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Pénz vagy életet?
A vadnyugati nap hevétől meggyengült utazó elé váratlanul 

kiugrik a bandita a bokorból, és felkiált:
- állj! pénzt vagy életet!
Ő legalább őszinte. Világossá teszi, hogy szerencsétlenül 

járt embertársának választania kell a pénze vagy az élete között. 
A világ sokkal ravaszabb, igyekszik elmosni ezt a különbséget. 
pénzt vagy életet? nem, pénzt és életet! 

hiszen ezzel kecsegtet a világ, nem? Azzal, hogy valójában 
a pénzben van az élet. ezt természetesen nem mondja ki ilyen 
nyíltan. sőt, sokszor halljuk, hogy pénzen nem lehet mindent 
megvásárolni. persze fontos, hogy pihenjünk – de az igazi ki-
kapcsolódáshoz mégis egy wellness-szálló vagy egy tengerparti 
nyaralás szükséges. persze fontos, hogy a családdal törődjünk – 
de a megfelelő különórák és sportfoglalkozások pénzbe kerül-
nek. persze fontos, hogy kihívást jelentő, érdekes munkád le-
gyen – de azért a fizetéssel is törődni kell. A reklámok, amelyek 
nyugalmat, boldogságot, szórakozást, időmegtakarítást, egész-
séges életet ígérnek, valahol mind a pénzhez, a pénzen megvá-
sárolható dolgokhoz kötődnek. A pénz és a (boldog) élet nincs 
ellentétben egymással, sőt, az előbbi előresegíti az utóbbit.

isten igéje azonban teljesen más látképet ad. nem mintha a 
szentírás bárhol is gonosznak nevezné önmagában a pénzt vagy 
a gazdagságot. Azonban alig van olyan lapja a bibliának, amely 
ne figyelmeztetne a kapzsiságnak, a pénz szeretetének veszélye-
ire. A pénz csalárdsága abban áll, hogy nagyon könnyen képes 
elfordítani a tekintetünket az igazán fontos, örökkévaló dol-
gokról. nagyon könnyen eltölt aggodalommal, gyorsan a szó-
rakozás vagy a pénzen megvásárolható dolgok bűvkörébe von. 
Könnyen bálványimádókká tesz minket, hiszen elveszi az első 
helyet a királyok Királyától.

Ez pedig valóban probléma. Annyira nagy, hogy a fiú-isten 
életére és szenvedésére volt szükség, hogy minket a pénz bűnei-
nek hatalmából megváltson. Azzal az imádsággal bocsájtjuk út-
jára ezt az újságot, hogy a benne szereplő cikkek a figyelmünket 
jézus Krisztusra, az egyetlen megváltóra irányítsák, akinek ha-
talma van megszabadítani a pénz rabságából, és szabadokká ten-
ni minket – hogy pénzünkkel adakozhassunk, szolgálhassunk, 
és ilyen módon valóban a saját és mások javát munkáljuk.
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„Isten megkívánja, hogy a világi javakkal kap-
csolatos értékítéletünket, akaratunkat és érzéseinket 
mérsékeljük; körültekintő figyelemmel és szándékkal 
szerezzük meg, tartsuk meg, használjuk ezeket és ren-
delkezzünk ezen dolgok felett, amelyek szükségesek és 
megfelelőek életünk fenntartásához és helyzetünkhöz 
mérten; továbbá törvényes hivatást kíván meg, és az 
abban való szorgalmat, takarékosságot.” 

Westminsteri  Nagykáté, 141. kérdés-felelet

„…nincs oly szennyes és hitvány munka, amely (ha 
hivatásunkat követjük), Isten előtt ne ragyogna és érté-
kes ne volna”.

Kálvin János

„Nem szabad megfeledkeznünk róla, hogy a munká-
ban megnyilvánul a keresztyén jellem, és soha nem sza-
bad okot szolgáltatnunk arra, hogy az emberek szkep-
tikusan ítéljék meg a keresztyén hitet csak azért, mert 
szakadék van hitvallásunk és cselekedeteink között.”

John Stott

„Nem az a kérdés, hogy pénzemből mennyit adjak 
Istennek, hanem az, hogy Isten pénzéből mennyit tart-
sak meg magamnak.” 

Donald Whitney

„A jólét az embert a világhoz köti. Úgy érzi, hogy 
megtalálja benne a helyét, miközben igazából a világ 
találja meg a helyét benne.”

C. S. Lewis

„A gazdagság, amit mindenki vágyik megszerezni, 
a gazdagság, amelyért az emberek dolgoznak és küsz-
ködnek és időnap előtt megőszülnek – a gazdagság az 
egyik legveszélyesebb dolog. Gyakran komoly sebeket ejt 
a lelken. Az embereket sokféle kísértésbe viszi. Lefoglal-
ja gondolataikat és érzéseiket. Nehéz terheket helyez a 
szívre és a menny felé vezető utat nagyon megnehezíti.”

J. C. Ryle

„Talán a legszomorúbb megfigyelés az, hogy a gyü-
lekezetben levő emberek költekezési szokásai kevéssé 
különböznek a világi emberekétől. A legtöbb gyakorló 
keresztyén életstílusa nem különbözik jelentősen bárki 
másétól. Az egyházon belül nagyon sokan magukévá 

tették a világ pénzzel szembeni megengedő magatartá-
sát. Majdnem minden változata a kicsapongásnak és az 
anyagiak pazarlásának megtalálható a hívők közössé-
gében. Úgy tűnik, az Egyház elfelejtette a Jézus által 
adott küldetést, hogy az örökkévalóságba fektessen be.”

John MacArthur

„A pénzzel lehet vásárolni ágyat, de alvást nem, 
könyveket, de értelmet nem, élelmet, de étvágyat nem, ci-
comát, de szépséget nem, házat, de otthont nem, gyógy-
szert, de egészséget nem, luxuscikkeket, de kultúrát nem, 
szórakozást, de boldogságot nem, vallást, de megváltást 
nem, útlevelet bárhová, csak a mennybe nem.”

Ismeretlen szerző

„Akik sokat adnak, de áldozathozatal nélkül, úgy 
tekintetnek, mint akik keveset adtak.”

Erwin Lutzer

„Aki csak akkor ad, amikor kérik rá, túl sokáig várt.” 
Ismeretlen szerző

„A jólét nagy kegyelem, de a nyomorúság még na-
gyobb, ha Krisztushoz vezet bennünket.”

J. C. Ryle

„A világ azt kérdezi: – Mivel rendelkezik az ember? 
Krisztus azt kérdezi: – Hogyan használja fel azt, ami-
vel rendelkezik?”

Andrew Murray

„Mindig adhatsz szeretet nélkül, de nem szerethetsz 
adakozás nélkül.”

Amy Carmichael

„...amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, 
hogy ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. Mert 
halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közöttetek, 
akik semmit sem dolgoznak, hanem haszontalanságok-
kal foglalkoznak. Az ilyeneknek azonban elrendeljük, 
és intjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy csen-
desen munkálkodva a maguk kenyerét egyék.” 

2Thessz 3,10-12

„Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedel-
med zsengéjéből.” 

Péld 3,9

a SzentíráS éS az  anyagiak…
idézetek

„
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A  z amerikai Forbes magazin évente közreadja 
a világ leggazdagabb embereinek listáját. 
ott sorakoznak a milliárdosok bill gates-

től kezdve Warren buffett-on át az orosz mágnások 
és arab olajsejkek társaságában. talán álmodozva 
tekintünk rájuk. hiszen a hétköznapi, világi ember 
perspektívájából, amolyan alulnézetből, olyan irigy-
lésre méltók lehetnek ezek a magas pozíciójú embe-
rek – különösen most, a gazdasági válság idején. De 
közelítsünk ehhez a kérdéshez egy másik perspek-
tívából, felülnézetből, azaz isten igéje alapján. Kik a 
gazdagok? mitől azok? hogyan él(je)nek? járjuk ezt 
körül három rövid gondolat mentén: 

Először is, van egy meglepő hírem: a leggazda-
gabb emberek ezen a világon a keresztyének. igen! 
ideje rácsodálkozni erre a kiváltságunkra. ha ke-
resztyén vagy – nagyon gazdag vagy! még akkor is, 
ha megélhetésed látszólag éppen csak hogy bizto-
sított, vagy megtakarításaid igen szerények. miért? 
mert Krisztusban minden a miénk. (1Kor 3,21-23) 
minden, ami örök, ami értékes és maradandó. min-
den, ami nincs mulandóság alá vetve. Krisztusban 
isten a mi Atyánkká lett, mi pedig az Ő gyermeke-
ivé. isten pedig a leggazdagabb, hiszen minden az 
övé! „Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kerek-
sége s annak lakosai.” (zsolt 24,1) „mert enyém az er-
dőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken. 
ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező 
állatai tudva vannak nálam. ha megéhezném, nem 
mondanám meg néked, mert enyém e világ és ennek 
mindene.” (zsolt 50,10-12) A keresztyén tehát a leg-
gazdagabb örökbefogadása okán is, hiszen immár 
isten családjához tartozik, azaz örökös. 

pál apostol – akinek egyébként nem sok földi 
vagyona volt – szintén sokat tanított gazdagságunk-
ról. A korinthusi keresztyéneket például arra em-
lékeztette, hogy Krisztus gazdag lévén szegénnyé 
lett érettünk, hogy mi az Ő szegénysége által meg-
gazdagodhassunk. (2Kor 8,9) A rómabelieket pedig 
azzal bátorította, hogy az Úr semmit sem tarthat 
vissza az övéitől. hiszen „aki az Ő tulajdon fiának 
nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, 
mimódon ne ajándékozna vele együtt mindent miné-
künk?” (róm 8,32)

megváltónk is beszélt az igazi gazdagságról. 
egy ízben úgy, hogy egy gazdag embert említett 
példa gyanánt, aki noha világi szempontból igen te-
hetős volt, nem ismerte istent. jézus világossá tette, 
hogy az ilyen ember valójában szegény és bolond, 
mert „nem istenben gazdag.” (lk 12,21) „szomorú 
tény – írja C. H. Spurgeon –, hogy számos ember 
igen sok dologban gazdag, de szegény az egy szük-
séges dologban.”

Keresztyénekként igazi gazdagságunk tehát is-
tenben van. Az Ő ismerete, a Vele való megbékélé-
sünk, a Krisztusban való örökségünk képezik gaz-
dagságunk ’aranytartalékát’, annak fedezetét. egyik 
rövid evangéliumi énekünk olyan frappánsan fejezi 
ki ezt az egyszerű, de felséges igazságot: „Ha tied 
Isten, tied már minden…” ez az igazi tényállás. mi-
ért kellene tehát, hogy hiányérzetünk legyen bármi 
miatt is?

sokat segíthet gazdagságunk értékelésében, ha 
emlékeztetjük magunkat arra, hogy alapvetően nem 
érdemeltünk semmit. Alanyi jogon csupán a pokol 
járna nekünk. ehhez képest nagyon sokat kaptunk, 

A világ leggAzdAgAbb 
emberei

Szőke Imre
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úgy, hogy isten nem tartozott nekünk semmivel. 
„Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visz-
szafizesse azt?” (róm 11,35) Az Úr ennek ellenére 
nagy árat fizetett értünk! „tudván, hogy nem veszen-
dő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a 
ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; hanem 
drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a 
Krisztusén.” (1pét 1,18-19)

Kedves testvérem, vedd tehát tudomásul, hogy 
gazdag vagy! gyülekezeti alkalmaink pedig exk-
luzív rendezvények, ahova csupa gazdag ember jár. 
olyanok, akik Istenben gazdagok. Krisztusban gazda-
gok. Kegyelemben gazdagok. ’Életben’ gazdagok, hi-
szen Krisztus maga az élet. (jn 14,6) Ő mondta: „én 
azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.” 
(jn 10,11) Keresztyénekként áldásokban is gazdagok 
vagyunk. „áldott legyen az isten, és a mi urunk-
nak, jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket 
minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban.” 
(ef 1,3)

noha a szentírás tanítása eléggé világos, kész-
séggel elismerjük, hogy ennek a gazdagságnak igazi 
mibenlétét, valóságát csak a mennyben fogjuk telje-
sen átlátni, megérteni. ettől függetlenül gazdagok 
vagyunk. De ezt is – mint sok egyéb lelki igazságot 
– hit által kell megragadnunk.

Másodszor, ez igen előnyös gazdagság, mivel biz-
tonságos és értékálló. nem úgy, mint a Forbes-listán 
levőké. A világ gazdagjai milliókat költenek bizton-
ságra, testőrökre és biztosításokra. óvatosak befek-
tetéseikkel, nehogy vagyonuk elértéktelenedjen. fo-
lyamatosan szoronganak javaik értékállósága miatt. 
árgus szemekkel figyelik az árfolyamok alakulását 
és a tőzsdei mutatókat. és akkor még nem is említet-
tük, hogy gazdagságuk nem ‘utalható át’ a másvilág-
ra. tehát lényegében elvész, azaz veszteséggé válik. 
ilyen értelemben a Forbes listán lévők egytől-egyig 
amatőr befektetők, hiszen végső soron mindenüket 
elveszítik. 

ezzel szemben a keresztyén gazdagságát, javait 
senki és semmi sem veszélyeztetheti. ezt senki nem 
veheti el tőlünk. sem a tolvajok vagy a rozsda (mt 
6,19), sem a gazdasági válság, sem az infláció, egy 
esetleges államosítás vagy polgárháború. pál apos-
tol, élete végén nyugodtan mondhatta: „mert tudom, 
kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy Ő az 
én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra.” 
(2tim 1,12) ugyanebben a levélben később ezt ismét 
megerősítette: „Ama nemes harcot megharcoltam, 
futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Vége-

zetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet 
megád nékem az Úr ama napon...” (2tim 4,7-8) A 
legjobb biztonsági vagy befektetési cég sem annyira 
megbízható, mint a mi istenünk. jézus maga kezes-
kedik erről: „és én örök életet adok nékik; és soha 
örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket 
az én kezemből. Az én Atyám, aki azokat adta nékem, 
nagyobb mindeneknél; és senki sem ragadhatja ki 
azokat az én Atyámnak kezéből. (jn 10,28-29)

Harmadszor, éljünk gazdagságunkhoz méltó mó-
don! hogyan él egy világi gazdag ember? többen – 
akár szívből, akár színből – próbálnak jótékonykod-
ni, adakozni. ez amolyan kimondatlan társadalmi 
elvárás is feléjük. ezért sokan árvaházakat támogat-
nak valamelyik harmadik világbeli országban. má-
sok alapítványokat, oktatási intézményeket és ösz-
töndíjakat hoznak létre. merthogy a gazdagság egy-
fajta felelősséget is ró rájuk. hogyan kell élnie egy 
lelkiekben gazdag embernek? egy istenben gazdag 
embernek? mi a felelőssége? 

Adakozzon!1.  legyen, gáláns, jótékonykodó és 
szolgálatkész! hiszen megértette, hogy isten 
is adta a fiát, ezért neki is adakoznia kell. sok 
mindent odaszánhat – nemcsak pénzt, hanem 
időt, figyelmet, türelmet, jó szót, törődést. 
Adhatja a szívét, a megbocsátását. s ha kell, az 
életét is. mindezt azért, mert tudja, hogy aki 
ad, az megtartja az életét, s aki nem, eltéko-
zolja azt. A keresztyén adakozzon, mert ebben 
is megváltója a példa, mert a Krisztus képére 
való átváltozás ezt is jelenti. egy evangélista 
mondta egyszer: „ha valakinek nincs pénze 
– az szegény. De ha valakinek csak pénze van 
– az még szegényebb.” Andrew Murray pedig 
így élezte ki az adakozás kérdését: „A világ azt 
kérdezi: mid van? Krisztus viszont azt: ho-
gyan használod?”

továbbá, egy lelkiekben gazdag ember 2. legyen 
hálás! ez szembetűnő bizonyságtétel lenne a 
mai hálátlan és elégedetlenkedő világban. A 
Heidelbergi Káté jól összefoglalta az evangéli-

„ Van egy meglepő hírem: a 
leggazdagabb emberek ezen a 

világon a keresztyének.
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um megértéséből fakadó tanításokat. 
Az első kérdés arra keresi a választ, 
hogy mi életünkben és halálunkban 
egyetlen vigasztalásunk. A Káté vála-
szát nem idézhetjük a terjedelmi kor-
látok miatt. De a második kérdést és 
választ viszont igen. „K: hány dolgot 
kell tudnod, hogy e vigasztalással bol-
dogul élhess és hallgass? f: hármat. 
Először, hogy milyen nagy az én bű-
nöm és nyomorúságom. Másodszor, 
hogy mi módon váltatom meg min-
den bűnömtől és nyomorúságomtól. 
Harmadszor, hogy milyen hálaadás-
sal tartozom istennek e megváltá-
sért.” Az a szív tehát, amelyet átjárt az 
evangélium ereje – hálás, mivel tudja, 
hogy ez a hatalmas gazdagság, ami 
szó szerint az ölébe hullott – ajándék. 
semmiért nem dolgozott meg, nem is 
érdemelte ki, nem is szerezhette meg. 
Csak egyszerűen megkapta. ingyen, 
kegyelemből, örökre és visszavonha-
tatlanul.

