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Boncz Zoltán

Paul Washer:  
Az evangélium hatalma  

és üzenete

be ezt a könyvet, végül úgy döntöttem, hogy néhány 
dolgot kiemelek azokból a pontokból, amelyek engem 
megszólítottak, és meghagyom a leendő olvasóknak 
azt, hogy a saját személyes élményeiket megéljék ol-
vasás közben. Mindezt teszem azért, mert alapvető-
en nem egy olyan könyvről van szó, ami most valami 
nagy újdonságot kíván hozni az életünkbe. Nem egy 
újabb „ahaélmény” a könyv célja az én szememben, 
mint inkább egy precízen és szisztematikusan össze-
szedett anyag az evangélium témájában. Ez a fő erőssé-
ge Paul Washernek és ennek a műnek is. Ugyanakkor 
el tudnám képzelni a teológia adott tantárgyai között 
mint kiegészítő szakanyag, és úgy gondolom, hogy 
adott esetben én is újra meg újra le fogom emelni a 

Mikor elém került Paul Washer ezen könyve, még nem 
gondoltam, hogy ilyen küzdelmes lesz elolvasni. Talán 
furcsa ezzel kezdeni egy könyv bemutatását, de álta-
lában nem okoz nehézséget háromszáz oldal elolvasá-
sa – nem úgy, mint most. Amikor először a kezembe 
vettem a könyvet, szokásomhoz híven a tartalomjegy-
zékkel kezdtem. Meglepett, hogy több mint 150 tételből 
áll a fejezetek listája. Szokatlan dolog. Kíváncsiságból 
elővettem egy módszertani szakkönyvet, ami jóval na-
gyobb méretű és messze több oldalból álló kötet, mégis 
kevesebb sorból áll a tartalomjegyzéke...

Nekikezdtem az olvasásnak, és... hatvan oldal után 
félretettem a könyvet. Sebaj, gondoltam, március ele-
jén kórházba kell mennem egy műtét miatt, akkor 
majd elolvasom. Újfent nekiálltam, ekkor úgy hetven 
oldalig jutottam, majd megint polcra került a könyv. 
harmadszorra végül sikerült megtalálnom a könyv-
ben az utolsó oldalt...

Az író elmondja, hogy ez prédikációk gyűjteménye 
– épp ezért nem olyan könyv, amit gyorsan átfutunk. 
Egyben olvasva olyan hatással volt rám az eleje, mintha 
vég nélküli ismétlésben lennénk. Párnaponta olvasva vi-
szont segít felidézni, mit olvastunk korábban, elmélyítve 
a hangsúlyos pontokat, alapokat. épp, mint a prédiká-
ciók során, ahogy hetente visszagondolunk a korábban 
hallottakra, felidézve azokat, valamint ráépítkezve.

Nos, ez volt a személyes része, de alapvetően nem ez 
határozza meg a könyvet. Egy sorozat első kötete ez, a 
további folytatások már készülőben vannak. Az átívelő 
cím kifejezetten beszédes: Az evangélium visszaszer-
zése. Már ez maga elgondolkoztatott: vajon honnan 
és kitől kell visszaszerezni az örömhírt? Erről a könyv 
elején van szó, és gondolom, nem számít komoly spoi-
lernek, ha azt mondom, hogy alapvetően az általunk 
ráhalmozott rétegek alól kell visszaszerezni, hogy a 
megérdemelt helyére kerülve újra Krisztusra mutasson.

Gondolkoztam azon, hogy miként is mutassam 

A könyv magyar kiadása
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„Túl gyakran van ott a fejünkben a 
gondolat, hogy valamit mondani kell, 
valahogy emészthetővé kell tenni ezt 
az általunk megosztott örömhírt.”

