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Kovács Dániel

Klaus Douglass és Fabian Vogt:  
40 nap alatt az Én körül

Felfedezőút a Bibliával

getéseinkbe is beleviszünk ezekből mások gazdagítására. 
Tehát az aranymondás a hosszabb bibliai szakaszból van 
summázva, emlékeztetve az olvasót, hogy mit is olvasott, 
tanult. A kérdések is összefoglalóan hatnak az elmére, 
ezért is éreztem úgy, mintha egy kiscsoportos foglal-
kozáson hozzászólhatnék a témához. Ezek a kérdések 
megmozgattak, mert volt, amire több választ is adtam, 

Klaus Douglass neve sokak előtt ismert, mert már ol-
vasták Az új reformáció című könyvét, vagy hallottak 
idézeteket protestáns istentiszteleteken. Ez a név garan-
cia volt arra, hogy elolvassam ezt a könyvet is. Fabian 
Vogt neve nem volt ismert előttem, de kíváncsian vártam 
a gondolatait. A könyv 2019-ben jelent meg, mint az új 
koronavírus, és sokan otthon maradásra kényszerül-
tünk a járványhelyzet miatt. A bizonytalanság a jövővel 
kapcsolatosan és az ebből fakadó lelki folyamatok miatt 
érdekessé vált a cím, és hasznosnak találtam egy külső 
segítséget ezek végiggondolására. 

Negyven fejezet negyven napra, negyven téma, amit 
bibliai idézetekből kiindulva magyaráz douglass, és 
Vogt egy modern parafrázissal segít megérteni. Ez az 
átirat azoknak lehet hasznos, akik még nem ismerik a 
Szentírást, és nehezen birkóznának meg annak szövegé-
vel, de egy modern szavakkal visszaadott szöveg átadja 
az Ige gondolatait. Nekem teológusként érdekes volt ol-
vasni egy másik teológus fordítását. Tehát az új fejezetek 
egy-egy bibliai szöveggel kezdődnek, amelyek önállóan 
is megállják a helyüket, de egy bizonyos logika mentén 
vannak összeválogatva, amit többször jelez az író is, de 
a könyv felénél már az olvasó is észleli ezt a szerkesztést. 
A bibliai szakaszok után következik azok magyarázata, 
de nem egy exegézisszerű kommentárstílusban, hanem 
inkább egy modern bibliaóra jelleggel. én néha úgy érez-
tem, mintha Klaus gyülekezetében ülnék, és az isten-
tiszteleten vagy éppen egy házi csoportban hallgatnám 
a gondolatait, sőt, lehetőségem lenne válaszolni a kérdé-
seire vagy reagálni a hallottakra. Annyira aktív a szöveg, 
hogy néha abba is hagytam az olvasást, mert elkalan-
doztak a gondolataim. A fejezetek végén van egy oldal, 
ahol feladatokat kapunk. Ezért is érdemes ezt a könyvet 
naponta olvasni, mert ha becsületesen végiggondoljuk 
ezeket a kérdéseket, elimádkozzuk a megadott imatémá-
kat, megtanuljuk az aranymondásokat, akkor a napunk 
alapgondolatait meghatározza. Talán személyes beszél-
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„Ha ajándékot szeretnél adni egy nem 
keresztény, de gondolkodni tudó és 
olvasni szerető barátodnak, ismerősödnek, 
akkor ezt a könyvet vedd meg neki.”

Jézuson át az apostolok munkájával. Aki nem hallott 
még semmit a Biblia központi üzenetéről, az most ebben 
a negyven fejezetben egy jól átgondolt vezérfonalat kap, 
ami mentén elolvashatja az egész Bibliát. Talán már nem 
lesz annyira idegen a nyelvezete, vagy tudja, hogy milyen 
kérdéseket feszeget a Szentírás. Olyanokat, amilyenekre 
egy modern ember is keresi a választ. Klaus és Fabian 
ezeket a válaszokat segítenek megadni, mert hasonló 
kérdésekre keresik az emberek a választ. Keresik, csak 
rossz helyen teszik ezt, és nem kapnak teljes választ. A 
könyv gondolatai, kérdései és a Szentírásra hivatkozása 
segíthetnek a Szentléleknek, hogy valakit elvezessen a 
megtérésre is! Ámen! 

ha ajándékot szeretnél adni egy nem keresztény, de 
gondolkodni tudó és olvasni szerető barátodnak, isme-
rősödnek, akkor ezt a könyvet vedd meg neki. Olvassá-
tok együtt, hogy aztán ezeknek a gondolatoknak a men-
tén tudjatok beszélgetni az Isten szeretetéről. Klaus nem 
tolakodóan evangelizál, a kérdések sem hívnak megté-
résre, de azok megválaszolása ad bőven teret a Szentlé-
leknek. Akár úgy, hogy valaki ezeket olvassa, gondolko-
dik és hitre jut, vagy további vitákban, beszélgetésekben 
érti meg, érzi meg Isten szeretetét az ember iránt.