Végül egy lelkiekben gazdag ember 3. 
nyugodt, hiszen értékei biztonságban 
vannak. minek az aggodalmaskodás a 
holnap felől? miért engedjen a világi 
hajtásnak, nyomásnak, pörgésnek? A 
keresztyén tudja, hogy zarándok éle-
tet él itt a földön és rövidesen indul 
haza. ezért az odafennvalókkal törő-
dik. (Kol 3,1) ezek a dolgok érdeklik, 
izgatják. oda hívogat másokat, oda 
gyűjti a kincseket, hiszen a szíve is 
odahúzza. (lk 12,34) Ő is befektet, de 
másként és máshova. mennyire más 
ez az élet!? más az irányultsága, más a 
tartalma és motivációja.

Az igazság az, hogy a Forbes-lista felülné-
zetből a szegények, a talentumaikat eltékoz-
lók listája. hiszen a gazdagokat, a jó sáfáro-
kat máshol kell keresni. egy másik listán. Az 
élet könyvének listáján. (jel 20,12) Ők az iga-
zán gazdagok. Ők a jó befektetők. melyik lis-
tán szeretnél szerepelni? melyik listán vagy? 
ha pedig tudod, hogy ez utóbbin vagy, mi-
ért kacsingatsz az előbbi után? 

H a az anyagiak céljáról gondolkodunk, akkor az 
illés története segíthet meglátni négy egyszerű 
alapelvet.

isten gondoskodik illés megélhetéséről és elkül- ◆
di őt egy patak mellé. illés pedig engedelmeskedve 
tapasztalja meg isten gondoskodását a legszüksége-
sebb dolgokban. 

isten megmutatja az Ő csodálatos hatalmát azáltal,  ◆
hogy madarakat küld illés táplálására. isten az anya-
giak kirendelésében néha szokatlan módszereket al-
kalmaz.

isten vezeti illést a szükség által. A csoda nem tart  ◆
örökké és körülmények által isten vezet. Amikor el-
fogyott a víz, akkor illésnek el kellett mennie.

isten közösséget ad neki. Az anyagiakat azért ren- ◆
deli ki, hogy ezáltal is bátorítson a Vele való közös-
ségre.

nézzük e négy alapevet egy kicsit bővebben!

A létszükségleteidről való gondoskodás végett  
adta Isten az anyagiakat

„Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vet-
nek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; 
és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem 
sokkal különbek vagytok-é azoknál? Az öltö-
zet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek 

Az AnyAgiAK

c é l j A

Bagoly Gyula
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eszetekbe a mező liliomait, mi módon 
növekednek: nem munkálkodnak és 
nem fonnak; De mondom néktek, hogy 
Salamon minden dicsőségében sem öl-
tözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha 
pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és 
holnap kemencébe vettetik, így ruházza 
az Isten; nem sokkal inkább-e titeket, ti 

kicsinyhitűek?” (Mt 6,26-30)

„De ha van élelmünk és ruházatunk, 
elégedjünk meg vele.” (1Tim 6,8)

1. Imádkozz tehát, hogy Isten töltse be napi szükséglete-
idet! „A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk 
ma.” (Mt 6,11) A napi szükségletek betöltése jogos 
vágyunk, ezért imádkoznunk és tennünk kell. ezért 
tehát az anyagiak nem megvetendőek, ha a minden-
napi megélhetésünkről van szó.

2. A naponkénti gondoskodás eredményezzen még na-
gyobb szeretetet az Úr iránt! „Én vagyok a szőlőtő, ti a 
szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, 
az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit 
sem cselekedhettek.” (Jn 15,5) semmit nem tehetsz 
nélküle. ha tehát isten közelségében megkapod 
mindazt a naponkénti erőt, eledelt, levegőt, vizet, 
akkor szeresd jobban azt, akitől az életed van, és aki 
azt percről-percre fenntartja!

3. Adj hálát ezért a gondoskodásért! A hála a kevés-
sel való megelégedés mellékterméke is lehet, de há-
látlanná válunk, ha másokhoz kezdjük magunkat 
hasonlítgatni. lásd, hogy mindaz, amit kapsz isten 
kezéből: se nem sok, se nem kevés, hanem pont elég. 
Adj hálát ezért! 

4. Tanulj meg kereteid között élni! „De valóban nagy 
nyereség az istenfélelem, megelégedéssel.” (1Tim 6,6) is-
merd fel korlátaid! ha isten azt ígérte, hogy az anya-
giakat a szükségeid betöltésére adja, akkor fogadd el, 
hogy az, amid van, pontosan fedezi mindazt! légy 
tehát megelégedett és féld istent annyira, hogy ke-
rüld a zúgolódást, mint a pestist! 

5. Élvezd azt, amid van! „Fösvénység nélkül való legyen 
a magatok viselete; elégedjetek meg azzal, amitek van; 
mert Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távo-
zom tőled.” (Zsid 13,5) nem elég meglátnod, hogy 
amit isten adott anyagiak terén az valóban elégséges, 
hanem örvendezz mindennek! ezt az örömet veszi el 
a fösvénység. használd amid van bölcsen, és örven-
dezz istenben mindannak a jónak, amit kaptál! 

Az anyagikat Isten azért adja,  
hogy vezessen téged ezek által

igen, isten vezethet az anyagiak által is. persze ez 
a vezetés nem mindig egyértelmű. néha az anyagi 
bőség miatt irányít egy irányba, máskor pedig épp a 
szükség vezet egy másikba. isten néha arra kér, hogy 
azt tedd, ami érthetetlen, és ehhez hitet is ad néked.  
„Csillapodjál le az Úrban, és várjad Őt; ne bosszankod-
jál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok ta-
nácsokat követ.” (Zsolt 37,7) ha tehát nincs elég pén-
zed, ne végy meg bizonyos dolgokat! ha pedig van is 
pénzed, csak valós szükség esetén költsd!

1. Ehhez az Úr hitet és bölcsességet is ad. „Hit által tisz-
telte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott 
dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, 
amely által kárhoztatá e világot és a hitből való igaz-
ságnak örökösévé lett.” (Zsid 11,7) istennek az anyagi 
kérdésekben való gondoskodása önmagában még 
nem jelent vezetést, ha nem ad bölcsességet és hitet, 
hogy megértsd miért kaptad azt a bizonyos anyagi 
természetű dolgot. ezért tehát szabad a miért kér-
dést is feltenni istennek, és ha kedves előtte, kije-
lenti neked az okot. noé is megértette bizonyára, 
hogy miért kell neki fát vágnia és miért van a kör-
nyékén erdő.
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2. Az anyagi javak által megmutatja Isten, hogy ki az 
Úr az életedben. „Azoknak, akik gazdagok e világon, 
mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne remény-
kedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő 
Istenben, aki bőségesen megad nékünk mindent a mi 
tápláltatásunkra.” (1Tim 6,17) A gazdagság gyakran 
bejelentkezik az életedbe nem csak vendégnek, ha-
nem úrnak is. ne engedj a kísértésnek! neked már 
van urad: úgy hívják, hogy Úr jézus Krisztus. ezért 
az Ő szavára és ne a pénz szavára figyelj! ne oda 
menj, ahol pénz, hanem ahol az Úr van!

3. Megvéd káros dolgoktól. „Akik pedig meg akarnak 
gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros 
kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és 
romlásba merítik.” (1Tim 6,9) isten az anyagiak által 
megmutatja, hogy mi az, amit kerülnöd kell, hova 
nem kell tartanod. A gazdagság keresése önmagá-
ban nem lehet egy keresztyén életcél. isten bizonyos 
káros dolgokat távol akar tartani tőled. biztos vagy 
benne, hogy tudnál egy nagyobb pénzösszeggel jól 
sáfárkodni, és nem okozna lelki hajótörést neked a 
gazdagság?

4. A valódi gazdagságra irányítja szemed. „De ame-
lyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisz-
tusért kárnak ítéltem. Sőt annakfelette most is kárnak 
ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének 
gazdagsága miatt: akiért mindent kárba veszni hagy-
tam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem.” 
(Fil 3,7-8) hányszor kellett istennek elvennie tőled 
anyagi dolgokat, hogy megtanuld ezt a vezetést. 
hányszor kellett szűkölködnöd, hogy végre felfogd, 
neked isten a legnagyobb kincsed. hányszor kellett 
rossz befektetéseid miatt veszteséget szenvedned, 
hogy megértsd, hogy nem aranyba és részvénybe, 
hanem istenbe lehet igazán befektetni. hányszor 
kellett elmondania, hogy ahol szíved, ott van a te 
kincsed is. Vajon lett-e jézus a te legnagyobb kin-
cseddé? „Vesd a porba a nemes érczet, és a patakok 
kavicsába az ofiri aranyat: És akkor a Mindenható 
lesz a te nemes érczed és a te ragyogó ezüstöd.” (Jób 
22,24-25)

Az anyagiak által adakozhatsz, 
és erősítheted a közösséget

„A szentek szükségeire adakozók legyetek; a ven-
dégszeretetet gyakoroljátok.” (Róm 12,13) ha ezt lá-
tod, akkor tudod, hogy az anyagiak csak eszközök, 
melyek által valakin segíthetsz, hogy közösséged 

legyen vele az Úrban. igazán a hamis mammonon 
akkor voltunk hűek, ha szereztünk olyan barátokat, 
akikben isten megdicsőült. Vagyis az anyagiak célja 
a lélekmentés is. „Megszabadítja a nem ártatlant is, 
és pedig a te kezeidnek tisztaságáért szabadul meg az.” 
(Jób 22,30)

Az Úr ezáltal teszi egységesebbekké a keresztyé-
neket. ha megtértek emberek, akkor az anyagiak azt 
is szolgálják, hogy egymást építsük és egymásnak 
segítsünk, az egymással való közösségünk valódi 
legyen. „Hogy amazoknak bősége is pótolhassa a ti 
fogyatkozástokat, hogy így egyenlőség legyen.” (2Kor 
8,14)

isten ezáltal hálaadást is munkál a testvérek-
ben. A te anyagi szolgálatod lelki változást hoz test-
véreidben. ha valaki hálásabb lett a te jó sáfárságod 
által, isten elérte célját, anyagi javaid által. „Hogy 
mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, 
amely általunk hálaadást szerez az Istennek.” (2Kor 
9,11)

ezáltal mások is felbuzdulnak a hasonló cselek-
vésre. A jó példa ragadós és még az anyagiak terén is 
követni fognak, ha te az Úrért adsz, és az Úrért hasz-
nálod pénzed. „Azt mondom pedig: Aki szűken vet, 
szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat.” (2Kor 
9,6)

Az anyagiak által Isten az Ő csodálatos  
természetfölötti hatalmát is megmutatja 

„Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, 
hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel pró-
báljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha 
nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem 
árasztok reátok áldást bőségesen.” (Mal 3,10) isten ter-
mészetfölötti módon is megmutatja erejét. pont a hit 
által való adakozás és tizedfizetés az, amin keresztül 
megláthatjuk az Ő csodáit. miért látják meg ezt ke-
vesen? mert csak ők adják oda az Úrnak hittel sze-
génységük tizedét is akár, mások inkább kifogásokat 
keresnek. pedig ez arra kell, hogy késztessen: bízzál 
az Úrban és tedd le hamis isteneidet! isten ez által 
akar megtisztítani a kapzsiság, anyagiasság bűnéből. 
ha csodát tesz ez által, a világ előtt is igazolni akarja 
hatalmát, hogy nem az Ő keze rövidült meg, hanem 
a mi hitünk túl kevés. isten csodáinak célja, hogy di-
csőítsd Őt. ha valóban az Úré minden, és te hit által 
odaadtad azt annak, akiben leginkább megbízhatsz, 
ne félj, Ő nem fog szégyenben hagyni. sőt megsza-
badít, ha kell csodát tesz, és te dicsőíteni fogod Őt, 
aki ura az anyagi dolgaidnak is.
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A  mikor a szentírás nagyon sűrítve tárja elénk 
az isten iránti kötelességünket, akkor úgy 
fogalmaz, hogy szeressük istent teljes szí-

vünkkel, teljes lelkünkkel, teljes erőnkkel és teljes 
elménkkel. (5Móz 6,5; Mt 22,37) ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy teljes lényünkkel, életünk minden 
területén istent kell szolgálnunk. Keresztyénként 
nem lehet az életünknek egy területe sem, amit nem 
rendelünk alá isten uralmának, erkölcsi akaratának 
és az Ő szolgálatának. nem képezhet ez alól kivételt 
az anyagiakhoz való viszonyulás sem. sem az, ahogy 
megszerezzük az anyagi javainkat, sem, ahogy fel-
használjuk őket. sem az, ahogy a világ kínálja azo-
kat, sem az, ahogyan a szívünkben, vágyainkban 
viszonyulunk hozzájuk. 

ezért hívja fel a figyelmünket a szentírás arra a 
szempontra, hogy nem elég, ha nem vesszük el azt, 
ami a felebarátunké, hanem fontos, hogy ne is kíván-
juk azt (2Móz 20,17). nem elég adakozni, hanem azt 
jókedvvel, szelídséggel is kell tenni (2Kor 9,7; 2Móz 
25,2; Róm 12,8). nem elég az, ha külsőleg, látszólag 
helyükön vannak a dolgok. Az is fontos, hogy a szív-
ben is minden a maga helyén legyen.

egyfelől nem léphetjük át az istentől kapott mér-
cét, helyet adván annak, amit Ő megtilt, másfelől cé-
lunkká kell tennünk, hogy elmenjünk addig, ameddig 
Ő mondja, megtegyük azt, amit Ő parancsol. Az anya-
gi javainkat is az isten iránti szolgálatunk eszközeivé 
kell tennünk, azoknak istentiszteletünk részévé kell 

válniuk. ezt fogalmazza meg a Péld 3,9: „Tiszteld az 
Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből.” 

Az anyagiakhoz való viszonyulás egyik területe 
az, ahogy a saját szükségleteink tekintetében igaz-
gatjuk a dolgokat, a másik, ahogyan mások felé szol-
gálunk mindazzal, amit isten ránk bízott. 

ha az anyagiakkal való sáfárkodás területét néz-
zük, el kell, hogy ismerjük, a keresztyén egyház tör-
ténelmét végigkísérték a botrányok, visszaélések. 
Különösen az intézményesített egyház pénzügyei 
körül voltak és vannak igen szégyenletes dolgok. sok 
támadás érte és éri az egyházat ebből az irányból, s 
ami még szomorúbb, hogy sokszor joggal.

A gond azonban nem az, hogy nincsenek jó alap-
elveink ezen a területen. sok esetben az isten által 
figyelmünkbe ajánlott szempontokból egyik vagy 
másik mellőzésre kerül, így a végeredmény a nem 
kiegyensúlyozott magatartásforma. ha az intézmé-
nyesített egyház előszeretettel idézi az adakozásra 
buzdító igeverseket, de a felhasználás területén már 
mellőzi a biblikus alapelveket, akkor nem azzal ál-
lunk szemben, amit isten igéje ajánl, hanem annak 
egy torz változatával. 

