arra, hogy ő maga

vagy bárki kihasználja az adott helyzet kínálta „missziós”

lehetőséget. Pedig tanítványai lelkendezve hívták fel a figyel-

mét: „Mindenki téged keres!” (Mk 1,37) Jézus a körülmények

kényszerétől függetlenül – de az Atya akaratához igazodva –

viszonyult az adott helyzetekhez. Mindkét esetben a jelenlé-

vők javára, az emberi szükségletek kielégítése érdekében

végezte szolgálatát. De kitért az elől, hogy a tömegből felé irá-

nyuló igényeknek alávesse magát.

A János által megörökített kenyérszaporítási történet egy

hosszú vitahelyzet bevezetője. Jézus nagy-nagy empátiával

mélyen megértette a környezetében lévő emberek gondolko-

dását. Vágyaikat, szükségleteiket bizonyos tekintetben res-

pektálta. Együttérzéssel és könyörülettel volt irántuk. De

szembesítette őket azzal, hogy ha jóllaktak is, újra megéhez-

nek. Újra jól fognak lakni, és újra megéheznek. Minden anya-

gi szükségletnek megvan a maga jogossága. Ugyanakkor –

szerinte – az emberi élet ennél mérhetetlenül több. Elkezdte

tanítani őket arra, hogy valójában nem a tovatűnő élet lehető-

ségeit és szükségleteit kellene középpontba helyezniük,

hanem az „örök életet adó eledelt”. Az emberi életnek miköz-

ben vannak rövid távú és jogos igényei, az emberek lemonda-

nak arról, ami rövid és véges életük idejében benne rejlik. Ő

pedig ezt kínálta: az Isten igéjének teremtő ereje által létrejö-

vő lelki tisztaságot, jóságot, szentséget, békességet, szeretetet.

Így az élet teljességre jutásának kérdésében egy jottányit sem

engedett. A kenyérszaporítási csodát követő viták során az

emberek megkeményedtek, végül már nem akarták tovább

hallgatni sem. Sőt a tanítványok sem értették meg őt. Ezt bár-

minek nevezhetjük, csak nem egy PR-tevékenységnek.
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Vajon amikor a misszióban összeütközésbe kerül az

emberek (akár jogos) elvárása azzal, amit Isten kínál, követ-

jük-e Jézust? Az egyház ma – akárcsak valamiféle üzleti vál-

lalkozás – a modern tájékozódás és hírverés eszközeivel

igyekszik megnyerni az embereket a hitnek. A vélt modell leg-

több esetben Pál apostol. Amerikai gyülekezetnövekedési kur-

zusokon sulykolják, ha ma élne, bizonyára igénybe venné a

kommunikáció összes csatornáját, hogy minél több embert

elérjen az evangéliummal. Az egyik leggyakrabban ajánlott

kontaktusteremtési módszer a közvélemény-kutatás. Milyen

gyülekezet (barátságos és emberi szükségleteket kielégítő)

lenne kívánatos annak az érdekében, hogy az egyház (vélhe-

tőleg az egyház tanítása is) vonzóvá váljon? 

Lesslie Newbigin Evangélium a pluralista társadalom-

ban című már idézett művében egy megfontolandó kérdést vet

fel. Amennyiben a körülöttünk lévő világ igényeiből (vagy

igénytelenségéből) indulunk ki, amely nem több, mint anyagi

biztonság, ha lehet jólét, esetleg pillanatnyi kényszer vagy

érdek, az evangelizációval sehova se jutunk. Ha az igehirdetés

ezekre a kérdésekre koncentrál, akkor nem több puszta fecse-

gésnél!
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Mert ha nincs értelmes kérdés a kortársak felől, nem

lehetséges értelmes válasz sem. Aki nem lát különbséget  a

„Hogy lehet jól élni, és lehetőleg mindenáron érvényesülni?”

és Kornéliusz kérése között: „Itt vagyunk Isten színe előtt,

hogy meghallgassuk mindazt, amit Isten rád bízott” – az vagy

az emberről tud keveset, vagy a rá bízott üzenetről. Esetleg

mindkettőről. 