és nem adta, nem adja fel.
Ez a fenti rosszul végzett sáfárság további problé-

mákat is tud szülni. Amikor azt gondoljuk, hogy nem 
a mester által ránk bízott feladatkörrel akarunk fog-
lalkozni, vagy épp nem úgy, ahogy ő azt elénk hozta, 
olyankor nagyon könnyű nekiállni pótcselekvéseknek. 
Például annak, hogy kicsit elvegyük az élét az evan-
géliumnak, mert azt gondoljuk, túl fájdalmas lenne az 
éle. épp pár napja történt az egyik gyülekezetben, ahol 
szolgálok, hogy jött egy telefonhívás, hogy valakinek 
szeretnének egy másik városból segíteni, és tudunk-e 
ebben eszközök lenni. A gyülekezetből egy hölgy el-
vállalta, majd rábeszélte egy másik testvérét a részvé-
telre, aki mikor odaértek, akkor nyíltan elkezdett be-
szélni arról, hogy mi az evangélium és mi a megtérés. 
Az illető ott helyben az utcán együtt imádkozott han-
gosan és elfogadta Urának és Megváltójának Krisztust. 
Mind a két testvér azon aggódott, hogy vajon nem túl 
nyers, nem túl éles-e az örömhír. Isten kegyelméből 
nem kezdték el tompítani azt, így a maga erejével tu-
dott hatni. Ugyanakkor viszont túl gyakran van ott a 
fejünkben a gondolat, hogy valamit mondani kell, va-
lahogy emészthetővé kell tenni ezt az általunk megosz-
tott örömhírt. Paul Washer így fogalmazza ezt meg: „A 
gyülekezet az evangélium radikális elvárásait letompít-
ja egy kényelmes erkölcsösség szintjére, és a Krisztusnak 

polcról adott téma kapcsán a készülésem során. Mind-
amellett azonban, hogy nem volt nagy felismerések 
időszaka az olvasás, volt, hogy vitatkoztam az íróval, 
mert nem tudtam egyetérteni például azzal a nézetével, 
ahogy szembehelyezkedik a világgal, de ez persze a kü-
lönböző nézetünkből fakad, és tisztában vagyok vele, 
hogy nem feltétlenül kell ilyen téren egyetértenünk. 
Más esetben pedig olyan dolgot feszegetett, amit ma-
gamtól is meg kellett kérdeznem, hogy én vajon hogy 
állok a kérdéssel, mennyire látom, értem és képviselem 
tisztán az evangéliumot, hogy értsem annak üzenetét, 
és megtapasztaljam hatalmát. Lássunk tehát néhány 
szubjektív gondolatot...

A keresztények az evangélium üzenetének 
sáfárai
E fenti mondat úgy gondolom, egyetlen olvasónak 
sem fog az újdonság erejével hatni. Alaptétel, amit 
mind megtanultunk már fejből. Persze ez nem jelenti 
azt, hogy ez a tudás elért már a kezünkig, lábunkig és 
szánkig, és eszerint élünk, cselekszünk és beszélünk is. 
Paul Washer nem épp a szép és lágy csomagolás híve, 
sokkal inkább a nyílt őszinteségé, így bátran kimond-
ja e kapcsán a nem épp kellemes igazságot: „A kortárs 
kereszténység legnagyobb bűne az, hogy elhanyagolja 
az evangéliumot, és minden egyéb bajunk ebből a gon-
datlanságból ered. Ez az elveszett világ nem megkemé-
nyedett az evangélium iránt, hanem nem ismeri azt, 
mert azok, akik hirdetik, maguk sincsenek tisztában a 
legalapvetőbb igazságokkal.” hiszen milyen könnyű el-
sütni azt a frázist, hogy kemény ez a világ, ezért nem 
térnek meg. Ezzel elhárítjuk magunktól a felelősséget, 
lerázzuk a port a lábunkról, és kényelembe helyezzük 
magunkat kis életünk biztonságos és kényelmes kana-
péján. Ez volt az egyik olyan pont, ami önvizsgálatra 
kényszerített. Bár nem szoktam ilyen kifejezésekkel 
vagdalózni, de rájöttem, hogy bizony könnyen hárítom 
így is át a felelősséget másra, és indoklom meg tetteim 
önző eredőjét. Csakhogy ez bennem is, a közösségben 
is téves eredményre vezet. Ahogy a több évtizeddel ez-
előtti dC Talk “What if I stumble” című dala elején is 
felvezetik, a könyv írója is felveti a kényelmetlen való-
ságot: ez a hozzáállás azt eredményezi, hogy a gyüleke-
zet olyan emberek csoportjává válik, „akik azt vallják, 
hogy ismerik Istent, de a cselekedeteikkel tagadják őt”. 
hiszen ha ismerjük Istent, ismerjük azt is, hogy ő el 
akarja érni azt a bizonyos megkeményedett világot is, 