A jelen cikkben olyan gyakorlatra szeretnénk 
rámutatni, amelyről szintén beszél a szentírás, de 
amely szempont napjainkban egyre inkább háttérbe 
szorul: a gyülekezetközpontú adakozás.

mivel egy individualista társadalomban élünk, 
amit amúgy is megtoldanak a fent említett visszaélé-

AdAkozás A gyülekezetben

Szász Attila
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sek, így ma sokan vélekednek úgy, hogy az anyagi-
akhoz való viszonyulás területe csak rájuk és istenre 
tartozik. Én adakozok, amennyit tudok, és ahogyan 
akarok, de ez csak rám és Istenre tartozik.

ha azonban a szentírást nézzük, akkor azt láthat-
juk, hogy az ezzel kapcsolatos felszólítások jelentős 
része nem választható el az egyháztól, a helyi gyü-
lekezettől. A szentírás nagyon sok közösségi szem-
pontra mutat rá a jótékonykodás területén is. 

A keresztyén adakozás alapvetően két nagy terü-
letet igyekszik támogatni: a lelki és a testi szükségle-
tekkel kapcsolatos igények betöltését. 

A keresztyén adakozás egyik nagy célja, hogy 
isten egyházának szükségletei betöltessenek, ily 
módon lehetővé téve az evangélium terjedését, az 
ige rendszeres hirdetését. isten nincs ránk szorulva 
semmilyen tekintetben, mégis az Ő népén keresz-
tül gondoskodik egyháza szükségleteiről. teszi ezt 
azért, hogy ezáltal is megajándékozzon bennünket 
valami maradandóval, hogy ily módon az örökké-
valóság számára kamatoztathassuk azt, ami amúgy 
az elmúlásnak van kitéve. erre csodálkozik rá Dá-
vid is, ahogy arról az 1Krón 29. fejezete számol be a 
templomépítésre szánt adományozás kapcsán. (lásd 
különösen a 9-17. verseket). erre a kiváltságra csodál-
koztak rá a makedóniai gyülekezetek is, amiről pál az 
1Kor 8,1-4-ben számol be. 

De emellett isten bevonja népét az Ő munkájába, 
a szükségben lévők felé irányuló szolgálatba is. isten 
szeretetének ez is egy igen látványos megmutatko-
zása. Ő gondját viseli a szegénynek, a nyomorultnak, 
még az ellenségeire is felhozza a napot, és esőt ád szá-
mukra is. ebbe bevonja az Ő népét, hogy általuk is 
megmutatkozzon ez a jóság a szükségben lévők felé. 

A szentírásban mindkét dolog hangsúlyos gyü-
lekezetközpontú gyakorlatot mutat. Vessünk egy 
pillantást a lelki szükségletek kielégítésére szánt ada-
kozás területére!

Az ószövetségben két alkalommal is olvasha-
tunk az istentiszteleti ceremónia felállítására szer-
vezett adakozásról. Az egyik alkalom a szent sátor 
építésére és az istentiszteleti eszközök elkészítésére 
szervezett adakozás (többek közt a 2Móz 25. rész szá-
mol be erről), a másik a jeruzsálemi templom építé-
sére szervezett adakozás (az 1Krón 29. részben is ol-
vashatunk erről). mindkét esetben isten népe olyan 
mértékben felbuzdult attól a kiváltságtól, hogy ők 
ebben a munkában részt vállalhatnak, hogy le kel-
lett állítani a gyűjtést, hisz a szükséges dolgok már 
bőségben voltak.

Az ószövetségben a másik nagy kategóriája a 
lelki szükségletekkel kapcsolatos adakozásnak az is-
tentisztelet fenntartásának rendszeres támogatása. Az 
ószövetségi istentisztelettel kapcsolatosan voltak fi-
zikai szükségletek, amelyek betöltéséről maga isten 
rendelkezett. elrendelte, hogy az Ő népe minden 
bevételéből tegyen félre tíz százalékot, melynek fő 
célja az istentisztelet fenntartása legyen. erről sok 
helyen olvashatunk az ószövetségben, pl. a 4Móz 
18,21-26-ban. 

izrael egy törzsét, a lévitákat isten elkülönítette 
az Ő szolgálatára, hogy ők csak a lelkiekkel, az isten-
tisztelettel kapcsolatos teendőkben foglalatoskodja-
nak. e miatt földet sem örököltek, hogy a teljes idejü-
ket, energiájukat az isten szolgálatára fordíthassák. 
szükségleteik, megélhetésük így a fent említett ti-
zedből származott. 

isten népe ennek a kötelezettségének nem min-
dig tett eleget, így az istentisztelettel kapcsolatos te-
endők sokszor félretétettek, és ez mindenkinek a lel-
ki kárára volt. ez ellen szólal fel például nehémiás, 
amikor isten igéje alapján igyekszik megreformálni 
az egyház helyzetét. felrója elhanyagolását, hisz a 
papok és a léviták eltántorodtak az istentől kapott 
feladattól (Neh 13,10-13), mert ők a megélhetésükre 
összpontosítottak. – De hát igen nehéz időket élünk! 
– mondják sokszor, sokan és emberileg nézve joggal 
mondhatták nehémiás idejében is. A nép épp hogy 
hazatért hetven év fogság után, a városok lerombol-
va, mindent benőtt a gaz és a gyom. A megélhetési 
szükségletek betöltése is nehéz volt. ugyan miből 
adakozzanak a lelki célokra is? 

A fogság után több próféta is felszólalt az ilyen 
mulasztás ellen. malakiás arra mutat rá, hogy ez egy 
hitpróba a nehézség idején. higgyük el, hogy isten a 
kevesebbet eléggé tudja tenni ahhoz a többhöz képest, 
amely nem volt elég! „Hozzátok be a tizedet mind az én 
tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és 
ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek 
Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha 
nem árasztok reátok áldást bőségesen.” (Mal 3,10)

Az Újszövetségben is láthatjuk, hogy isten népe 
adakozásának az egyik célja továbbra is az isten szol-
gálatában lévők szükségleteinek a betöltése, az igaz 
istentisztelet támogatása. lévén, hogy az újszövet-
ségi istentisztelet sokkal egyszerűbb, mind az ószö-
vetségi, ezért megindítására nem szerveztek nagy 
gyűjtéseket, de a fenntartására igen, összefüggésbe 
hozva ezt az ószövetségben felállított elvekkel. „A 
vezetésben jól bevált presbiterek kettős megbecsülést 
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érdemelnek, főleg azok, akik az igehirdetésben és a ta-
nításban fáradoznak. Mert azt mondja az Írás: « A 
nyomtató ökörnek ne kösd be a száját », és hogy « mél-
tó a munkás a maga bérére .»” (1Tim 5,17-18)

Ami elgondolkoztató, hogy nem csak az isten-
tiszteletben szorgoskodók részesültek a gyülekezet-
központú adakozás hasznában, hanem sok esetben 
másfajta szükségletek betöltésére is elégséges volt. A 
kívülállók, a nehézségben lévők számára történő ada-
kozás is esetenként gyülekezetközpontúan történt. A 
keresztyének elvitték adományaikat az apostolokhoz, 
hogy ők juttassák el azt a szükségben lévőkhöz. el-
méletileg mindenki eldönthette, hogy mennyi pénzt 
szán mások megsegítésére, kinek, hogy és mikor adja 
azt, egyénileg is lehetett jótékonykodni. Azonban azt 
olvassuk, hogy az emberek elvitték a gyülekezetbe a 
mások megsegítésére szánt pénzt és a gyülekezet kö-
zösen döntött. mindenekelőtt a gyülekezetben lévő 
szegények megsegítésére fordították, (a Gal 6,10 fé-
nyében) utána a kívülállók felé is. 

pál apostol is több esetben szervezett gyűjtést 
más gyülekezetek szükségleteinek betöltésére, amit 
aztán eljuttatott hozzájuk (1Kor 16,2-3). 

Később még külön gyülekezeti tisztségviselőket is 
beiktatnak e szükségletek igazgatása érdekében: a dia-
kónusokat (lásd ApCsel 6. rész). erre egyfelől azért volt 
szükség, hogy az apostolok továbbra is az ige hirdeté-
sére tudjanak összpontosítani, másfelől ezt a felelős-
ségteljes munkát hitben érett személyek felügyeljék. 

ezt az is indokolta, hogy mióta adakozás létezik, 
azóta igyekeztek ezzel visszaélni. sokszor azok, akik 
ennek felhasználásáról döntöttek és sokszor azok is, 
akik igényt tartottak a segítségre. én, miután isten 
kegyelme megtalált, igen nagy lelkesedéssel vetet-
tem bele magam a keresztyén hit megélésébe, többek 
közt az adakozás területén is. nem rendelkeztem 
nagy pénzösszegekkel, de ezzel is kívántam istent 
szolgálni. Ahogy azonban telt az idő, egyre többször 
tapasztaltam, hogy félrevezettek, becsaptak. sokszor 
segítettem olyan embereket, akikről kiderült, hogy 
nálam sokkal jobb anyagi helyzetben vannak. má-
sok olyan dolgokra költötték a tőlem kapott pénzt, 
ami nincs összhangban isten kijelentett akaratával. 
sokszor támogattam a lustaságot, a munkakerülést, 
akaratomon kívül hozzájárultam az alkoholisták 
szenvedélybetegségéhez is, amit isten igéje elítél. 
nem volt elég az őszinteségem és a buzgóságom. 
több érettségre, körültekintésre lett volna szükség. 
segíthetett volna, ha egy hitvalló gyülekezethez tar-
tozok és hitben érett testvérek segítségemre sietnek. 

A fent említett szempontok miatt van olyan ma-
gasra helyezve a szint a diakónusok számára, ahogy 
az 1Tim 3,8-13 ban olvashatjuk. éberségre, lelki érett-
ségre van szükség ahhoz, hogy az adakozást, a szere-
tetszolgálatot úgy folytassák, hogy az minden tekin-
tetben összhangban legyen isten igéjével. 

A gyülekezetközpontú adakozás többek közt 
tehát a visszaéléseket is igyekszik kiküszöbölni. ne 
csak a javak összegyűjtése legyen összhangban isten 
igéjével, hanem annak a felhasználása is!

Az 1Tim 5,3-16 például részletesen tárgyalja azt, 
hogy kik azok az özvegyek, akik a gyülekezet anyagi 
támogatásában részesülhetnek és kik azok, akikről ro-
konaiknak kell gondoskodniuk. mi ennek a lényege? 
Az, hogy a támogatást azok kapják, akik tényleg rászo-
rulnak. A gyülekezet valóban arra használja az össze-
gyűjtött javakat, ami isten igéjével összhangban van.

A történelem folyamán sokszor a lustaság is ki-
használta az adakozó lelkületet, miközben isten igé-
je felszólal ez ellen: „Mert amikor nálatok voltunk is, 
azt rendeltük néktek, hogy ha valaki nem akar dolgoz-
ni, ne is egyék.” (2Thessz 3,10)

esetenként akik adakoztak, nehezebb helyzetben 
voltak, mint azok, akik részesültek az adományokban. 
néha emberek abból adakoznak, amijük nincs, hisz 
ők is tartoztak másoknak, esetenként kölcsönkértek, 
hogy adakozhassanak, holott ezt is megrója isten igé-
je. „Mert ha a készség megvan, aszerint kedves az, amije 
kinek-kinek van, és nem aszerint, amije nincs. Mert nem 
úgy, hogy másoknak könnyebbségük, néktek pedig nyomo-
rúságtok legyen, hanem egyenlőség szerint; e mostani idő-
ben a ti bőségtek pótolja amazoknak fogyatkozását; Hogy 
amazoknak bősége is pótolhassa a ti fogyatkozástokat, 
hogy így egyenlőség legyen.” (2Kor 8, 12-14)

Az anyagiakkal való sáfárkodás minden lépése 
összhangban kell, hogy legyen isten igéjével ahhoz, 
hogy egészséges, biblikus végeredményt kapjunk. 
ez lelki érettséget, éberséget követel meg, ezen segít, 
amikor a közösség mérlegeli és gyakorolja az adako-
zást. ez nem azt jelenti, hogy soha senki nem adako-
zik egyénileg különféle szükségletek betöltésére. Az 
imádság vonatkozásában is isten igéje ajánlja a belső 
szobánkban való könyörgést, de azt is, hogy együtt 
is kiáltsunk istenhez. egyfelől a személyes igeolva-
sásnak, elmélkedésnek van helye, de ezzel párhuza-
mosan az ige közös hallgatásának is létjogosultsága 
van. Dicsérjük istent a magányunkban, de tesszük 
ezt közösségben is. ugyanígy az adakozásnak is van 
közösségi oldala, amit ha elhanyagolunk, megfoszt-
juk magunkat isten ehhez kötött áldásaitól. 
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Hogyan látja a SzentíráS  
az adóSSágot éS a Hitelt?

Dr. L. W. Bilkes

A pénzügyi válság napjainkban gyakori téma 
a hírekben. bár egyrészt nagyon egyszerű-
nek tűnik ez a téma, ugyanakkor sok a bo-

nyolító tényező, főleg a mai modern korban.
A válasz egyszerű: a szentírás általánosságban 

véve nagyon negatívan beszél az adósságról. isten 
azt kívánja, hogy népe szabad legyen nem csak a 
bűntől (1jn 2,1-6), hanem a megterhelő adósságoktól 
is (5móz 15,1-2). A biblia sokszor elutasítja az adós-
ságot, bár elismeri, hogy nem lehetséges minden 
esetben elkerülni. A hab 2,2-8 óv attól a gyakorlat-
tól, hogy bárki kölcsönből tartsa fent megszokott 
életszínvonalát, pedig napjaink hitelkártya-adóssá-
gainak nagy része erről szól. 

figyelembe kell vennünk azonban társadalmunk 
összetettségét. Amikor valaki azért vesz fel kölcsönt, 
hogy lakás vásároljon, a tulajdon értéke általában 
meghaladja a jelzálog értékét. A munkavállalók meg-
takarításai teszik lehetővé, hogy a fiatalabb generáci-
óhoz tartozók tanulmányaik folytatásához kölcsönt 
vegyenek fel. nyugdíjpénztárak kölcsönöznek válla-
latoknak, amelyeknek eszközökbe és ingatlanokba 
kell befektetniük annak érdekében, hogy terméke-
ket állítsanak elő, szolgáltatásokat nyújtsanak és 
munkásokat alkalmazzanak. 

továbbá, a biblia biztat a kamatmentes kölcsön-
adásra azok számára, akik a legalapvetőbb szükség-
leteket is nélkülözik, de elítéli a túlzott kamattal 

való terhelést ami a gazdagokat tovább gazdagítja 
a szegények rovására. Vizsgáljuk meg ezeket a gon-
dolatokat a szentírás adósságról szóló tanításának 
áttekintésével!

Ószövetség

A kölcsönadás lehet a szeretet megnyilvánulása 
embertársaink felé, amely istennek tetsző cseleke-
det. A héber szóhasználat nyomatékosítja, hogy a 
kölcsönadó terhet vesz le a kölcsönt kérő válláról, 
s így átsegíti őt egy krízisen. mivel a kölcsönkérő 
reméli, hogy vissza tudja majd fizetni azt, amivel 
tartozik, így hálával és önbecsülésének csorbulása 
nélkül fogadhatja a segítséget. ezért tiltotta meg is-
ten a mózesi törvényben, hogy izraeliták népükből 
valóknak kamatra adjanak kölcsön, mivel testvérek 
között segítséget adni ingyen és nem érdekből kell. 
Az indoklás az, hogy ha isten nem szabadítja ki né-
pét egyiptomból, akkor mindannyian rabszolga-
ként folytathatták volna életüket (3móz 25,35-38 és 
2móz 22,25). mindeközben isten megengedte, hogy 
az izraeliták más népből valóknak kamatra adjanak 
kölcsönt, (5móz 23,19-20) feltehetően üzletszerű 
tranzakció részeként. 

izrael azonban nem követte az Úr által adott tör-
vényeket. A próféták prédikációi nyilvánvalóvá te-
szik, hogy a jogtalanságok és visszaélések megkese-
rítették a nép életét; olyan túlzott kamatok voltak ki-
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vetve rájuk, amelyek megnyomorították az amúgy is 
szegény adósokat. ezékiel próféta azt mondja, hogy 
a nép az adósságra és kölcsönre vonatkozó minden 
törvényt áthág és semmibe vesz (ez 18,8, 13, 17; 22,12 
vö. neh 5,1-13).