A világ kérdéseinek a megválaszolása – Newbigin sze-

rint – nem az egyház feladata. Éppen Jézus nyomán válik ez

legvilágosabbá. Jézus azt képviselte, hogy az emberek fordul-

janak meg (ez a megtérés), forduljanak szembe az állandóan
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és erőszakosan előretolakodó világi vágyaikkal, fogadják el az

igazságot, hogy ezeknél több az élet! Ez a több azonban nem

e világi értelemben több, sőt nem is az e világi dolgokban

található, hanem igazságszeretetben, békességben, irgalmas-

ságban és szelídségben. Mindezeknek ugyan a világ szerint

kicsi az árfolyama. Nem viszik úgymond előre a világot ama

áhított „fejlődés útján”. Ahhoz tőke kell, kapcsolatok, ravasz-

ság és rátermettség. Az egyén ebből kéri – vagy követeli – a

maga részét. Jézus viszont arra szólította fel hallgatóit, hogy

vagy higgyenek Istennek, vagy folytassák tovább saját útjukat

Isten akaratával ellentétes irányba. A szinoptikus evangéliu-

mok kenyérszaporítási beszámolói után ez hangzik: „Ha vala-

ki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel napon-

ként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja

menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem,

megmenti azt.” (Lk 9,23–24) 

Jézusnál ezért nem egyszerűen az egyház növekedése,

létszámbeli gyarapodása volt a cél. Nála Isten országa nem

valamiféle formális, kegyes emberi elvárások csokra, és nem

egy kiváltságos csoport sajátos igénye, amelyet a hívők ked-

vük szerint tölthetnek meg a korszellemnek éppen megfelelő

tartalommal. Isten országának „arca van”: ez maga Jézus. Az

a keresztyén közösség, amely pusztán a maga számszerű

növekedését tekinti legfőbb feladatának, meglehet, hogy

éppen Isten akarata ellen munkálkodik.
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Mielőtt a misszióban a magunk szerepéről, saját célja-

inkról és az azokhoz vezető eszközökről tájékozódnánk, Isten

cselekvésének elsődlegessége felől kellene szilárd meggyőző-

déssel rendelkeznünk. A misszió elsősorban nem a mi vállal-

kozásunk, hanem a Szentháromság egy örök Istené. Jézus

megértette a világot, de nem adott helyt a világ igényeinek és

módszereinek, hanem ellenkezőleg: konfrontálódott velük.

Ahol az evangélium hitelesen megjelenik, mindig válságot

idéz elő. Jézus megküzdött az emberekkel. Éppen az önmaguk

felől érkező érvényesülési erőkkel és hatalmakkal szemben

foglalt állást. Csak olyan áron elégíthette volna ki ezeket, ha

az ember magasabbra hivatott voltát (egyben az Atya szándé-

kát) elárulta volna. A test a maga vágyaival, igényeivel mulan-

dó. A lélek örök. Az igazság örök, a szeretet örök. Az evangé-

lium Jézus szerinti képviselete, a missio Dei minden korban,

ma is konfliktust okoz, és esetleg az egyház szenvedését hozza

magával. Mert az egyház vagy felvállalja azt, amit a világ

elvár tőle, és beáll egynek „a világ üdvözítői” sorába, lásd

fasizmus, nemzeti szocializmus, marxizmus, internacionaliz-

mus, vagy éppen a mai divatos eszmék: piacgazdaság, globa-

lizáció, posztmodernitás stb., vagy – bár képes felmérni, akár

bizonyos mértékig respektálni az emberi igényeket – tudatá-

ban van annak, hogy Isten terve valami másról szól. VI. Pál

pápa írta végrendeletében: „Ne gondoljuk, hogy azzal lehe-

tünk a világ hasznára, ha átvesszük gondolatait, viselkedés-

módját, ízlését! Azzal lehetünk hasznára, ha megértjük, sze-

retjük kortársainkat, vállaljuk szolgálatukat, de nem azonosu-

lunk velük. Ha az isteni kijelentés alapján kritikus módon

vagyunk szolidárisak velük.”

Elgondolkoztató, hogy éppen Pál apostol, aki a pogá-

nyok apostolaként igen sok embert megnyert az Isten orszá-

ga számára, egyetlen missziós módszert sem tartott fontos-

nak kifejleszteni és tanítani vagy begyakoroltatni a gyüleke-

zetek tagjaival. Sőt leveleiben még aktív evangelizálásra

buzdító sorokat sem találunk. Ezzel szemben az evangélium

szellemében való életmód és az abban való megmaradás

képezi leveleinek fő tartalmát. Hogyan és kiben kell hinni,

hogyan lehet elkerülni a rászedettséget, hogy valaki zsák-

mányt ne vessen a hitünkben (2Kor levél). Hogy kell a gyü-

lekezet tagjainak konfliktusaikat megoldani, gondoskodni a

szükségben lévőkről, megőrizni a házasság tisztaságát, özve-

gyekkel bánni stb. 

Mindig titok az, hogy miképpen talál valakit szíven az

evangélium igazsága. Ezt nem lehet programozni, nem lehet

kikalkulálni, de ahol egy közösség Isten normáinak hűségében

él, abban ez gyakran megtörténik. Ezért nem lehet missziót-

lannak tekinteni Pál leveleit.
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