
a sokak számára okkal titokzatos irat, a Jelenések

könyve gyermekségem idején különös módon vonzott. Ez

meglepőnek tűnhet, de így volt. Nem mondom, hogy megér-

tettem volna, de a benne gomolygó képek megragadták kép-

zeletemet. Birkóztam velük, néha félelmet támasztottak

bennem, máskor lelkesítettek. Aztán ahogy növekedtem, ész-

revétlenül bezárult előttem is a Biblia utolsó könyve. A min-

dent érteni, megmagyarázni vágyó serdülőkorban pedig már

inkább zavartak titkai, mint vonzottak volna. No meg kedve-

met szegték azok is, akik úgy beszéltek róla, mintha ők sugal-

mazták volna, s tudálékoskodva úgy tettek, mintha egészen

értenék. Csak egy szakasz volt, amely mindvégig visszatérő

olvasmányom maradt, mégpedig az Úr Jézusnak a hét kis-

ázsiai gyülekezethez küldött levelei.

Az általam hallgatott sok prédikáció hatása nyomán hét-

féle gyülekezeti állapot leképezését láttam bennük, s mint

gyülekezeti tag kutattam, hogy egy-egy adott időszakban

melyik állapot a jellemző az általam látogatott gyülekezetre.

Mint teológiai hallgató, majd később mint lelkipásztor –

aki a hagyományos magyarázókat követve a „gyülekezet

angyalá”-val azonosítottam magam – azt vizsgálgattam, hogy

vajon milyen üzenettel bátorít vagy marasztal el engem az Úr

a gyülekezetre gyakorolt befolyásom alapján.

Később megtanultam ugyan, hogy „a hét angyalhoz

intézett üzenet egyben a hét gyülekezethez is szól. Az angyal

egyben a perszonifikált gyülekezet.” (Dr. Kocsis Elemér)

Azóta meggyőződésem, hogy minden gyülekezet jól teszi, ha

őt létében érintő üzenetet keres e levelekben, de e keresésben

– az üzenet önmagára való alkalmazásában is – a lelkipász-

tornak mindig a nyáj, a gyülekezet előtt kell járnia.

Így hajoljunk most együtt, a Szentlélek megvilágosító

kegyelmét kérve a szárdiszi gyülekezethez írott – a nevezetes

sorban ötödik – levél fölé!

az előző levelekben mindig valami elismerésre méltó-

val kezdte üzenetét az Úr. Ezt megszokva ijesztően hat a gya-

nútlan olvasóra az itt található bevezető megállapítás: „Tudok

cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott

vagy.” (1. v.) Mint szisszenhettek föl kézhez véve e sorokat az

első olvasók! Bizonyára elismeréshez voltak szokva, s önma-

guknak is gyakorta adóztak ezzel. Mindez azonban – mint a

későbbiekből kitűnik – megalapozatlan volt. Kegyességük,

erényesnek tűnő cselekedeteik mögött nem rejlett Isten előtt

értékesnek számító tartalom. Ez magyarázza a minden kendő-

zés nélküli szokatlan elmarasztalást. Szokatlan azért is, mert

Megváltónk földön járta napjaiban a legnagyobb gyöngédség-

gel fordult még a legelvetemültebb bűnöshöz is. A hozzá térő

orgyilkos zelótákat, harácsoló vámszedőket, testüket áruló utca-

nőket szánalommal fogadta, és új életet teremtő bűnbocsánatá-

ban részesítette. Az is igaz, hogy a képmutató, a közvélemény

elismerését áhító kegyeskedőket viszont nyolcszoros jajjal

illette. E jajok közül a legsúlyosabb szoros rokonságban van a

fönti elmarasztalással: 

„Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert

hasonlók vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szép-

nek látszanak, de belül tele vannak halottak csontjaival és

mindenféle tisztátalansággal. Így kívülről ti is igaznak látszo-

tok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással

és törvényszegéssel.” (Mt 23,27–28)

Jézus Krisztus nem elégszik meg a kegyesség látszatá-

val. Nem fogadja el mégoly pompás istentiszteleteinket sem,

ha azok bűnnel elegyítettek, s nem hatja meg zengzetes Uram,

Uram-ozásunk, ha hiányzik mögüle akaratának engedelmes

cselekvése talán éppen a nálunk kisebbek, gyöngébbek áldo-

zatos fölkarolása által.