Újszövetség

Az Újszövetségben jézus és az apostolok az ószö-
vetség önző kereskedelmi gyakorlatait elutasítják.

bár jézus sehol nem ítéli el kifejezetten a kamat-
ra való kölcsönadást, szavai mégis figyelmeztetnek 
arra, hogy ne a pénznek éljünk (mt 6,19-21). A pénz-
ügyi jogtalanságok a mammon uralmára jellemző-
ek. senki sem szolgálhat két úrnak (mt 6,24). jézus 
az ószövetséggel egyetértésben bírálja a vagyon fel-
halmozását a szegények rovására. egy példázatban 
a hitelezőt úgy mutatja be, mint aki megbocsátja, 
elengedi az adósságot, ahogyan isten megbocsátja 
vétkeinket (luk 6,41-42). 

jézus hív a Király iránti céltudatos, kitartó hű-
ségre. ebben a megvilágításban mi sáfárok vagyunk 
minden dolog fölött, amellyel csak rendelkezünk – 
család, otthon, üzlet. mindezeknek azonban nem 
mi vagyunk a tulajdonosai. ingyen ajándékok ezek 
az Úrtól, az Ő felettünk való uralmának az áldásai. 
ezek soha nem irányíthatnak bennünket, még csak 
nem is versenyezhetnek Vele a fölöttünk való uralo-
mért. 

Lelki adósság

A szentírás a bűn miatt az adósság szót használ-
ja az istennel való kapcsolatunk leírására is. A bűn 
adósság, amelyet a szabadság érdekében vagy vissza 
kell fizetni, vagy el kell törölni. A kereszten Krisztus 
kifizette az Ő népének adósságát, a szentlélek pedig 
kezeskedik a hívők örökségéért. A biblia esetenként 
az adósság szót használja a megszentelődésre és az 
evangélium hirdetésének feladatára utalva is. pál 
adósa „mind a görögöknek, mind a barbároknak” 
az evangélium hirdetését tekintve (róm 1,14). A ke-
resztyének nem adósok a testnek, hogy test szerint 
éljenek (róm 8,12); a pogányok adósok azoknak, 
akik az evangéliumot megismertették velük (róm 
15,26-27).

Lelki irányelvek az adósságra nézve

1. Az adósság fennállásának időtartama. Amikor a 
személyi kölcsön felvétele elkerülhetetlen (jelzálog, 
tanulás vagy egy nehéz helyzet miatt), mennyi ideig 
engedhető meg az adósság fennállása? Az ószövetsé-

gi törvény hét éves határidőt szabott (5móz 15,1-11; 
31:10-11). A hetedik év valójában az egész országban 
az adósságok elengedésének az éve volt, és ennek a 
sátoros ünnep ideje alatt kellett megtörténnie (5móz 
31,10). Az egész nép számára örömteli alkalom volt 
ez, melyen azt ünnepelték, hogy mindenki megsza-
badult az adósságok terhétől. 

Az időtartamra vonatkozó utasítások a kölcsön 
folyósítójának szóltak, és nem a kölcsönt felvevőnek, 
hiszen a hitelezőnek volt anyagi értelemben hatal-
ma. ebben a felállásban a kölcsönadó tudta, hogy 
amennyiben akkora összeget adott kölcsön amelyet 
a hitelt felvevő feltehetően nem tud visszafizetni az 
elengedés idejéig, akkor a fennmaradó részt el kell 
majd engednie. mindez arra kötelezte a hitelezőt, 
hogy az anyagi nehézségek között élők hosszú távú 
érdekét tartsa elsősorban szem előtt.

Az az alapelv, hogy a hatalommal és gazdagsággal 
rendelkezőnek kötelessége gondoskodni a gyengék 
és rászorulók hosszú távú szükségleteiről, a biblia 
minden tanítási területén megtalálható, nem csak a 
hitelező – adós kapcsolatra vonatkozóan (péld 29,7; 
31,8-9; jer 5,28).

Alkalmazhatóak-e ezek az alapelvek napjainkban? 
elég annyit mondanunk, hogy terheink és bevéte-
lünk azon része, melyet hitelek visszafizetésére vagy 
fenntartására fordítunk, sokkal könnyebben lenne 
kezelhető, ha hallgatnánk isten bölcsességére. saját 
kárunkra válik, hogy nem veszünk róla tudomást.

2. Parancs az adakozásra és a kölcsön adására. isten 
mindannyiunknak parancsba adja, hogy adjunk 
és kölcsönözzünk felebarátaink számára (mt 5,42, 
lk 6,30-35). mikor kell azonban adnunk, és mikor 
kölcsönadnunk? Azoknak kell adnunk, akiknek 
törvényes joguk van a pénzünkből követelni; az 
adóhivatalok például rendelkeznek ezzel a joggal 
(róm 13,5-7). Adnunk kell azoknak is, akik nehéz 
helyzetben vannak vagy állandóan hiányt szenved-

„A Szentírás általánosságban  
véve nagyon negatívan beszél  

az adósságról. Isten azt kívánja, 
hogy népe szabad legyen nem csak 

a bűntől, hanem a megterhelő 
adósságoktól is.
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nek – az éhezőknek, a ruhátlanoknak, akik fáznak (1 
jn 3,16-18). Vannak azonban olyan helyzetek, amikor 
a kölcsön adása és nem az adakozás a szeretetteljes 
válasz egy szükség láttán (5móz 15,7-8; lk 6,30-35). 
mindenki érdekét hosszú távon az szolgálja a leg-
jobban, ha az egyének megtanulják hordozni saját 
felelősségeiket, és teljes egészében vállalják azokat a 
velük járó kötelességekkel együtt, nemcsak saját, de 
környezetük érdekében is.

A kölcsön a szükséget szenvedők számára –abban 
az esetben, amikor nincs valódi lehetősége a vissza-
fizetésnek – a cselekedetet igaz szeretetből jövő ada-
kozássá változtatja, ha valóban úgy történik, hogy az 
illető nem várja a kölcsön visszafizetését. ugyanak-
kor a kölcsönt kapó egyén megőrizheti méltóságát és 
elismerheti azt az igazságot, hogy amennyire módjá-
ban áll, szükséges önmagáról gondoskodnia; emellett 
lehetőséget ad neki kötelességei betöltésére is ezen a 
téren. mindeközben a kölcsönadónak lehetősége nyí-
lik istennel közösséget vállalnia, Aki megbocsájtja 
bűneinket – adósságainkat, Aki tőlünk is azt várja, 
hogy megbocsássunk – elengedjünk azoknak, akik 
nekünk tartoznak (mt 6,12-14; 18,21-35).

3. Kezesség vállalása. esetenként előfordul, hogy ba-
rátok vagy ismerősök megkérnek, hogy vállaljunk 
kezességet hitelük felvétele során. szabad-e bár-
kinek, akár egyedül, akár másokkal együtt valaki-
nek az adósságáért kezességet vállalni? A szentírás 
nagyon erőteljesen és egyértelműen int ez ellen. A 
péld 22,26-27 figyelmezet, hogy ne vállaljunk kezes-
séget olyan hitelért, melynek nincs fedezete, mert 
felbecsülhetetlen károkat szenvedhetünk. Az ilyen 
esetekben a kölcsönt kérő saját anyagi fedezet hiá-
nyában akar tovább nyújtózkodni, mint amíg a ta-
karója ér, s mindezt csak a kölcsönt adó kárára tudja 
tenni.

4. A kölcsön visszafizetésének kötelezettsége. erkölcsi-
leg felmenthető-e az az adós, aki csődöt jelent be? 
Abban az esetben nem, ha a kölcsönt vevő felelőtlen 
magatartással élt a pénz átvétele óta abban remény-
kedve, hogy ha a dolgok rosszra fordulnak, a pénzt 
nem kell majd visszafizetnie, hiszen ez alól a köteles-
sége alól felmenthető lesz majd a bíróságon, ha cső-
döt jelent. Az efféle szándékos csőd keresését a biblia 
nem helyesli. Azonban felszólít, hogy igyekezzünk 
kikerülni a kezesség kötöttségéből (péld 6,1-6). Az 
igaz a szavát adja, és megtartja akkor is, ha az szemé-
lyes veszteséghez vezet (zsolt 15,4).

A szentírás a kölcsönvett pénz vissza nem fizeté-
sét gonoszságnak nevezi (zsolt 37,21). tételezzük fel 
azonban, hogy a hitelezők az adóst akarata ellenére 
csődbe juttatják, és a bíróság a vagyon szétosztása 
után az adóst felmenti a maradék adósság megfizeté-
se alól. Vajon egy keresztyénnek kötelessége-e mégis 
visszafizetni a maradék adósságot? ilyen esetekben 
igen erőteljes bizonyságtétel a hitetlen világ számára 
az, ha az adós a bíróság felmentő ítélete ellenére to-
vábbra is igyekszik visszafizetni a fennmaradó össze-
get, és ezt cselekedve rámutat isten változhatatlan 
jellemére, Aki minden körülmény között hűséges 
marad szavához (4móz 23,19; tit 1,2; zsid 6,13-20). 
isten arra hívott el bennünket, hogy visszatükröz-
zük a jellemét.

5. Befektetéshez használt kölcsön. A világ azt tanítja, 
hogy a kölcsön jó, főképp, ha befektetéshez használ-
juk. Vajon valóban helyes ez? A szentírás óvatosság-
ra int minden spekulációval kapcsolatban, amellyel 
ha rosszul sül el, többet veszítünk mint amivel egy-
általán rendelkezünk (péld 22,7; hab 2,6-7). miért 
akarna bárki kölcsönvett pénzzel befektetni? A bib-
lia felszólít szívünk megvizsgálására, nem kísért-e 
bennünket a kapzsiság és mohóság. legyünk elővi-
gyázatosak ezekkel a bűnökkel (péld 11,6; ézs 56,11; 
lk 12,15; róm 1,29; 2pét 2,14)!

6. Nemzeti adósság. biblikusan nézve az a nemzet, 
amely a hitelező szerepében van – szemben azzal, 
aki adós –, isten különleges áldásának jelét hordoz-
za magán (5móz 15,6; 18,12-13). mindez azért fontos, 
mert az adós nemzetnek fejet kell hajtania hitelezői 
közgazdasági stratégiái és megkötései előtt, mitöbb, 
valódi vagyonának valamely hányada kikerül majd 
az országból külföldi hitelezői kezébe. mindez lehe-
tetlenné teszi az ország számára, hogy saját vagyoná-
nak ezt a részét (a kamatok és tőke törlesztésére fordí-
tott összeget) használni tudja. Így a tőkének, melyet 
a kölcsön visszafizetésére használ (mind a kamatra, 
mind a tőketörlesztésre) kisebbnek kell lennie annál 
a nyereségnél, amelyre a kölcsönvett pénz befekteté-
se által tett szert. máskülönben anyagilag még rosz-
szabb helyzetbe kerül, mint a kölcsönfelvétel előtt. 
A nemzeteknek tehát, éppúgy, mint az egyéneknek, 
minden tőlük telhetőt meg kell tenniük, hogy a köl-
csön felvételét elkerüljék.

A The Banner of Sovereign Grace Truth 2012. februári 
számából fordította: Filep Eszter és André Viktória
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inkább – az Újtestamentum elején található 
– négy könyvre, vagyis máté, márk, lukács 

és jános evangéliumára gondol. ezt a nevet viselik 
azok a bibliai könyvek, amelyek jézus földi életútját 
vázolják fel. Az evangélium kifejezésnek azonban 
önálló jelentéssel bíró üzenete is van. 

Az evangélium egy magyarosított görög szó, ami 
örömhírt, jó hírt jelent. ez a jó hír isten különleges 
üzenete a bűnös ember számára. ennek az evangéli-
umnak a hirdetésére kapta az elhívást pál apostol, és 
ezt az evangéliumot nem szégyellte ő, mert – mint 
írta – „istennek hatalma az minden hívőnek üdvös-
ségére” (róm 1,16), vagyis enélkül nem állhat helyre 
az ember kapcsolata istennel, és ennek elfogadása 
nélkül nem nyerhet felmentést a bűnös ember bűne-
inek következményei alól.

mit tartalmaz az evangélium, miről szól az evan-
géliumi üzenet? ezekre a kérdésekre keressük a vá-
laszt jelen írásunkban.

1. Az evangélium először is a Teremtő Istenről szóló 
üzenet. A szó szűkebb értelmében az evangélium a 
bűnös ember a szent istennel való megbékélésének 
módját közli, de ahhoz, hogy ide eljuss, előbb azt kell 
megértened kedves olvasó, hogy kicsoda az az isten, 
akivel meg kell békülnöd, és milyen viszonyban állsz 
Vele. A biblia szerint Ő a te teremtőd, te pedig az 
Ő tulajdona vagy. ennek értelmében kötelességed 
Őt keresni, megismerni, dicsőíteni, illetve tartozol 
azzal, hogy teljes életedet odaszánd neki. be kell is-

merned, életedet az örökkévaló és jóságos istennek 
köszönheted, akitől minden pillanatban függsz.

ez az evangélium, vagyis az isteni örömhír első 
összetevője. ez már önmagában is örömhír, az ti., 
hogy ez a világ nem gazdátlan, és nem a vak véletlen 
értelmetlen végtermékei vagyunk, hanem egy örök-
kévaló, bölcs és jóságos isten alkotott, aki nem szű-
nik meg gondunkat viselni.

2. Az evangélium másodszor a bűnről, ill. a bűnös em-
berről szóló üzenet. ez furcsán hangozhat számodra, 
hiszen korábban azt mondtuk, hogy az evangélium 
örömhírt jelent, az pedig nem jó hír, hogy bűnösök 
vagyunk. ez igaz, de előbb szükséges meghallanunk 
és komolyan vennünk a rossz hírt, hogy készek le-
gyünk értékelni, elhinni a jó hírt.

mi is a rossz hír? Az, hogy tönkretettük teremtő 
istenünkkel való kapcsolatunkat, és nem vagyunk 
képesek helyrehozni. tudatosan mellőztük istent. 
gondolatainkból, döntéseinkből, életünkből ki-
hagytuk; megfeledkeztünk róla, nem dicsőítettük 
Őt és nem adtunk hálát neki. „Az evangélium úgy 
mutat be minket magunknak – írja a református 
teológus, j. i. packer –, ahogy isten lát minket, és 
megtanít úgy gondolnunk magunkra, ahogy isten 
gondol ránk. Így arra indít minket, hogy csüggedten 
lemondjunk magunkról. s erre a lépésre is szükség 
van. Csak azután ismerhetjük meg Krisztust, aki 
megszabadít a bűntől, hogy megtudtuk: helyes kap-
csolatba kell kerülnünk istennel, és a saját erőnkből 
ezt képtelenek vagyunk megtenni.”

Van egy  
jó  

h í r e m !

•

Sikó mihály

Nek
ed
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meg kell értenünk, el kell fogadnunk, sőt meg 

kell győződnünk arról, hogy vétkeztünk isten ellen 
gondolatban, szóban, cselekedetben. nem teljesí-
tettük azt, amit Ő elvárt tőlünk és átléptük azokat 
a korlátokat, amelyeket számunkra felállított, vagyis 
fellázadtunk ellene. minden vétkünkkel – hazug-
ságunkkal, lopásunkkal, önzésünkkel, elégedetlen-
ségünkkel, irigységünkkel, bálványimádásunkkal, 
képmutatásunkkal, bujaságunkkal, haragunkkal 
stb. – valójában szembe fordultunk Vele és semmibe 
vettük tekintélyét.

meg kell értenünk továbbá, hogy a bűnről való 
meggyőződés több a rossz lelkiismeretnél, amit 
időnként minden ember megtapasztal, mivel szem-
besül mulasztásaival, tévedéseivel. A bűnről való 
meggyőződés nem is csupán egy általános boldog-
talanság-érzet, mely kudarcainkból, magányossá-
gunkból, sikertelenségünk-
ből ered. ilyet sok ember 
érez, de ez még nem bűnről 
való meggyőződés.

A bűnről és bűnösségről 
való meggyőződés az, hogy 
beismerjük, vétkeztünk is-
ten ellen, tönkretettük a 
Vele való kapcsolatunkat, 
elidegenedtünk tőle és ez-
zel magunkra vontuk jogos 
haragját, ill. emiatt megérde-
meljük büntetését már itt és 
e földi élet után, az örökkévalóságban. továbbá azt 
is jelenti, hogy belátjuk, teljesen romlottak vagyunk, 
semmi jó nem lakozik bennünk és semmit nem tu-
dunk felhozni mentségünkre, ill. nem tudunk sem-
mit tenni, hogy isten elfogadjon és örök élettel meg-
ajándékozzon.