Paul Washer
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„Beleeshetünk az igehirdetés során abba a 
hibába, hogy „jólfésültté” akarjuk tenni azt, ami 
véleménye szerint hiba, mert így az éle veszik el.”

Enélkül ugyanis nincs korrekció, sem feddés. „Így vé-
gül Isten nem dicsőíttetik, a gyülekezet nem okul, a 
meg nem tért gyülekezeti tag nem jut üdvösségre, a 
gyülekezet pedig nem vagy alig bizonyság a hitetlen 
világ felé.”

Ehhez a részhez kapcsolódik olvasatomban a követ-
kező néhány gondolat is. Figyelmeztet, hogy a prédiká-
ció az alapvető eszköz az evangélium hirdetésére. Ezzel 
nem tudok ténylegesen egyetérteni, bár értem az állás-
pontját. Ugyanakkor figyelmeztet – ami pedig fontos –, 
hogy beleeshetünk az igehirdetés során abba a hibába, 
hogy „jólfésültté” akarjuk tenni azt, ami véleménye 
szerint hiba, mert így az éle veszik el. Nekem valahogy 
igényem van arra, hogy „jólfésült” legyen, hogy mai 
hasonlatokkal, mai példákkal, a ma emberének a ma 
eszköz- és szóhasználatával trendivé legyen a keret, 
hogy a tartalom eljuthasson – talán túl testi vagyok?

A következő figyelmeztetés viszont kifejezetten 
kijózanító volt: „Miközben világunkban növekszik a 
vallástalanság és a keresztényellenesség, az evangéliu-
mi kereszténység céltalanul szaladgál fel és alá gyógyír 
után kutatva.” Miközben valóban fontos és szükséges 
sok társadalomtudomány, amelyeket szükséges megfe-
lelően használnunk, én is hajlamos vagyok arra, hogy 
nagyobb teret adjak ezeknek az evangélium kárára. 
Márpedig Isten üzenete az, ami igazán erővel tud hatni, 
így fontos újra és újra megtalálnom a helyes egyensúlyt 
ezen területek között. Viszont úgy vélem, Paul Washer 
e téren már túlzásba tud esni. Véleménye szerint ami-
kor az evangélium mellett más eszközöket is felveszünk 
a győzelem érdekében, akkor olyan ormótlanul nézünk 
ki, mint dávid Saul páncéljában, és mindez még gátol is 
minket az eredményben. Azért azt nem árt hozzátenni, 
hogy az adott példában egyszerűen nem dávidra volt 
szabva a páncélzat. Nem gondolom, hogy egy lelkipász-
tornak kötelező jelleggel használnia kell a mentálhigié-
né, a szociológia, a pszichológia eszközeit, ugyanakkor 
az adott személyre szabott páncélzat (az általa megszer-
zett és helyesen alkalmazott ismeret) nemcsak hogy 
nem gátolja, hanem nagyban segíti is a munkáját.

A következővel nem vitatkozni szeretnék, inkább 
csak egy kérdést vetett fel bennem. Azt olvashatjuk, 
hogy az evangélium központjában Krisztus halála 
áll, ez pedig a bűn miatt volt szükséges. Csakhogy a 
bűnről nem feltétlenül szeretünk beszélni, pedig nem 
elkerülhető. E kapcsán jött fel bennem az a kérdés, 
amit ilyen esetben fontosnak látok feltenni: szeretjük-e 

való igazi odaszánás olyan tevékenységeknek adja át a 
helyét, amelyek a tagok úgynevezett »érezhető igényeit« 
elégítik ki. A közösség – annak érdekében, nehogy meg-
sértse a testi többséget – ahelyett, hogy Krisztus-köz-
pontú lenne, programközpontúvá válik, és óvatosan 
megszűri vagy újracsomagolja az igazságot.”