Szívbe markoló és erőteljes szavak ezek, amelyeket nem

tesz semmissé az önérzetes elutasítás, vagy esetleg a kegyes-

ség látszatának még gondosabb keresése sem. Ez az út nem

vezet megoldáshoz, mert mint Szász Béla a 19. században már

megírta, reám és mindnyájunkra igaz:

„Ha a világ nem tudná is számos bűnömet, | 

Teelőled elrejtenem semmit sem lehet. | Látja Lelked minden

bűnöm, melynek átka sújt…” (BGyÉ 223)

Valóban így van ez, mert bár „az ember azt nézi, ami a

szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van” (1Sám

16,7). A kárhozatos rejtekösvények keresése helyett tehát az

egyetlen járható út az, ha töredelemmel az Úr elé állunk, s

aztán Dávid szavával imádkozzuk:

„Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet!…

Nézd meg, nem járok-e téves úton…” (Zsolt 139,23–24)

Istenünk vizsgálatának megállapítását kétségtelenül

hitelesíti az a tény, hogy ő az egyetlen a mindenségben, aki

joggal elmondhatja: „Tudok cselekedeteidről…”

De hogyan jut tudomásomra reám vonatkozó, hitelt

érdemlő jellemzése, hisz annyi állítás, vélekedés követeli

magának a tévedhetetlen, sokszor isteni tekintélyt?

Az első megszívlelendő értékeléshez azáltal juttat az Úr,

ha reánk vonatkozó akaratához viszonyítjuk önmagunkat. Az

ő akarata az, hogy Jézus Krisztushoz, az igazi szőlőtőhöz tar-

tozva sok gyümölcsöt teremjünk. A gyümölcs tehát a jel,

önmagában a levél kevés, a levél megtévesztő is lehet.
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Egy építkezés miatt még a télen kivágott gyümölcsfa

vaskos törzse várt elszállításra házunk előtt. Ahogy megérke-

zett a kikelet, zöldbe borult a sok kert. Meglepetésünkre az

útpadkán fekvő törzs is egy életerős, új hajtást nevelt, csakúgy,

mint tőle nem messze egy termőhelyén meghagyott kerti társa.

A zöld ág akár még azt a hiedelmet is táplálhatta volna ben-

nünk, hogy a kivágott törzsdarab éppúgy él, mint azelőtt.

Pedig halott volt, a csalóka leveles hajtás sem kérkedett soká-

ig, s gyümölcsöt már soha többé nem hozott…

Az, hogy magánéletünk, gyülekezeteink és közösségünk

sok tiszteletre méltó eredménye mellől sajnálatos módon

hiányzik a gyümölcs, a bő termés, az új megtérők sokasága,

vajon nem azt üzeni-e most is: „Csak névleges az életed, de

valójában csak éldegélsz…”

Másképpen is szólhat hozzánk az Úr. Megelevenítheti az

olvasott vagy a hallgatott igét, fölhasználhatja a prédikációt,

de gyakori – bár nem annyira, mint kívánatos lenne –, hogy a

másik testvér által szól hozzánk. Az Ige az újszövetségi gyü-

lekezetben a tagok kölcsönös feladatává teszi: „intsétek egy-

mást…” (Kol 3,16) Az ily módon érkező ébresztgető, útmuta-

tó szó Istentől eredettségét az fémjelzi, hogy az, aki engem az

Úr megbízásából int,

a) inkább vonakodva, mint szívesen teszi ezt, és szere-

tettől áthatott egyenességgel (1Kor 4,14);

b) önmagát is az Úr vizsgálódásának körében tudja, nem

a beérkezettek bántó lekezelésével szól, ezért maga is kész

elfogadni Atyánk dorgálását. 

az Istentől ihletett valóságos intés kincset ér, s mint a

kincsek általában, nem is túl gyakori. Bár a tapasztalat mintha

cáfolná ezt.