3. Ezzel elérkeztünk az evangélium harmadik elemé-
hez, ami a Jézus Krisztusról szóló üzenet. ez Krisz-
tusról szól, az Ő életéről, szenvedéséről, haláláról 
és feltámadásáról. Annak a Krisztusnak az életéről, 
aki szentlélektől fogantatott, szűztől született, aki 
valóságos isteni és emberi természettel rendelkezett, 
aki csodákat tett, és akinek halála engesztelő áldozat 
volt a mi bűneinkért.

tehát nem csupán Krisztus életét kell megismer-
nünk, hanem azt is meg kell értenünk, hogy mi volt 
életének, halálának és feltámadásának a jelentősége. 
ilyen szempontból az evangélium nem más, mint 
Krisztus életének isten igéje szerinti értelmezése. 

ennek megfelelően Krisztus elsősorban nem azért 
jött, hogy példát mutasson nekünk, hanem azért, 
hogy engesztelést szerezzen bűneinkért és kifizesse 
azt a – lelkünk megmenekülését szolgáló – váltságdí-
jat, amelyet mi nem lettünk volna képesek megadni. 
„mert isten őt (Krisztust) rendelte engesztelő áldo-
zatul....” (róm 3,25) „mert ő (Krisztus) engesztelő 
áldozat a mi vétkeinkért, de nemcsak a mienkért, 
hanem az egész világért is.” (1jn 2,2)

Valójában ez a szűkebb értelemben vett evan-
gélium. Az, amit jános apostol így ad vissza: „mert 
úgy szerette isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát 
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen.” (jn 3,16)

Az az örömhír, hogy Krisztus kész volt átvállalni 
a mi adósságunkat, és kész volt elszenvedni bűneink 
büntetését. Az az örömhír, hogy isten meg akar bé-

külni velünk, és a békesség 
árát Ő fizeti ki. „...a mi bű-
neinkért kapott sebeket, a 
mi vétkeinkért törték össze. 
Őt érte a büntetés, hogy ne-
künk békességünk legyen, és 
az ő sebei árán gyógyultunk 
meg.” (ézs 53,5)

4. Van itt még valami, ti. hogy 
az evangélium hitre és bűnből 
való megtérésre való felszólí-
tást is jelent. ez nem csupán 

egy olyan információ, amivel minden felelősség 
nélkül bővítheted ismereteidet, hanem egy parancs, 
ami hitre és megtérésre szólít fel. nem elég tehát 
tudnod, hogy mit tartalmaz ez az üzenet, szükséges, 
hogy elhidd és magadévá is tedd. „A tudatlanság 
idejét azért elnézte isten, de most azt parancsolja az 
embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy meg-
térjenek.” (ApCsel 17,30) „ez pedig az ő parancsola-
ta, hogy higgyünk az Ő fiának, jézus Krisztusnak 
nevében...” (1jn 3,23)

mivel az evangélium elfogadása parancs, ezért 
annak elutasítása szörnyű bűn, amiért isten „bosszút 
áll azokon, akik nem ismerik az istent, és akik nem 
engedelmeskednek a mi urunk jézus Krisztus evan-
géliumának.” (2Thessz 1,8) tehát jobb nem ismer-
ned ezt az örömhírt, mint ismerned és elutasítanod. 
Aki viszont elfogadja az evangéliumot, az teljesen és 
egyedül Krisztus elvégzett munkájára hagyatkozik. 
ez az üdvözítő hit lényege: nem a magunk cseleke-
deteibe, hanem a Krisztus munkájába vetett hit.

„Az az örömhír, hogy Krisztus 
kész volt átvállalni a mi adós-
ságunkat, és kész volt elszen-

vedni bűneink büntetését. Az az 
örömhír, hogy Isten meg akar 
békülni velünk, és a békesség 

árát Ő fizeti ki.”
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Az evangéliumi üzenet azonban nem csak hitre 
való felszólítás, hanem a megtérésre is, vagyis felszó-
lítást jelent a változásra és a bűn elhagyására. tehát 
nem elég azt mondani, hogy hiszem, jézus meghalt 
a bűneimért, hanem szükséges alárendelnem élete-
met Krisztus – bibliában kijelentett – akaratának. 
sokan elmondják, ők hiszik, hogy Krisztus meghalt 
bűneikért, de sajnos életükben nem látszik az Ő 

uralma. Az evangélium arra is felszólít bennünket, 
hogy adjuk át életünk irányítását Krisztusnak. Az 
evangéliumot elfogadni azt is jelenti, hogy Krisztus 
követőjévé válunk. 

Kívánom, jelen írás váljon segítségedre: értsd 
meg és fogadd el az evangéliumot minden összete-
vőjével együtt, hogy istennel való kapcsolatod hely-
reálljon és elnyerd lelked üdvösségét!

1851-ben egy tábornok a katonáival este éppen 
hazafelé tartott. Már majdnem elérték barakkjaikat, 
mikor találkoztak egy pásztorral, aki hazafelé terelte 
nyáját. A pásztor nagyon szomorúnak tűnt. Könnyek 
szöktek a szemébe, amikor a tábornok megállította, 
hogy megkérdezze mi történt.

 – Elveszítettem az egyik kisbárányt, akit úgy sze-
rettem – mondta fejét csóválva a pásztor. – Egész 
délután kerestem, de sehol sem találtam.

 – Hátra arc! Irány a legelő, megkeresni az elveszett 
bárányt! – szólt a tábornok a katonáihoz fordulva.

A keresés megkezdődött. Sötétedni kezdett, 
lámpákat gyújtottak. A katonák és a hivatalnokok 
azzal a szilárd elhatározással kerestek, hogy meg is 
találják az elkószált bárányt. Múltak az órák, de nem 
találták, s végül a tábornok elrendelte, hogy vesse-
nek véget a keresésnek. Minden ember aludni tért. 

A tábornok is lefeküdt, de nem tudott aludni, bár 
nagyon fáradt volt. Csak az elveszett kis bárányra gon-
dolt. Bárcsak megmenthetné a hidegből, zord szélből, 
s visszavihetné az elkeseredett pásztornak! Meleg ru-
hát öltött – csendben, hogy ne zavarja alvó katonáit –, 
fogta a lámpását, és kilépett a hideg éjszakába. Órá-
kon át kereste, míg végül meghallotta a bárány erőt-
len sírását. A bozótba gabalyodva, a hidegtől reszket-
ve, szinte a halálán volt már. Gyengéden felemelte és 
kabátjába burkolta, s magával vitte a szállására. 

Másnap reggel a tábornokot mélyen álomba 
merülve találta szolgálója. Meglepődött, hisz elöl-

járója mindig mindenki másnál korábban kelt. Nem 
sokkal később újra visszatért, de a tábornok még 
mindig aludt. Többször visszajött, s végül úgy dön-
tött felébreszti. Mikor felébredt, a szolgáló ijedten 
nézte a tábornok kimerült arcát.

 – Tábornok, mi történt az éjjel? Miért aludt ilyen 
sokáig? Csak nem beteg? – kérdezte tőle. 

Még jobban meglepődött a szolga, amikor a tá-
bornok a takarót félrehajtotta, s ott aludt békésen a 
meleg ágyban az elveszett bárány.

– Vidd a bárányt a pásztorhoz, és mondd meg 
neki, hogy az elveszett bárányt megtalálták! – 
mondta a tábornok.

Ahogyan a tábornok a történetben, a Jó Pásztor 
úgy keresi elkószált bárányait, s viszi őket biztonság-
ban haza. Nem adja fel addig, míg minden egyes bá-
ránya nincs a karámban. Minden alkalommal, mikor 
rátalál egy-egy bárányra, így szól: „Örvendezzetek 
én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely 
elveszett volt.” (Luk 15,6b)

Te már biztonságban vagy a Jó Pásztor karám-
jában, vagy még mindig kóborolsz? Ha elvesztél 
és veszélyben vagy, hívd segítségül Őt, és bizton-
ságba visz! „Eképpen a ti mennyei Atyátok sem 
akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül.” 
(Mt 18,14)

A The Banner of Sovereign Grace Truth  
2013. áprilisi számából fordította: Filep Eszter

Az elveszett bárány
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„Várván vártam az Urat, és hozzám 
hajolt, és meghallgatta kiáltásomat. És 
kivont engem a pusztulás gödréből, a 
sáros fertőből, és sziklára állította fel 
lábamat, megerősítvén lépteimet. És új 
éneket adott szájamba, a mi Istenünk-

nek dicséretét.” (Zsolt 40,2-4)

Isten kegyelméből 1974-ben megszülethettem er-
délyben, és marosvásárhely mellett, mezőbándon 
tölthettem el gyerekkorom jelentős részét öcsém-

mel. szüleim, tanítóim szeretete, kisgyerekkori ba-
rátaim, játszótársaim és a ’80-as évekbeli mezőségi 
környezet a maga egyedi hangulatával, élményeivel 
korai éveimet szinte teljesen boldoggá tették. isten-
ről édesanyámtól hallhattam, aki vallásos, de akkor 
még nem újjászületett ember volt. Amennyire vissza 
tudok emlékezni, a nyári csillagos ég végtelenje ak-
kor is lenyűgözött, és ehhez a végtelenhez kötöttem 
istent, de hogy mi a végtelen – azt a szüleim nem 
tudták elmagyarázni. Kora gyerekkoromtól más ha-
sonló kérdések is foglalkoztattak, például hogy mi 
lesz, miután meghalunk, később ez az érdeklődés 
kibővült egy igazságkereséssel, hogy mi lehet a vég-
ső valóság a lelki dolgok tekintetében. Így hát sokat 
olvastam, ez mindig ment noszogatás nélkül, nem 
úgy, mint a sport. édesanyám indítványozására re-
formátus gyerekalkalmakra is jártunk a faluban, sze-
repeltünk ünnepekkor a templomban – ezek inkább 
kellemes élményeimet gyarapították.

Aztán egyszer csak véget ért a mesevilág: szü-
leink elváltak, édesanyámmal és öcsémmel 12 éves 
koromban, 1986-ban magyarországra költöztünk, 
biztosabb életet, taníttatást remélve. Az áttelepülés 
mindannyiunkat nagyon megviselt: a család fele, a 
barátok és az örömök majdnem mind ’otthon’ ma-
radtak. helyettük a létfenntartás terhe, a csonka 
család, némely anyaországi gyerekek (esetenként 
felnőttek) részéről a ’románozás’ jutott, de az Úr a 
legnehezebb helyzeteken mindig átsegített minket, 
bár ekkor semmilyen komolyabb hitéletünk nem 
volt. Az olvasás szeretetét viszont elhoztam magam-
mal bándról, és sok hajós regény elolvasása után arra 
jutottam, hogy tengerész leszek. Így aztán az ország 
egyetlen hajózási szakközépiskolájában tanultam 
tovább budapesten, benntlakásosként. Kikerülvén 
az anyai autoritás alól a ’baráti’, közösségi tekin-
tély alá jutottam: sörözni, borozni jártunk, lányok-
kal ismerkedtünk, rászoktam a cigarettára, trágár 
beszédre, órákról való ellógásra. egyszer eljöttek a 
kollégiumunkba a hit gyülekezetéből néhányan, és 
beszéltek istenről, jézusról is. páran el is mentünk 
a gyülekezetükbe, sőt egy idő után be is merítettek 
minket, de tartósan csak két társunk maradt ott. 
nekem kezdetben tetszett a jó hangulat, zene, lel-
kesedés, a pásztor embereket földre leterítő ereje, és 
féltem is, hogy mi lesz, ha elhagyom a ’hitet’, de egy 
napos délután egy söröző teraszán mégis inkább ko-
rábbi életmódom mellett döntöttem. Az Újszövetsé-
get viszont ’hitgyülis’ koromban elolvastam, és tár-
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„Várván vártam az Urat, 
és hozzám hajolt,  

meghallgatta  
kiáltásomat.  

És kivont engem  
a pusztulás gödréből.”
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gyi ismeretet nyertem róla. e könyv fontosságában 
nem kételkedtem, és emiatt megtérésem előtt már 
többször is elolvastam, de mindig próbáltam az ak-
tuális világnézetemet begyömöszölni az egyes igék 
mögé. 

Az érettségit követően hirtelen irányváltással az 
orvosi egyetemen találtam magam. A szegedi évek 
alatt szabadidőmben a középiskolában elkezdett 
életmódot éltem tovább más helyen, más emberek-
kel, és nagyobb léptékben. De gyakran rámtörő hiá-
bavalóság- és céltalanságérzéseimet, lelki magányos-
ságomat tartósan sem a szórakozóhelyeken eltöltött 
gyakori esték, sem a párkapcsolatok nem tudták el-
nyomni. Az agykontrolltanfolyam és a szcientológia 
is csak átmenetileg segített, és alig vártam már, hogy 
lediplomázzak, és dolgozó emberként új életet kezd-
hessek.

ez 1998-ban meg is történt, a gyulai megyei Kór-
házban helyezkedtem el, reumatológia szakvizsgára 
készülvén. A terveimből valóra vált az, hogy dolgozó 
ember lettem, de az új élet már kevésbé. ellenkező-
leg, a korábbi életstílusom egyedülálló fiatal orvos-
ként, komolyabb szülői befolyás és anyagi függőség 
nélkül a maga teljességében kibontakozhatott. bár 
szakmai szempontból a kórházi munka lehetősé-
get adott a fejlődésre, míg a tudományban gyara-
podtam, az erkölcsben hanyatlottam. A lejtmenet a 
szakvizsgáig tartott, ekkorra már annyi sötét felhő 
gyűlt lelkiismeretem egén össze, hogy azt már nem 
tudtam elviselni, és úgy döntöttem, hogy gyula egét 
felváltom miskolc tiszta levegőjére, amit még nem 
szennyeztem be. elhatároztam tehát, hogy új életet 
kezdek, új helyen – és új módon, őszintén. Őszinte-
ségem első gyümölcse az lett, hogy négy éves pár-
kapcsolatomnak még aznap búcsút mondhattam, de 
lelkem mégis megkönnyebbült, mert tisztán szere-
tett volna tovább menni. Őszinteségre törekvésem 
fordulópontot jelentett életemben, az Úr szentlelke 
elém jött („előbb szeretett”), és megerősített, hogy 
érdemes ebben kitartani.

egyedülállóként immár időm nagy részét az igaz-
ság keresésére fordíthattam. ekkortájt (2005-ben) 
két fő irányt véltem látni. hívő katolikus fiatalokkal 
és vezetőjükkel kirándultunk Dél-erdélyben, akik 
körében megmutatkozott az istenfélő élet békessége 
és személyes életet rendben tartó ereje. másrészről 
a buddhizmus ragadta meg a figyelmemet, és talán 
mert korábban kb. 2 évig gyakoroltam a transzcen-
dentális meditációt is, ebbe az irányba indultam 
útkeresésemben. nem állt tőlem távol a jóga és az 

advaita védanta filozófia sem, de a szamszárából (lét-
forgatag) való megszabadulást egy speciális budd-
hista meditáció, a vipassana révén gondoltam elér-
ni. Az teljességgel elképzelhetetlen volt számomra, 
hogy isten személy lenne, sőt az igazság – a dolgok 
Végső Valósága, amit annyira keresek – is az!