Olvasmányos és világos az üzenete, de sok gondo-
latot vet fel, ezért nem egy regény, amit folyamatosan 
kell olvasni. Itt kell hagyni időt, hogy a lélek is tudjon 
válaszokat adni a gondolatokra, nem csak az értelem. 
de ebben segít a mellékelt zenei anyag is és a napi ima-
témák. Szeretettel ajánlom ezt a könyvet azoknak, akik 
közeledni szeretnének Istenhez saját maguk megisme-
rése által. Vagy azoknak, akik saját magukon keresz-
tül, de egy új szemszögből szeretnék Istent megismerni, 
akit eddig nem láttak meg a gondolataikban, érzéseik-
ben, életükben.

egy korábbi énem válaszait, és a mostaniét, de az imád-
ságban megadott imatémákban a Szentlélek felhozott 
olyan válaszokat is, amelyeket most még nem adnék, de 
ő szeretné, ha eljutnék odáig. Ebben az a jó, hogy nem a 
könyv erőlteti ki a választ, hanem az olvasó gondolkodik 
el, és magának válaszol, adott esetben tesz ígéretet, foga-
dalmat az Úrnak. 

Ebben nagyon is különbözik az önmotiváló könyvek-
től, amelyek – mint egy porszívóügynök – tukmálják a 
maguk portékáit. Ez a könyv sok teret hagy a személyes 
gondolatoknak és a Szentlélek munkájának. Ezért jó 
és hasznos olvasmány! A zenei melléklet pedig, ami a 
könyvhöz jár, továbbfokozza ezt a hatást. 

Kinek ajánlom ezt a könyvet? Azoknak, akik szeret-
nek gondolkodni egy másik ember gondolatain, vagy 
azoknak is, akik keresnek valamit, de elakadtak, és egy 
külső segítséget kérnek felfedező útjukban. Az író elbe-
széli, hogy az ő gondolatait a Biblia határozza meg, és 
ez alapján invitálja az olvasót egy olyan utazásra, ami 
közelebb viszi őt saját kérdéseinek a megválaszolására. 
Tehát nem ő fogja megadni ezeket a válaszokat, hanem 
Isten. Többször is leírja, hogy ezen a ponton talán elvál-
nak útjaink, mert nem mindenki tud ezekkel a gondo-
latokkal azonosulni. Ezt néha én is éreztem, mert vol-
tak olyan fejezetek, amikor vitatkoztam az íróval, mert 
az én teológiai látásomtól eltért bizonyos témákban. de 
ezek nem kardinális eltérések, és nem az üdvösség kér-
dését érintik. Engem ezek a részek arra sarkalltak, hogy 
újragondoljam a saját hitemet. Jól hiszek? Miért hi-
szem azt és úgy, ahogy hiszem? Ajánlom ezt a könyvet 
teológusoknak vagy a Bibliát jól ismerőknek is, mert 
megdolgoztatja a tudásunkat és próbára teszi a megy-
győződésünket. Ez talán fölöslegesnek tűnhet, de nem 
az, mert segít az evangelizációs beszélgetéseinkben is. 
Ott is próbára vagyunk téve, mit és miért hiszünk, jó, 
ha ezekre tudjuk a választ.

Ajánlom még továbbá olyan olvasóknak is, akik nem 
ismerik a Szentírást. Ez a negyven fejezet végigvezeti 
a teremtéstől a világ végéig az olvasót, sőt az eljövendő 
világba is ad némi betekintést. Tehát ha ezt a könyvet 
egy nem hívő barátodnak adod ajándékba, akkor be-
szélgetésetek lesz, mert segít megszeretni a Bibliát annak 
az olvasónak is, aki azt még nem olvasta. Sok ponton 
szembemegy a mai korszellem nézőpontjával, azt nem 
bántva, de határozottan képviselve a hívő felfogást eb-
ben a modern világban is. Bemutatva Isten szeretetét az 
ószövetségen keresztül az evangéliumokban megjelenő 
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