Úgy tűnik, hogy intésszerű, leleplező – cselekvési és

mulasztási bűnöket föltáró – beszéd gyakorta hangzik köre-

inkben. Beszélgetésekben, szószékről egyaránt. Néha meg is

állapítjuk egyik-másik megszólalóról, hogy milyen bátor. De

csakugyan az? Lehet, hogy csak felelőtlen?

Vajon mit ér az intésnek szánt vagy annak vélt leleplező,

bajainkat kipellengérező beszéd – önmagában? Ha egy orvos

kétség nélkül pontos leírást adna betegségem legrejtettebb

tüneteiről is, de ezzel aztán be is fejezné mondandóját, s kérné

a következő beteget anélkül, hogy nekem csak egy szót is

mondott volna a felépülésemet szolgáló tennivalókról, a beve-

endő gyógyszerekről és életmódom megfelelő alakításáról,

mit érne vajon? Azt hiszem, hogy e fél közlés többet ártana

nékem, mint használna. Meggyőződésem, hogy csak az

beszélhet feltáró őszinteséggel a betegségről, aki az ismertetett

bajok orvoslására is vállalkozik. Csak az beszélhet nyíltan

mások bűnéről, aki a napvilágra hozott bűnöktől való szaba-

dulás útjáról és a gyógyító bűnbocsánatról is érvényes, föl-

használható üzenetet tud közölni.

A megdicsőült Úr Jézus ebben is példát ad. Lesújtó íté-

letét követően nyomban hozzálát a „klinikai halál” állapotában

veszteglő gyülekezet felélesztéséhez. Titkokat ismerő Urunk

nemcsak a rejtegetett bűnt észleli, hanem azt is, hogy a romlás

még nem lett visszafordíthatatlanul teljessé: „vannak nálad

néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruháju-

kat…” (6. v.) A szent maradék az értékes hídfő Szabadítónk

megújító, megelevenítő művének kibontakozásához. A hamis

látszatok közt is megmaradt valódi érték. Ott rejlett régen is,

és rejlik ma is sok megítélt gyülekezetben, közösségben. Az

Úr Jézus azonban nemcsak e reményt keltő életcsíráról beszél,

hanem arról is, hogy miképpen lehet ebből ismét valóságos,

Isten előtt is teljes cselekedetekre képes élet: „Ébredj fel, és

erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak...” (2. v.)

Talán épp a gyülekezet lelkipásztorát szólítja meg így

az Úr, hogy figyelmét a gyülekezetnek ne (csak) az emberi

megítélés szerint értékes, hanem az isteni mérce szerint (is)

becses tagjaira irányítsa. Még akkor is, ha esetleg ők sincse-

nek erejük teljében, mert a gyülekezet lelki halálba sorvadása

reájuk is hatott. Vagy az is meglehet, hogy a veszélyt észlel-

ve – védekezésképpen – a maguk lelki csigaházába húzód-

tak; vagy külső tagságukat erőtlenné vált saját gyülekezetük-

ben megtartva, általuk elevennek vélt más gyülekezetekben,

vallási csoportosulásokban keresik lelki élményeiket; vagy

többedmagukkal a nagy gyülekezeten belül egy kis fiókgyü-

lekezetet alkottak, melyben a sokak építésére kapott lelki

ajándékaikat önnön épülésükre hasznosították. Őket kell

most a többiekért reájuk háruló roppant felelősségükre ráéb-

reszteni, és az alázattal, de következetes hűséggel végzendő

szolgálatra serkenteni.

Nem könnyű feladat újra vagy előszörre megtalálni az

utat a hit kulturális kísérőjelenségeit előnyben részesítő vagy

éppen elvilágiasodott gyülekezeti tagokhoz. Nem könnyű ezt

megtenni az ifjúsági bibliakörben, de a földi pálya végéhez

közeledő testvéreink között sem. Sok-sok szeretet kell hozzá

és bölcsesség, türelem, ügyesség meg alázat is jócskán.

Mindez pedig az imádság gyümölcseként adatik meg nekünk.