elkezdtem hát komolyan meditálni, évente 10 
napra más vipassanásokkal elvonulásra mentem, és 
igyekeztem a napi 2x1 óra meditációt otthon is elvé-
gezni. négy évig, 2009-ig rendszeresen vettem részt 
az elvonulásokon meditálóként vagy szolgálóként, 
az 5. időszak után továbblépésként németországba 
készültem elvonulásra, illetve a távolabbi cél a 20 
napos meditáció volt. Közben megnősültem, isten 
akkorra már két gyereket ajándékozott nekünk az 
Ő kegyelméből. Az elvonulásokat a feleségem nehe-
zen viselte, előfordult, hogy váláson gondolkodott 
távollétemben. A 10 napos időszakok alatt ugyanis 
a külvilággal nem volt semmiféle kapcsolattartás, 
de 9 napig még társainkkal sem beszéltünk egy szót 
sem, hallgatásba burkolózva befelé figyeltünk kb. 
napi 8-10 órát. ezt nem mindenki bírta végig, és bár 
sokszor engem is megviselt a szeparáció, szeretteim 
hiánya, a monotónia (néha alig vártam az utolsó 
napot) – kitartottam, remélve, hogy majd jobb lesz, 
ahogy haladok. ez viszont pont fordítva történt, és 
egyik alkalommal, amikor nagyon gyötrődtem, bár 
tiltva volt, imádkozni kezdtem. méghozzá egyene-
sen jézushoz, Aki nem tudom hogyan juthatott ott 
eszembe (most már sejtem), de kértem Őt, hogy 
segítsen rajtam, szenvedésemen, jöjjön be Ő a szí-
vembe, és maradjon velem. tudatosan beengedtem 
az urat akkor, aki az ajtó előtt várt oly sok évig, és Ő 
szinte azonnal elvette terhemet és békességet adott 
nekem. nem gondoltam volna korábban, hogy va-
lóban ilyen erős és hatékony imameghallgató isten 
jézus! ezután majdnem egy napig a meditációs idő 
alatt hozzá imádkoztam – kívülről az úgysem lát-
szott!
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„Tudatosult bennem, hogy ami 
után annyira vágyok – Istent, a 

valóságot ismerni, Benne,  
Vele élni – az Jézus Krisztusban  

az Atya szeretetéből már az 
enyém, most és itt!
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hazatérésem után érdekes dolgok történtek. 

egyik éjjel azt álmodtam, hogy egy félelmetes 
mélység szélén álltam. tudtam, hogy a pokol az, 
és én bizonyosan bele fogok esni, megérdemel-
ten az eddigi életem tettei miatt. Aztán egyik 
nap édesanyám elmondta, hogy már majd 10 éve 
imádkozik értem, és féltve bár, de ez alkalom-
mal azt kérte istentől, hogy zavarja meg a me-
ditációmat, s vezessen Krisztushoz. lakásában 
egy kis füzetkével találkoztam, amelyet a pres-
biteriánus egyház adott ki, ahová ő járt. megra-
gadott ebben az írásban, hogy a keresztyénség 
tiszta, biblia szerinti megélésére törekszenek. 
elkísértem hát édesanyámat egy igei alkalomra, 
majd még egyre – és az ige, Aki nyáron megsza-
badított, ősszel foglyul ejtett! sokat vitatkoztam 
a lelkésszel a hit igazságairól, régi világképem 
nagy részét jézus oltárára kellett helyeznem, de 
mikor megértettem, hogy mit tett Ő értem, és 
ezt ingyen ajándékként adja nekem, könnyebbé 
vált letenni korábbi nem biblikus filózófiáimat. 
tudatosult bennem, hogy ami után annyira vá-
gyok (istent, a valóságot ismerni, benne, Vele 
élni) az jézus Krisztusban az Atya szeretetéből 
már az enyém, most és itt! fekete-fehér életem 
színessé vált, eddig úgy éreztem magam, mint 
egy világ borától bódult muslica, amely újból 
meg újból hasztalanul próbál a pohár peremére 
felkapaszkodni, mindig visszacsúszik – és most 
kikerülhettem e bódulat poharából, láthatom a 
józan igazságot, Aki valóban elvezet teremtőm-
höz. Az érthetetlen kegyelem ráadásul felesé-
gemet is magához vonta, testvérként még őt is 
ajándékul adta! 2010 óta 4 gyerekünkkel isten 
presbiteriánus népének miskolci gyülekezeté-
hez tartozhatunk.

sokáig sok helyen kerestem az igazságot, 
szomjaztam utána, de végül Ő talált rám idegen-
ben, adott innom és ad azóta is bőséggel csalá-
dunknak. áldott legyen az Ő neve mindörökké! 

„Valaki pedig abból a vízből iszik, 
a melyet én adok néki, soha örökké 
meg nem szomjúhozik; hanem az a 
víz, a melyet én adok néki, örök élet-
re buzgó víznek kútfeje lesz ő benne.”  

(Jn 4,14)

Dr. Lazsádi Zoltán 

É letem akkor kezdődött, amikor megis-
merhettem az urat, az Ő nagy kegyelmé-
ből.

mielőtt a keskeny útra léptem volna, éltük a ma-
gunk körül forgó, önző kis életünket a férjemmel. 
Ő a transzcendentális meditációban próbálta keres-
ni a lelki fejlődést és békéjét, én pedig úgy gondol-
tam, ha segítek az embereken a gyógyítás által, ak-
kor biztos, hogy a mennyben kötök ki. A hivatásom 
is alátámasztotta a gondolkodásomat, és bár orvos 
nem lettem, ápolónőként is igen büszke voltam ma-
gamra és a szakmámban elért sikereimre, illetve el-
ismertségemre a munkahelyemen. De még többre 
vágytam, és a nővérem nyomdokaiba lépve elkezd-
tem a prána nadi nevezetű, energiával gyógyító te-
vékenységet. e módszer egyes és kettes szintjét elég 
hamar elvégeztem. Közben gyerekeket vártam, és a 
férjem mellett is próbáltam helyt állni. mindemel-
lett építettük a házunkat, és alig láttuk egymást.

majd jött a prána nadi harmadik szintje, amiről 
azt mondták, hogy ez a sorsdöntő: innentől fogva 
megváltozik az életem, nagyon jó lesz, mert ez már 
az ún. mesteri szint. gyakorló társaimmal ezután 
négy napig voltunk összezárva, különféle szimbó-
lumokat gyakoroltunk homokban, illetve beavatási 
szertartásokon is részt vettünk – ahol mindenfélét 

egy  

Új  

élet
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rajzoltak ránk egy félhomályos szobában, miközben 
azt az utasítást kaptuk, hogy tartsuk csukva a sze-
münket. A harmadik napon, amikor már az álmos-
ságtól nem láttam, és a nap nagy részében a módszer 
elméleti részét próbálták fejünkbe tölteni, különféle 
gondolatok és kérdések kezdtek motoszkálni a fe-
jemben. mit keresek én itt? miről beszélnek ezek az 
emberek? mit is akarok ezzel az egésszel? (hozzá 
kell tennem, hogy amikor ehhez a szinthez hozzá-
fogtam, a férjem, zoltán már elkezdetett istentisz-
teletre és bibliaórára járni a presbiteriánus gyüle-
kezetbe.) szóval folyamatosan ezek a kérdések me-
rültek fel bennem, annyira, hogy a vizsgán nem tud-
tam semmit. hogy gyorsabban végezhessek, inkább 
kilestem minden kérdésre a választ, és alig vártam a 
tanfolyam végét. mikor kiszabadultam onnan, és a 
férjem megkérdezte, hogy milyen volt, nem tudtam 
neki semmi olyan pozitívumot mondani, amit vár-
hatott.

eltelt egy kis idő, és észrevettem, hogy zoltán 
nem meditál, kitartóan jár a keresztyén gyülekezeti 
alkalmakra, és kezd olyan mértékben megváltozni, 
amelyet a meditáció mellett nem láttam rajta (béké-
sebb volt, nem kiabált velem annyit). én is kitalál-
tam, hogy eljárnék templomba, hiszen nekem is jo-
gom van gyakorolni a hitemet, római katolikusnak 

lettem keresztelve, többször jártam Csíksomlyón, 
nekem is kijár egy kis lelki pihenés a templomban. 
igen ám, de kétfelé nem mehettünk a nagy család 
miatt. én bükkszentkeresztre vágytam, mert csak 
abban a templomban éreztem a lelkiséget, zoltán 
pedig a presbiteriánus gyülekezetbe. férjem arra 
kért, hogy először menjünk a presbiteriánusokhoz, 
majd aztán megyünk a katolikusokhoz is. Így tör-
tént hát. Az első négy istentisztelet nem sokat mon-
dott számomra, annyit beszéltek, hogy az egyiken 
még el is aludtam. A negyedik alkalommal viszont 
elkezdtük énekelni a 223-as dicséretet: „istenem, én 
nagy bűnös ember, szent színed elé járulok, Vétkem 
oly mély már mint a tenger, mentségért hozzád for-
dulok” … és akkor valahogy szíven ütött, hogy ez 
a dicséret rólam szól, hogy régóta bűnben élek, és 
olyan dolgokkal foglalkozom, melyekkel istent szo-
morítom meg. Annyira elkezdtem zokogni, hogy 
nem tudtam tovább bent maradni az alkalmon, és 
csak sírtam, olyan mélyről jövő bánattal a szívem-
ben, amelyet korábban még nem éreztem. mikor 
végre megnyugodtam, magam sem tudtam mi tör-
tént. Azután elkezdtük a tanítványképző kurzust, 
amelyet először arra akartam felhasználni, hogy 
egy kis időt tölthessek el addig is a férjemmel, és ez 
újra összehozzon bennünket. A beszélgetések során 
megértettem, én ott és akkor tértem meg, amikor az 
a dicséret megérintette a szívemet. Az Úr munkál-
kodása által ott az az ének mozdított ki a posvány-
ból, amiben addig éltem. A mai napig alig hiszem el, 
hogy ezt a kegyelmet nekem szánta isten! megér-
tettem a kérdéseimet is, amelyek a prána nadi tan-
folyamon gyűltek fel bennem, végre összeállt a kép: 
már ott és akkor szólongatott a szentlélek, tudván, 
hogy hol az én helyem, és hogy hol akar engem lát-
ni. hála és dicsőség legyen az Úrnak mindörökké 
érte! ámen.

Lazsádiné Jakab Kinga

„Életem akkor kezdődött, 

amikor megismerhettem az 

Urat, az Ő nagy kegyelméből.
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A szokásos heti találkozásunk végéhez kö-
zeledtünk, és láttam, hogy jason-nek van 
még valami kellemetlen mondanivalója 

számomra. jason jó barátom, ben mellett ő a másik 
legjobb segédlelkész, akivel együtt dolgozhatom. 
több mint egy órán át tárgyaltuk ügyeinket, s jason 
közölte, hogy van még valami, amiről beszélni akar.

– Kevin, te szoktál a hét során pihenőnapot tartani?
elmondtam neki, mit terveztem, és hogy az el-

múlt hetek különösen zsúfoltak voltak, s mennyi vá-
ratlan esemény történt. jason együttérzően így foly-
tatta, s nem éreztem, hogy törvényeskedő lenne:

– Ki kell venned egy szabadnapot.
– szoktam. 
– minden héten kellene.
– Korábban a hétfőket vettem ki, de mióta a gyere-

kek iskolába járnak, a szombatot, hogy velük tölthessem 
a napot. Csakhogy a vasárnapi igehirdetésre való ké-
szülés is szombatra került. ezért hét közben reggelente 
igyekeztem tovább otthon maradni. A napirendem ru-
galmas, szóval haza tudok ugrani ebédidőben, ha kell.

– szükséged van egy szabadnapra – mondta újra 
a barátom. – nem vagy bölcs. ez így nem tartható.

– tudom, tudom. igazad van. Változtatnom kel-
lene.

A nyugalom napja van az emberért

nem olyan egyszerű meghatározni, hogy mit is 
higgyen az ember a nyugalom napjáról. egyes ke-
resztyének úgy vélik, alig változott valami a negye-
dik parancsolathoz képest, csak most a vasárnap a 
keresztyén nyugalom napja. mások úgy érvelnek, 
hogy a nyugalom napja betöltetett Krisztusban, és 
most már szinte teljesen szabadok vagyunk a heti 
időbeosztásunkat illetően. A keresztyének kis há-

nyada továbbra is a szombatot tartja a nyugalom és 
az istentisztelet napjának. sokat írtak már ezekről 
a fontos különbségekről.1 hozzám személy szerint 
greg beale három következtetése áll a legközelebb:

Krisztus feltámadása miatt az 1móz 2,3-ban a 1. 
hetedik napról való megemlékezés, valamint 
az izraelnek elrendelt nyugalom napja a hét 
utolsó napjáról az első napjára került.
Az erre vonatkozó részletes szabályozás, mely 2. 
izraelnek adatott, eltöröltetett, s újra a teremté-
si rendelet van érvényben. Az ennek való enge-
delmesség abban nyilvánul meg, hogy megem-
lékezünk isten teremtő nyugalmáról és arról, 
hogy Krisztus bement ebbe a nyugalomba, s 
általa hívőként ennek mi is részesei vagyunk.
Krisztus eljövetelével betöltetett az izraelnek 3. 
adott különleges nyugalom napjára vonatko-
zó parancsolat, hiszen Ő izrael messiása, aki 
képviseli a valódi izraelt az utolsó idők temp-
lomában.2

egyszóval üdvösségünk szemszögéből Krisztus 
kellene, hogy legyen az egyedüli nyugalmunk. De 

1. lásd pl.Christopher john Donato (szerk), perspectives 
on the sabbath: four Views (A szombat értelmezése: négy 
álláspont), nashville, 2011; iain D. Campbell, on the first 
Day of the Week: god, the Christian, and the sabbath (A 
hét első napján: isten, a keresztyén ember és a szombat), 
leominster, 2005; D. A. Carson (szerk), from sabbath 
to lord’s Day: A biblical, historical, and Theological 
investigation (A szombattól az Úr napjáig: biblikus, törté-
nelmi és teológiai kutatás), eugene, 1982.
2. g. K. beale, A new testament biblical Theology: The 
unfolding of the old testament in the new (Újtestamen-
tumi biblikus teológia: Az ótestamentum értelmezése az 
Újtestamentumban), grand rapids, 2011, 800–801.o.

Kevin DeYoung

Pihenned kellene…
hogy ne menj tönkre fizikailag és lelkileg 



KESKEny Út ◆  2014. áPrIlIS 23

g
y

a
K

o
r

l
a

t
i 

K
e

r
e

s
z

t
y

é
n

s
é

g

emellett továbbra is ott van az az örök alapelv, mi-
szerint az Úr napját istentisztelettel kell töltenünk, 
és bíznunk kell istenben annyira, hogy hetente egy 
napon le tudjunk állni hétköznapi teendőinkkel.3 
rendkívül zsúfolt életünkhöz szükségünk van va-
sárnaponként az isten által rendelt eszközökre.

bárhogy is állítjuk össze a vasárnapi teszem/nem 
teszem listánkat, reménység szerint abban minden ke-
resztyén egyetért, hogy isten porból formált bennün-
ket, így rendszeres pihenésre van szükségünk. A pihe-
nést beépítette a teremtési rendbe, és megparancsolta 
népének. isten elképzelése nem az volt, hogy délutáni 
alvásokkal büntesse a gyerekeket vasárnaponként, 
vagy unalomba és semmittevésbe vezessen bennün-
ket minden hetedik napon. Ő a nyugalom napját az 
emberért adta, nem az embert teremtette a nyugalom 
napjáért (mk 2,27). Ajándékként adja: mint egy ked-
ves sziget a kötelezők tengerében. A nyugalom napja 
próbaként is szolgál: lehetőség arra, hogy jobban bíz-
zunk benne, mint magunkban. ha hetekig nem ve-
szem ki a pihenőnapom, azzal nemcsak az a probléma, 
hogy megszegem a negyedik parancsolatot, hanem az 
is, hogy jóval többre tartom saját fontosságomat, mint 
kellene. ha a célom az istent dicsőítő kemény munka 
egy életen át, akkor kevés dologra van nagyobb szük-
ségem, mint a rendszeres pihenésre.