Persze van olyan pontja is, amivel nem teljesen értek 
egyet: „Ez a fajta evangélium az evangelizációs és misszi-
ós munkát a legújabb trendek tanulmányozásán alapuló 
marketingmódszerekkel irányított humanista erőfeszí-
téssé fokozza le.” Nem gondolom, hogy ez olyan terület 
lenne az evangélium és a társadalomtudományok között, 
amiben választani szükséges egyik vagy másik oldal kö-
zött. Meggyőződésem, hogy a kettőnek párhuzamosan 
kell történnie. Ahogyan Pál apostol is mindig kereste 
a kulturális és szociális központokat, azokat a helyeket, 
ahol a „célcsoportja” tartózkodik, mégsem ítéljük el 
azért, hogy ezen ismereteket kiaknázta, sőt, példaként 
emlegetjük. Természetesen nem szabad az evangéliu-
mot alárendelni az eszközöknek, de a használatuk akkor 
is Isten célját tudja és fogja előremozdítani.

Olvasva a könyvet úgy találtam, hogy ezen részek 
leginkább egy, az író kulturális környezetében erő-
teljesen megjelenő jelenség elleni fellépésként íródtak, 
nem pedig a fenti dolgok teljes elhagyására hív minket. 
Emiatt beszél arról is, hogy milyen fontos a biblikus 
fegyelmezés, aminek a teljes hiányát tapasztalja a mos-
tani, felhígított evangéliummal telt gyülekezetekben. 
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„Az evangéliumot ismernünk kell. Mikor ezt 
a mondatot elolvastam, egyből megálltam 
és feltettem magamnak a kérdést: ismerem 
az evangéliumot? Úgy igazán ismerem?”

hatással levő és életet átformáló erőt, ami újra és újra 
szembesít Isten valóságával? Őszintén szólva még most 
sem tudom pontosan megválaszolni ezt az egyszerű 
kérdést magamnak, ami pedig arra figyelmeztet, hogy 
a válasz valószínűleg nemleges…

Márpedig alapvető fontosságú, hogy ne csak fejben, 
hanem az egész életet átható módon ismerje a gyüleke-
zet az evangéliumot. Amennyiben nem, akkor ugyanis 
épp a célt nem sikerül elérni.

A teljesség igénye nélkül…
Több egyéb olyan pont is volt a könyvben, ami gondol-
kodásra sarkallt, amiket most nem szeretnék hosszan 
kifejteni. érdekesnek találtam például a teljes romlott-
ság vagy más fordításban mindent átható romlottság 
kapcsán azt a gondolatot, hogy „a teljes romlottság 
nem jelenti azt, hogy az ember nélkülözné az ahhoz 
szükséges adottságokat, hogy engedelmeskedjék Is-
tennek”. Más ponton öröm volt azt olvasni, hogy „az 
evangélium megértéséhez és másokkal való megosz-
tásához alapvetően fontos, hogy megértsük az embe-
ri természetet”, különösen azért, mert korábban az az 
érzés támadt bennem, hogy az író ezt az oldalt má-
sodlagosnak tekinti az evangélium üzenete kapcsán. 
Egy másik helyen annak a kérdésnek a taglalása is sok 
szálat megpengetett bennem, hogy tényleg igazságos 
Istent akarunk-e, mernénk-e szembenézni a kizáróla-
gosan igazságos Istennel.