(Itt is érvényesíthető az, amit egyszer az istentiszteletet kerülő

nyájára neheztelő lelkipásztornak sugallt az Úr: „Nem beszél-

hetsz nekik rólam? Akkor beszélj előbb róluk – nekem!”) Ott

az Úr előtt elcsöndesedve más színt ölt minden, s szelíd békes-

séggé enyhül a megerősítendő halódók visszautasításától való

félelem vagy az ellenszegülésük által okozott sérelem is.

A mások erősítésének szolgálatát – amely az e szolgá-

latra vállalkozóra is megerősítő módon hat vissza – sokan

kicsinyhitűségük miatt elhárítják maguktól. Pedig az enge-

delmesség e téren is gyümölcsöző. Ismerek olyan gyüleke-

zeteket, amelyek már az önfeloszlatás gondolatát forgatták

szívükben, aztán meghallották az ébresztő szót. Az addig

csak „fogyasztó” (lelkük táplálását, kiszolgálását másoktól

elváró) tagok lelkileg ínséges hónapok, évek után vállalkoz-

tak arra, hogy megteszik azt, ami tőlük telik, pontosabban:

amire az Úr képessé tette őket. Egyszerű prédikációik –

amelyek bizonyára nem voltak érdemesek arra, hogy nyom-

tatásban is megörökítsék őket – a csöndességből hozott

kenet illatával áldásul szolgáltak hallgatóiknak, de már

előbb áldásul nekik, a gyakorlatlan prédikálóknak is.

Többen vallották meg nékem, hogy másokat erősítő szolgá-

lataik legfőbb nyertesei ők maguk lettek az előkészület

során kapott személyes üzenetek, a munkájuk nyomán faka-

dó öröm észlelése által. Nem is beszélve arról a tapasztala-

tukról, hogy szívükben a Lélek bizonyságot tesz nekik arról,

hogy Isten gyönyörködik bennük engedelmességük láttán.

van természetesen más út is. Az Úr nem kényszeríti

sem Szárdiszban, sem másutt gyülekezetére akaratát.

Elutasíthatjuk intése leleplező szavát és gyógyulás felé vezető

tanácsát. Akkor azonban életbe lép végső figyelmeztetése:

„Ha… nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod,
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melyik órában jövök el hozzád.” (3. v.) Szárdiszban nagyon is

érthették ezt a fenyegetést. A magabízó város fellegvárát

korábban kétszer is rajtaütésszerűen foglalta el az ellenség.

Egyszer Krőzus (Kroiszosz, Kr. e. 6. sz.), aztán pedig Nagy

Antiokhosz (Kr. e. 3. sz.) idejében. Ez utóbbinak az emléke

különösen intő lehetett. Ekkor ugyanis egy krétai zsoldos

éjnek évadján – mint a tolvaj – fölmászva a meredek sziklá-

kon, észrevétlenül áthatolt a várfalon, majd beengedte harcos-

társait a gyanútlan városba, amely így győzetett le.

De miért győzetnél le balgán te is? Urunk halál helyett

életre, vereség helyett diadalra hív: „Aki győz – halld, rólad

beszél – … annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből...”

(5. v.) Ne feledd el soha, egyetlen pillanatra sem, hogy te abba

a csodálatos mennyei könyvbe egyszer már beírattál, mégpe-

dig azon a boldog napon, amikor bűn-utadról végre az éretted

halálba ment Megváltóhoz tértél. E1 ne játszd e nagy jót az

önelégültség és a kényelem kísértésének átengedve magad!

„Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad: tartsd

meg azt, és térj meg!” (3. v.)

(Elhangzott 1979. október 28-án, a Reformáció vasárnapján,

a Pestszentimrei Baptista Gyülekezet kápolnájában)

***

Győri Kornél lelkész, teológiai tanár életútja

Budapesten született 1935. szeptember 15-én Győri Erik

és Pannonhalmi Dorottya gyermekeként. Egy biztonságot

nyújtó és a szellemi értékek elsajátítására ösztökélő, öttagú

családban nőhetett fel, és a magyarországi baptista misszió

egyik oszlopaként számon tartott újpesti gyülekezetben, ahol

1949-ben megtért és bemerítkezett. 1961-ben megnősült.