Nincs rendszeresség az életünkben

Könnyű olyan embereket találni, akik úgy vélik, 
a munka jó, a szabadidő rossz (vagyis azért pihensz, 
hogy dolgozhass). olyanok is vannak, akik szerint 
a szabadidő jó, a munka rossz (vagyis azért dolgo-
zol, hogy pihenhess). A biblia szerint viszont mind a 
munka, mind a pihenés jó lehet, ha isten dicsőségére 
végezzük4. A biblia dicséri a kemény munkát (péld 
6,6–11; mt 25,14–30; 1Thessz2,9; 4,11–12; 2Thessz 3,10), 
és magasztalja a pihenést is (1móz 20,8-11; 5móz 5,12-
15; zsolt 127,2). mindegyiknek megvan a maga helye. 
Az a nehéz, hogy a megfelelő helyre tegyük őket.

sokkal kevésbé vagyunk elfoglaltak, mint gondol-
nánk, de az élet erőn felülinek tűnik, mert napjaink, 

3. Arról, hogy mit hiszek a negyedik parancsolatról, lásd 
bővebben Kevin Deyoung, The good news We Almost 
forgot: rediscovering the gospel in a 16th Century 
Catechism (A jó hír, amiről mindig elfelejtkezünk: Az 
evangélium újrafelfedezése egy 16. századi kátéban), Chi-
cago, 2010, 178–182.o.
4. lásd tim Chester, The busy Christian’s guide to 
busyness (Útmutató az elfoglalt keresztyén számára az el-
foglalt életvitelhez), nottingham, 2006, 25–34.o.

heteink, éveink nélkülözik a rendszerességet. A tech-
nológia egyik veszélye az, hogy hozzájárulhat a mun-
ka és a pihenés összemosódásához. sohasem hagyjuk 
abba teljesen a munkát ha otthon vagyunk, így nehéz 
újra belerázódni abba másnap. nincs rendszer a nap-
jainkban. sohasem szánjuk oda magunkat valamire 
teljesen, és soha nem kapcsolunk ki maradéktalanul. 
bóklászunk a youtube-on 20 percet az irodában, és 
otthon a tévé előtt 40 percet e-mailekkel foglalko-
zunk. lehet, hogy ez elfogadható egyes munkahelyi 
főnökök számára, és a szabadság érzését adja néhány 
munkavállalónak. De idővel kevésbé végezzük haté-
konyan a munkánkat akár otthon, akár házon kívül, 
és egyre kevésbé lelünk örömet benne, ha nincs mel-
lette rendszeres, komoly, szándékos szünet.

A közelmúltban a Wall street journal leadott 
egy nagyszerű cikket a négyszeres olimpiai bajnok 
bernard lagat-ról5. A kenyai születésű lagat amerikai 
állampolgár, az 1500-5000 méteres futószámok közül 
hétnek a rekordtartója. A cikk szerint futásának egyik 
legnagyobb titka éppen az, hogy időnként nem fut. 
11 hónap kemény edzés és versenyzés után lagat be-
dobja futócipőit a szekrénybe, és 5 hétig pihen. ezalatt 
nincs futás. nincs felülés. fia focicsapatát edzi, és hí-
zik 4 kilót. 1999 óta minden ősszel kiveszi ezt a hosz-
szú szünetet. lagat szerint a pihenés jó dolog, és ezt az 
edzésmentes hónapot boldog időszaknak nevezi. még 
a világ legjobbjának is szüksége van tehát szünetre. A 
tétlenség nem puszta élvezet vagy bűn. szükséges ah-
hoz, hogy el tudjuk végezni a feladatainkat.

Az a mondás járja, hogy az élet inkább hasonlít 
a maratonhoz mint a rövidtávfutáshoz. Valójában 
több mint egy futóedzés. Keményen futunk, majd 
keményen pihenünk. megmászunk egy hegyet, majd 
pótoljuk az elhasznált energiát. lépcsőzünk kicsit, az-
tán lefutunk néhány 200, majd 400 méteres szakaszt. 
Közte pihenünk. enélkül soha nem tudnánk befejezni 
az edzést. ha végig akarjuk csinálni, meg kell tanul-
nunk megállni. Ahogy az izraeliták naptárában látjuk, 
nekünk is szükségünk van leállásra naponta, pihenés-
re hetente, és a felüdülés idejére évente. ha szüntelen 
futunk, nem várhatjuk, hogy jól fogunk teljesíteni.

Azt gondolnánk, hogy a több munka a megoldás a 
csökkenő motivációnkra és lankadó figyelmünkre, de 
többnyire a pihenés ezeknek az ellenszere. néha a leg-
jobb felkészülés a tűnődő, lélek-gazdagító halogatás. 

5. scott Cacciola, The secret to running: not running (A 
futás titka: ha nem futunk), Wall street journal 2012 szep-
tember 20-i szám



24

g
y

a
K

o
r

l
a

t
i 

K
e

r
e

s
z

t
y

é
n

s
é

g

2013. SzEPtEmbEr ◆  KESKEny Út

szunyókálj egyet, vagy labdázz kicsit, énekelj, aztán 
írd meg a dolgozatodat! nem lesz szüret, ha a föld soha 
nincs ugaron. nem vethetjük bele magunkat mindig 
mindenbe. gondolj csak az izraeliták naptárára: volt 
ideje az ünneplésnek és a böjtölésnek. Kegyességük és 
hatékonyságuk érdekében isten egy kiszámítható idő-
beosztást adott nekik, mely napi, heti, havi, évi és több 
évente ismétlődő elemeket tartalmazott.

ezért olyan aggasztó, hogy életünk egyre inkább 
nélkülözi a rendszert. nincs egészséges időbeosz-
tásunk. nem tudjuk elkülöníteni az ünneplést és a 
böjtölést. Az este és a reggel elveszítette hangulatát, 
a vasárnap a jelentőségét. minden összekeveredett. A 
csap folyamatosan csöpög. Az életből rosszullét lesz, 
míg már nem bírjuk tovább, és betegségbe, kiégésbe, 
depresszióba jutunk. jason szembesített a problémá-
val, hogy álljak meg ezen a lejtőn. 

„De akit az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget.” 
(Zsolt 127,2)

A munka és a pihenés rendjéért való küzdelem 
többet jelent az évi szabadságnál vagy a heti nyugalom 
napjánál. gyakorlatilag napi harcot jelent azért, hogy 
többet aludjunk. Amikor a példabeszédek könyvében 
az ágyán fekvő lustáról olvasunk, az olyan személyre 
utal, aki inkább éhen hal, minthogy egy szalmaszálat 
arrébb tegyen, aki előbb nyújtja kezét alamizsnáért, 
minthogy munkába fogna. A fenyítés nem arra figyel-
meztet, hogy töltsünk minél kevesebb időt az ágyban. 
isten úgy teremtett minket, hogy szükségünk van az 
alvásra, és ha azt hisszük, meglehetünk enélkül, nem 
csak elutasítjuk ajándékát (zsolt 127,2), hanem bi-
zonyságot teszünk téves önbizalmunkról is.

hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy min-
dig kedvesebb isten előtt, ha elhanyagoljuk az alvást 
valami fontosabb tevékenység miatt, de isten fizikai 
lényeknek alkotott bennünket. ha sokáig megvonjuk 
az alvást szervezetünktől, az testi és lelki károsodást 
okoz. isten ilyennek teremtett bennünket: végesnek 
és törékenynek. Úgy tervezett, hogy életünk közel 
egyharmadát tétlenségben, kizárólag tőle függve 
töltsük. Amikor lefekszünk, azt mondjuk: „isten, 
bízom benned. megleszel nélkülem is.” elárasztjuk 
egymást híres szentekről szóló történetekkel, akik 4 
vagy 5 órakor keltek, hogy imádkozzanak, de elfelejt-
jük, hogy mikor még nem volt villany, az emberek rö-
viddel sötétedés után lefeküdtek, és korábban keltek. 
A régi időkből származó hősök többsége vélhetően 
sokkal többet aludt, mint mi. nagyon kevesen bírnák 
sokáig napi 4-5 óra alvással.

mindent számításba véve kevesebbet alszunk, 
mint bármely korban ezelőtt. Az átlag amerikai napi 
2,5 órával kevesebbet alszik, mint egy évszázaddal 
korábban6. A betegségellenőrzési- és megelőzési 
Központ adatai szerint több mint 40 millió amerikai 
napi kevesebb mint 6 órát alszik7. bár gyakran kérke-
dünk azzal, hogy milyen keveset aludtunk, a tanul-
mányok azt mutatják, hogy a kialvatlanság olyan fizi-
kai problémákhoz vezet, mint a cukorbetegség vagy 
az elhízás8. ma, amikor a környezeti hatások nem 
kényszerítenek ágyba, és tucatnyi eszköz áll rendel-
kezésre, amely ébren tart, egyszerűen nem jutunk 
annyi alváshoz, amennyire szükségünk lenne.

ugyanakkor a természetes korlátokat nem lehet 
következmények nélkül áthágni. Vehetsz kölcsön 
időt, de nem tudod ellopni. ha reggel 8-ra be kell fe-
jezned egy dolgozatot, várhatsz az utolsó pillanatig, 
és egész éjjel fent maradhatsz, hogy befejezd, és ez 
még bölcs döntésnek is tűnhet. Végül is mit csináltál 
volna éjféltől reggelig? Csak elpazaroltad volna az időt 
az ágyban. De most kész a dolgozat, és csupán egy éj-
szakányi alvást hagytál ki. Ügyes vagy! De igazából 
csak időt kölcsönöztél. nem nyertél egy percet sem. 
mivel egész éjjel fent voltál csütörtökön, lehet, hogy 
összeomlasz pénteken. ha nem pénteken, akkor majd 
szombaton, s alszol plusz 5 órát. De ha nem tudod be-
hozni a lemaradást az alvásból a hétvégén sem, való-
színűleg beteg leszel jövő héten. ha nem leszel beteg, 
de tovább hajtod magad feltöltés nélkül, csökkenni 
fog a hatékonyságod. Vagy kimerültségedben autó-
balesetet okozol. Vagy elalszol egy baráti találkozón, 
s az fagyossá teheti a kapcsolatot, amit hetekig tart 
majd felolvasztani. nem tudsz a végtelenségig csalni 
az alvással. minél tovább próbálsz időt kölcsön venni, 
annál nagyobb számlát nyújt majd be a tested (vagy 
isten) azokért az órákért – persze a kamattal növelve.

Amikor néhány évvel ezelőtt elolvastam D.A. 
Carson prédikációját a hitbeli kételkedéssel kapcsolat-
ban, megdöbbentett, hogy a kételkedés hat lehetséges 
oka közül az egyik az alváshiány volt. Vagyis korunk 

6. richard A. swenson, margin, restoring emotional, 
physical, financial and time reserves to overloaded lives 
(Az érzelmi, fizikai, gazdasági és időtartalékok helyreállítá-
sa felpörgetett világunkban), Colorado springs, 2004, 96.o.
7. David. K. randall, rethinking sleep (Az alvás újraértel-
mezése), new york times, 2012 szeptember 22-i szám
8. mitch leslie, sleep study suggests triggers for Diabetes 
and obesity (Alvástanulmányok fejtegetései a cukor-
betegség és az elhízás okairól), science 2012 április 13-i 
szám,143.o.
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egyik legnagyobb tudósa azt mondja, hogy lelki köte-
lességünk aludni. ne vessük meg az alábbi állítását:

ha mindkét végén égeted életed gyertyáját, 
előbb vagy utóbb mély és gonosz cinizmusba 
fogsz süllyedni – a cinizmus és a kételkedés kö-
zött pedig nagyon vékony a határ. természete-
sen minden ember különböző alvásigénnyel ren-
delkezik; de egyesek jobban tűrik a fáradtságot, 
mint mások. mindazonáltal, ha utálatos, cinikus 
és kétségeskedő vagy ha nem alszol eleget, akkor 
próbálj annyit aludni, amennyire szükséged van 
– ez erkölcsi kötelességed. teljes és összetett lé-
nyek vagyunk: fizikai létünk összekapcsolódik 
lelki jólétünkkel, erkölcsi állapotunkkal, mások-
kal és istennel való kapcsolatunkkal. időnként 
a legkegyesebb dolog a világon egy jó alvás – az 
éjszakának nem végigimádkozása hanem végig-
alvása. nem tagadom, esetenként lehet helye az 
egész éjszakát kitöltő imádságnak; csupán ah-
hoz ragaszkodom, hogy a hétköznapokban a lel-
ki fegyelem kötelez a tested számára szükséges 

alvásmennyiség biztosítására.9

tudom, könnyebb ezt mondani, mint megtenni, 
különösen a kisgyermekes családok vagy az álmat-
lanságban szenvedők esetében, de jobb életet élhet-
nénk, ha egyszerűen egy kicsivel előbb lefeküdnénk 
aludni. néha nem tudok mit csinálni, tényleg lehe-
tetlen éjfél előtt ágyba kerülni. De volt, hogy bele-
kezdtem egy olyan dologba, amibe nem kellett volna, 
vagy elszórakoztam 30 percet a telefonommal, eset-
leg valami értelmetlen sporteseményt néztem 45 per-
cig, talán egy órát olvastam késő éjjel ahelyett, hogy 
időben lefeküdtem volna, biztosítva így az időt a reg-
geli csendességre. figyeljünk oda mennyi mindent 
teszünk vagy nem teszünk 8 órától éjfélig! lehet, 
hogy a desszert, a koffein vagy a facebook ellen kell 
fellépnünk. talán vissza kell vennünk az esti prog-
ramokból. nem hozhatom meg a nehéz döntéseket 
helyetted. De tudom, hogy nekem is változtatásokat 
kell alkalmaznom az életemben. nem tehetem az al-
vásmegvonást életmóddá. nem tehetem az éjfélt 11 
órává, ha továbbra is 6:30-kor akarok kelni. hatalmas 
alvás-tartozásunk van, és minél előbb elkezdjük visz-
szafizetni, annál jobb – munkánknak, lelkünknek, és 
szeretteinknek.

9. D. A. Carson, scandalous The Cross and the resurrection 
of jesus (jézus keresztje és feltámadása), Wheaton, 2010, 
147.o.

A pihenés nehéz munkája

ha ez az írás a pihenést nehéz munkának mutatja 
be, azért van, mert valóban az. nehéz bízni istenben, 
nehéz elengedni dolgokat, és nehéz megállni. Amikor 
az elfoglaltságról gondolkodunk, úgy tűnik, a kemény 
munkát látjuk problémának. De valójában nem a túl 
kemény munka fenyeget minket. egyszerűen csak 
rossz beosztásban dolgozunk keményen egyes dolgo-
kon. ha 80 órát dolgozol egy héten, és soha nem látod 
a gyerekeidet, soha nem beszélgetsz a feleségeddel, 
munkaalkoholista vagy. sok energiát fektetsz a karri-
eredbe, de nem dolgozol elég keményen azon, hogy jó 
apa, jó férj vagy isten szíve szerint való férfi légy.

mindannyian tudjuk, hogy szükségünk van pihe-
nésre, a munkából való kiszakadásra, de nem látjuk, 
hogy keményen meg kell dolgoznunk a pihenésün-
kért. be kell terveznünk a nyugalmi időket. be kell 
terveznünk betervezetlen időszakokat. sokak szá-
mára ilyen az élet: szétszórt, eszeveszett, határtalan 
elfoglaltság, amely jön magától. A munka és pihenés 
ritmusa tervezést igényel.

De szükség van kegyes szokásokra is. számomra 
soha nem okozott problémát, hogy időt találjak a va-
sárnapi istentiszteletre. egyszer sem. Aznap nincse-
nek ütköző programok. soha nem éreztem magam 
kényszerítve arra, hogy igent mondjak egy kérésre 
vagy beszorítsak egy találkozót vasárnap délelőtt 11-
re. miért? mert ez szokás, egész életemben így volt. 
Vasárnap istentiszteletre megyek. pont. nincs vita. 
beterveztem. igaz, hogy akkor az egész nap elfoglalt-
sággal teli, de mindig egy kényelmes rutin jellemzi. 
felkelek, olvasom a bibliát, imádkozom, átnézem a 
prédikációmat, reggelizek, elmegyek a gyülekezet-
be, imádkozok, prédikálok, újra prédikálok, beszél-
getek, hazamegyek, ebédelek, alszom egyet, átnézem 
a prédikációmat, és visszamegyek a gyülekezetbe. A 
ritmus célt és rendet – életet ad.

nem tudnám végigcsinálni a vasárnapot e ritmus 
nélkül. e nélkül az életet sem élhetem. Kellenek idő-
szakok, amikor nem dolgozom, különben nem fo-
gok pihenni. Kell idő az alvásra is, különben tovább 
kölcsönzöm azt, amit nem tudok visszafizetni. nem 
vagyok olyan fontos isten teremtett világában, hogy 
ne engedhetném meg magamnak a pihenést. sőt, az 
isten adta korlátaim olyan valóságosak, hogy nem 
engedhetem meg magamnak, hogy ne pihenjek.

A szerző Crazy Busy c. könyve 8. fejezetének engedéllyel 
közölt változata. Fordította: Somogyi Gergely
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VI. Tanítsátok meg a gyerekeket imádkozni! 

A  z imádság a hit lényegét foglalja magá-
ba. Az első bizonysága annak, hogy az 
ember újjászületett. „mert ímé imád-

kozik” – mondta az Úr saulról azon a napon, 
mikor elküldte hozzá Anániást. (ApCsel 9,11) 
elkezdett imádkozni, s ez már elégséges bi-
zonyság. 