Sok-sok más olyan pont, gondolat, kérdés és állítás 
is elhangzik a könyvben, amivel nekiállok vitatkoz-
ni, újabb kérdéseket szül bennem, válaszokat akarok 
kapni, elgondolkodok, önvizsgálatra kényszerít. Úgy 
hiszem, az eddigiekből is felsejlik, hogy nem egy egy-
séges kép alakult ki bennem a könyvet olvasva. Nem 
arról van szó, hogy milyen jó élmény volt átolvas-
ni, hogy szinte magát olvastatta. Azt gondolom, nem 
is lenne jó egy ilyen könyvet csak úgy, „egy fenékkel” 
végigolvasni gyorsan. Inkább látom azt, hogy a 26 fe-
jezetet jó elosztani 26 hétre, egy-egy blokkot átolvas-
va, átgondolva, saját magunknak kérdéseket feltéve és 
megválaszolva emészteni meg Paul Washer könyvét. 
Így könnyebb megérteni azt az alapvető álláspontot, 
hogy az evangélium nemcsak a bűntől való megmene-
külésről szól, hanem arról, hogy Jézus Krisztus az Úr 
mindenek felett. Ő pedig nem azért jött, hogy elítélje a 
világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.

eléggé az embereket ahhoz, hogy leleplezzük a bűnt? 
A róma 3,23 arról beszél, hogy mivel mindenki vétke-
zett, és nélkülözi Isten dicsőségét. Az ember elhívása 
ugyanis az, hogy Istent felemelje. Nem sikerül elérni 
a célt, hogy Istent dicsőítse, elbukott abban, hogy ezt 
megtegye, eljátszotta azt a különleges kiváltságát, hogy 
hordozza vagy visszatükrözze Isten dicsőségét. Ezért 
sem szabad a bűnt elhallgatni. Mindemellett van en-
nek a területnek is egy veszélye véleményem szerint. 
Gyakran hallom megtért, újjászületett emberektől, 
hogy arról beszélnek, mennyire bűnösök. Valóban 
azok, de megváltott bűnösök. El tudunk menni abba 
az irányba is, amikor már túl erőteljesen kerül mind-
ez hangsúlyozásra, és az evangélium azon oldala, ami 
a bűntől való szabadulásról beszél, elhalványodik. Ez 
egy olyan mérce, amelyben mindig úgy fogjuk érezni, 
hogy nem vagyunk elég jók. Nem felelünk meg. Ez így 
is van. de megértjük, felfogjuk az evangélium azon 
erejét, ami tudatja és tisztázza velünk, hogy Krisztus 
váltsága sokkal nagyobb a bűnnél?

Az evangéliumot ismernünk kell
Mikor ezt a mondatot elolvastam, egyből megálltam és 
feltettem magamnak a kérdést: ismerem az evangéliu-
mot? Úgy igazán ismerem? Először megfogalmaztam 
magamnak az evangéliumot, és boldogan konstatál-
tam, hogy igen, jó keresztényként bármikor, akár ál-
momból felkelve is el tudom mondani azt. de jött a 
következő mondat, és elkezdtem átértelmezni a fenti 
kérdésemet. Az idézet így hangzik: „Az evangélium 
nem bevezető üzenet a kereszténységhez, hanem ez a 
kereszténység üzenete. A hívő pedig akkor tenné a leg-
jobban, ha az életét arra szánná, hogy megismerje és 
megismertesse az evangélium dicsőségét.” Sok teológiai 
kérdésről képesek vagyunk értekezni, vitatkozni, véle-
ményeket ütköztetni, és bizony összekapni is. Az evan-
géliummal viszont könnyen lehet, hogy nem értjük, 
vagy azt hisszük, hogy ezt már értjük, ezért nem fog-
lalkozunk vele. de mennyire ismerem azt? Mennyire 
vagyok olyan mértékben tisztában vele, hogy nemcsak 
értem, mert felfogom az elmémmel, el tudom mondani, 
hanem annak a valóságában is élek a mindennapok-
ban? Mennyire evangélium-központú az életem olyan 
értelemben, hogy tudatosan az foglalkoztat, az éltet? 
Mennyire szól ennek megismeréséről a mindennapi 
igeolvasásom? Ismerem-e az evangéliumot, nemcsak 
mint elméleti ismeretet, hanem gyakorlati, naponta 