Felesége Marosi Mária. Házasságukat Isten három fiú- és egy

leánygyermekkel áldotta meg.

1953-ban érettségizett a budapesti Kölcsey Ferenc

Gimnázium latinos-humán tagozatán, majd két és fél évig

tanult a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán.

Katonai szolgálatát követően, 1957–61 között végezte el a

Baptista Teológiai Szemináriumot. Kollokviumait jeles vagy

kitűnő eredménnyel állta meg, lelkipásztori szakvizsgáját is

kitűnő eredménnyel teljesítette. 1979-ben kitüntetéssel szer-

zett felsőfokú újságírói képesítést a MUOSZ Újságíró

Akadémián.

1963-ban Szegeden avatták lelkipásztorrá. 1963–1975-ig

a Szegedi körzetben, 1976–1992-ig Pestszentimrén – 1979-től

Gödöllőn is –, 1998–2005-ig Rákospalotán, 2005–2006-ig

Fóton, 2007–2008-ig Gödöllőn, 2008–2010-ig újra Szegeden,

2011-től Nagykőrösön lelkipásztor. Első szegedi és pestszen-

timrei lelkészsége idején vezetésével korszerű templom és lel-

készlakás épült, rákospalotai szolgálata során lelkészlakást is

tartalmazó gyülekezeti ház létesült és megvalósult a templom-

épület teljes felújítása.

1973–1989-ig a SZET Lelkészképző Intézetben tanított,

1974-óta az akkreditált Baptista Teológiai Akadémia gyakorla-

ti teológiai tanszékének tanára és sok éven át tanszékvezetője.

Mindkét tanintézet korszerű oktatási szerkezetének kialakítá-

sában, szabályzatainak megalkotásában kulcsszerepe volt.

Számos előadást tartott magyar és részben német nyelven,

nemcsak egyházában, hanem felekezetközi és világi rendezvé-

nyeken is. 1962 óta tagja – 2004–2008-ig elnöke is – a

Baptista Történelmi Bizottságnak.

Nagyon sok cikke, tanulmánya és könyve jelent meg;

főmunkatársa volt a baptista hitvallás megalkotásának, szer-

kesztője a Magyarországi Baptista Egyház hatályos alapsza-

bályának és szervezeti szabályzatának. Főmunkatársként műkö-

dött közre a magyarázatos új fordítású Biblia létrehozásában.

Alapító szerkesztője volt a Szolgatárs baptista lelkészi szakfo-

lyóiratnak. 1980–1988 között a Békehírnök országos baptista

egyházi hetilap felelős szerkesztője. Az újságot nem elkötelezett

hívők számára is olvashatóvá formálta; a lap szerkesztése idő-

szakában érte el évszázados történelme legmagasabb példány-

számát. 1990–1997-ig a baptista Örömhír és több más vallásos

televízióműsor szerkesztője.

Közegyházi szolgálatai: 1968–1976-ig a Körösvidéki

Baptista Egyházkerület vezetője. 1988–1997-ig az egyház tit-

kára, majd főtitkára lehetett. Első intézkedéseként új illet-

ményszabályzat bevezetésével segítette a vidéki szórványok-

ban munkálkodó lelkészek megélhetési gondjainak jelentős

enyhítését. Egyháza főtitkáraként reá hárult a rendszerváltás

után az új egyházi törvények koncepciójának és számos rész-

letének kidolgozása; többször képviselhette egyházát bel- és

külföldi egyházi és világi eseményeken, valamint a kormány-

szervek előtt is, többek között az államosított egyházi ingatla-

nok ismételt tulajdonba vételével záruló teljes eredménnyel

járó tárgyalásokon. Jelenleg az egyház Külmissziói

Bizottságának tagjaként a Vajdaságba irányuló rendszeres

anyaországi misszió szervezője.

A hatvanas évektől jelentős szereplője a hazai és a nem-

zetközi felekezetközi együttmunkálkodásnak. 1995-ben meg-

alakította és két éven át vezette a kisegyházak érdekvédelmét

szolgáló Evangéliumi Szabadegyházak Szövetségét.
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