Az imádság minden igaz keresztyén meg-
különböztető sajátossága. imádkoznak, mivel 
elmondják istennek szükségeiket, érzéseiket, 
szerencsétlenségeiket és félelmeiket. Őszintén 
beszélnek. A névleges keresztyének képesek 
arra, hogy elmondjanak egy imádságot, még 
arra is, hogy jól imádkozzanak, de nem többre. 

Az imádság az emberi lélek alapja. míg 
nem térdelünk le, addig szolgálatunk, az álta-
lunk végzett munka hatástalan és haszontalan 
lesz. imádság nélkül nincs reménységünk. 

Az imádság a lelki jólét nagy titka. mikor 
személyes kapcsolatunk van istennel, lelki éle-
tünk úgy növekszik, mint a fű eső után. mikor 
keveset imádkozunk, minden megfagy, és csak 
nagy nehézségek árán vagyunk képesek élet-
ben tartani a lelkünket. mutassatok nekem nö-
vekedő keresztyént, egy előre haladó, erőteljes 

IStEn SohaSEm ígéRtE, 
hogy Könnyű lESz…

A barátság nehéz. 
A házasság nehéz. 
Becsületesnek maradni nehéz. 
Szülőnek lenni nehéz. 
Vezetni nehéz.
A családban megállni a helyünket nehéz.

Sokat imádkoztam, amikor döntést kellett hoz-
nom arról, hogy találkozzam a biológiai apámmal 
a halála előtt. Ez emlékeztetett arra, hogy milyen 
nehézségek merülhetnek fel az életben, a családi és 
baráti kapcsolatokban. 

Amit Isten ma elém hozott: Mondta-e bárki is, 
hogy könnyű lesz? Isten nem a könnyű életet ígérte, 
hanem az Ő jelenlétét. Isten nem ígért kényelmet, 
hanem azt hogy megvigasztal. Jézus azt mondja: 
„A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én le-
győztem a világot.” (Jn 16,33)

Az élet nehéz. 
Nehéz igazat mondani, amikor könnyebb lenne 

hazudni. Nehéz maradni, amikor könnyebb lenne 
összepakolni és elmenni. Nehéz sebezhetőnek len-
ni, amikor könnyebb volna egy hamis képet mutat-
ni. Nehéz bocsánatot kérni, amikor könnyebb lenne 
a másik bocsánatkérését várni. Nehéz szolgálni, ami-
kor úgy érzed, megérdemled, hogy neked szolgálja-
nak. Nehéz adni, amikor könnyebb a saját haszno-
dat nézni. Nehéz megbocsátani, amikor jogosnak 
érzed a neheztelést. Nehéz bízni, amikor a bizalom 
megtört. Nehéz hinni, amikor a hit elveszett. Nehéz 
reménykedni, amikor kétségbeesés kerülget. Nehéz 
kitartani, amikor feladni sokkal könnyebb volna.

Nehéz lesz. A házasságod nehéz lesz. A baráti 
kapcsolataid nehezek lesznek. A családi életed ne-
héz lesz. A munkahelyi kapcsolatok nehezek lesz-
nek. A hited megpróbáltatik.

Ha meglepetésszerűen ér, és elcsüggeszt, hogy 
milyen nehéz az élet: BÍZZ! Ő legyőzte a világot.

A The Banner of Sovereign Grace Truth  
2013. áprilisi számából fordította: Filep Eszter
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dés virágzó keresztyént, és meggyőződéssel fogom 

mondani, hogy ez az ember gyakran beszélget az 
Úrral! sokat kér és sokat kap. mindent elmond jé-
zusnak és mindig tudja, hogy mit tegyen. 

isten az imádsággal hatalmas eszközt adott a ke-
zünkbe. ez a legjobb fegyver, amit képesek vagyunk 
felhasználni a legnehezebb helyzetekben, ez a leg-
jobb eszköz a nehézségek idején. ez a kulcs, amely 
megnyitja az ígéretek tárházát, ez az a kéz, amely ál-
dón segítséget nyújt szükség idején. olyan, mint az 
ezüst kürt, amelyet isten parancsa szerint a nehézség 
idején kell megfújni, olyan sóhaj, amelyre Ő ígérete 
szerint odafigyel, mint ahogyan az anya is odafordul 
gyermeke szavához. 

Az imádság a legegyszerűbb eszköz, amelyen ke-
resztül isten elé járulhatunk. mindenki számára – 
legyen akár beteg, idős, gyenge, vak, szegény vagy 
írástudatlan – elérhető; mindenki tud imádkozni. 
nem hozhatjátok fel kifogásként rossz emlékezőte-
hetségeteket, vagy azt, hogy nem rendelkeztek meg-
felelő képzettséggel, könyvvel, tudással. míg van 
nyelvetek, amely segítségével beszélhettek lelketek 
állapotáról, addig tudtok, és kell is imádkoznotok. A 
„kívántok valamit, és nincs nektek” (jak 4,2) az íté-
let napján sokak számára lesz vád. 

szülők, ha szeretitek gyermekeiteket, tegyetek 
meg mindent, hogy megtanítsátok őket imádkozni! 
mutassátok meg nekik, hogyan kezdjék el! beszélje-
tek arról, mit mondjanak, bátorítsátok őket! mutas-
satok rá, ha könnyelművé váltak! ha mégsem fogják 
majd segítségül hívni az Úr nevét, akkor ez nem a ti 
vétketek lesz. 

emlékezzetek arra, hogy ez a gyermek számára 
az első elérhető lépés a hit felé! mielőtt megtanul-
na beszélni, megtaníthatjátok, hogyan térdeljen le 
édesanyjával együtt, és hogyan ismételje utána az 
imádság és dicséret egyszerű szavait. Úgy, ahogyan 
minden más esetben, az első lépésnek fontos sze-
repe van, így az, hogy gyermekeitek hogyan imád-
koznak, a legfőbb figyelmet érdemli. Csak kevesen 
ismerik fel, milyen fontos mindez. Vigyáznotok 
kell arra, hogy a gyerekek ne siessenek, ne legyenek 
figyelmetlenek és esztelenek imádság közben. nem 
szabad ezt idegenre bíznotok, vagy azt gondolno-
tok, hogy a gyerekek maguktól is tudni fogják. 
Képtelen vagyok megdicsérni azt az anyát, aki nem 
követi figyelemmel ezt a nagyon fontos ügyet, ami 
a gyermek mindennapjainak része. ha van szokás, 
aminek formálásában segítséget kell nyújtanunk 
gyermekeinknek, akkor ez az imádság szokása. 
higgyétek el, hogyha sosem halljátok gyermeke-
iteket imádkozni, ez leginkább a ti hibátok. nem 
sokkal vagytok akkor különbek attól a strucctól, 
amelyet jób könyve ír le: „Vígan leng a struccmadár 
szárnya: vajon az eszterág szárnya és tollazata-e? 
hiszen a földön hagyja tojásait, és porral költeti ki! 
és elfeledi, hogy a láb eltiporhatja, és a mezei vad 
eltaposhatja azokat. fiaival olyan keményen bánik, 
mintha nem is övéi volnának; ha fáradtsága kárba 
vész, nem bánja.” (jób 39,16-19) 

Az imádság olyan szokás, amely mindennél hosz-
szabb ideig velünk marad. sok megőszült halántékú 
férfi mesélhetne nektek arról, édesanyja hogyan ta-
nította imádkozni. Valószínű, hogy sok mindenről 
már rég megfeledkeztek: a gyülekezetről melybe 
istentiszteletre jártak, igehirdetőkről akiket hallgat-
tak, barátokról akikkel együtt játszottak. minden 
bizonnyal sok minden tűnt el nyom nélkül emléke-
zetükből. De nem mondhatjuk el ugyanezt az első 
imákról. talán gyakran mesélték el nekik, hol eresz-
kedtek térdre, milyen szavakkal tanították őket, 
vagy abban a pillanatban hogyan festett édesanyjuk. 
mindez olyan elevenen él az emlékezetben, mintha 
tegnap történt volna. 

A szülők kötelességei
(3. rész)

•

J. C. Ryle
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Kedves olvasóim, ha szeretitek gyermekeiteket, 
kérlek benneteket, hogy ne halasztgassátok az időt 
arra, hogy elvessétek az imádság magvait! ha vala-
mire fontos megtanítani a gyermekeket, akkor tanít-
sátok meg őket imádkozni! 

VII. Szoktassátok rá gyermekeiteket arra, hogy rend-
szeresen és ragaszkodó módon vegyenek részt az egy-

ház szolgálataiban! 

mondjátok el nekik az isten házába való járás, az 
egész gyülekezettel való imádkozás kötelességének 
és méltóságának magasztosságát! mondjátok el azt, 
hogy ott, ahol isten népe 
összegyűlik, különleges 
módon van jelen az Úr 
jézus, és azok, akik nin-
csenek jelen tamáshoz 
hasonlóan, elveszítik az 
abból fakadó áldásokat. 
meséljétek el a hirdetett 
ige fontosságát, mely is-
ten parancsa és megvál-
toztatja, megszenteli, gon-
dozza az emberek lelkét. 
intsétek őket pál hozzánk 
intézett szavaival: „el 
nem hagyván a magunk 
gyülekezetét, amiképpen 
szokásuk némelyeknek.” 
(zsid 10,25) biztatnunk 
kell egymást, bátoríta-
nunk, minél közelebb 
kerül hozzánk az Úr visz-
szajövetelének napja, az Ő 
visszatérése. 

mindig szomorú látnom azt, mikor az idősebb 
embereken kívül senki sem vesz részt az úrvacsorán, 
mikor a fiatalok elkerülik az alkalmakat. De még et-
től is szomorúbb látvány, ha a gyülekezetben csak 
azokat a gyerekeket látom, akiknek kötelességből 
kell járniuk vasárnapi iskolába. ennek a vétke ne ne-
hezedjen a mi vállainkra! Vannak még gyermekek 
rajtuk kívül is, őket nektek, szülőknek és barátoknak 
kell elhoznotok a gyülekezetekbe.

ne engedjétek meg gyermekeiteknek, hogy 
mindig kifogásokat találjanak, miért nem jönnek a 
gyülekezeti alkalmakra! értessétek meg velük vilá-
gosan azt a szabályt, hogy míg veletek egy fedél alatt 
élnek, meg kell tisztelniük isten házát az Úr napján, 

s a nyugalom napjának megtörője saját lelke gyilko-
sává lesz. 

jó lenne, ha az egész család, kicsinyek és nagyok 
(a férj, a feleség és a gyermekek) egymás mellett 
ülnének. nincs jobb eszköz a jó magaviselet bizto-
sítására mint az, hogy a gyerekek tudják, figyeljük 
őket.

A fiatalok figyelmét könnyű elvonni, ennek meg-
akadályozására minden eszközt meg kell ragadni. 
nem helyes, ha a gyerekek maguk jönnek a gyüleke-
zetbe. Útközben nagyobb veszélyben vannak az Úr 
napján és nagyobb gonoszságra taníttathatnak meg, 

mint a hét egyéb napjain. 
Az sem építő számukra, 
ha ’ifis helyet’ jelölünk ki a 
gyülekezetben. ezek gyak-
ran a figyelmetlenség és a 
nemtörődömség helyeivé 
válhatnak, melyek felszá-
molása később évekbe tel-
ne. 

Vannak azonban o lyan 
vélemények, melyek sze-
rint nem kell bevonni a 
gyerekeket az egyház lát-
ható szolgálataiba, mivel 
azt még nem értik meg. Az 
ószövetségben sehol sem 
találkozunk ilyen tanítás-
sal. mikor mózes elment 
a fáraóhoz, azt mondta: 
„A mi gyermekeinkkel 
és véneinkkel megyünk, 
a mi fiainkkal és leánya-
inkkal, juhainkkal és bar-

mainkkal megyünk, mert az Úrnak ünnepet kell 
szentelnünk.” (2móz 10,9) mikor józsué felolvasta 
a törvényt, ezt halljuk: „nem volt egy ige sem azok 
közül, amelyeket mózes parancsolt, amelyet fel nem 
olvasott volna józsué, az izraelnek egész gyülekezete 
előtt, még az asszonyok, gyerekek, jövevények előtt 
is, akik közöttük járnak.” (józs 8,35) „háromszor 
esztendőnként minden férfiú jelenjen meg az Úr-
nak, izrael ura istenének színe előtt.” (2móz 34,23) 
Az újszövetségi időkben is részt vettek a gyerekek a 
nyilvános istentiszteleteken. mikor pál utolsó alka-
lommal találkozott a hívőkkel tíruszban, a követke-
zőket mondta: „… kísérvén bennünket mindnyájan 
feleségestől, gyermekestől egészen a városon kívül-

„Neveljétek hitre gyermekeiteket! 
Ehhez pedig először tanítsátok meg 
őket arra, hogy higgyenek nektek! 

Igyekezzetek úgy eljárni, hogy 
bízzanak értékítéletetekben, tartsák 

jobban tiszteletben a ti véleményeteket, 
mint sajátjukat. Sok mindent el kell 

magyarázni a gyerekeknek, hogy 
megértsék, mindaz, amit mondtok 

nekik értelmes és bölcs. De hiba 
lenne arra nevelni őket, hogy semmit 

se higgyenek el addig, míg gyenge, 
tökéletlen értelmükkel minden őket 

érdeklő kérdésre nem kapnak választ.”
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re. és a tenger partján térdre esve imádkoztunk.” 
(ApCsel 21,5)

gyerekkorában sámuel – mielőtt megismerte 
volna az urat – szolgált neki: „sámuel pedig még 
nem ismerte az urat, mert még nem jelentetett ki 
néki az Úrnak igéje.” (1sám 3,7) előfordult, hogy 
maguk a tanítványok sem értették, amit jézus mon-
dott nekik. sok igazságot csak később ismertek fel: 
„ezeket pedig nem értették eleinte az ő tanítványai: 
hanem mikor jézus megdicsőíttetett, akkor emlé-
keztek vissza, hogy ezek őfelőle vannak megírva, és 
hogy ezeket művelték ővele.” (jn 12,16) 

szülők, vigasztaljátok ezekkel a példákkal szíve-
teket! ne csüggedjetek el amiatt, hogy gyermekei-
tek pillanatnyilag nem értik a gyülekezet istentisz-
teleteinek magasztos értékét! egyszerűen tanítsátok 
meg nekik, hogy ők is legyenek állandó részesei az 
istentiszteleteknek! tanítsátok meg őket arra, hogy 
ez magasságos, szentséges, és fontos kötelesség, és 
higgyétek el, eljön a napja annak, mikor áldani fog-
nak benneteket mindezekért!

VIII. Neveljétek hitre gyermekeiteket! 

ez alatt először azt értem, tanítsátok meg őket 
arra, hogy higgyenek nektek! igyekezzetek úgy 
eljárni, hogy bízzanak értékítéletetekben, tartsák 
jobban tiszteletben a ti véleményeteket, mint saját-
jukat. meg kell szokniuk azt, ha ti mondjátok vala-
mire hogy rossz a számukra, akkor az valóban rossz, 
és ha valami jó a számukra, az tényleg jó. tudniuk 
kell, hogy ismereteitek helyesebbek az övéiknél és 
bízhatnak szavaitokban, támaszkodhatnak rátok. 
tanítsátok meg őket arra, ha még nem értenek va-
lamit, akkor majd később sor fog rá kerülni! tudni-
uk kell, hogy mindennek amit elvártok tőlük, meg-
határozott célja van. 

Ki képes leírni a hit áldott voltát? Vagy ki képes kö-
rülírni azt a veszedelmet, amelyet a hitetlenség hozott 
erre a világra? éva hitetlensége miatt ette meg a tiltott 
gyümölcsöt, mivel kétségbe vonta isten szavának igaz 
voltát: „halálnak halálával halsz.” (ez 3,18) Az ősi világ 
a hitetlenség miatt nem engedelmeskedett nóénak, és 
bűneiben halt meg. izrael hitetlensége miatt ragadt a 
pusztában, és nem ment be azonnal az Ígéret földjére. 
hitetlenség miatt feszítették meg a zsidók a dicsőség 
urát. nem hittek mózes és a próféták szavának, ha-
bár minden nap hallgatták. A hitetlenség bűn. olyan 
bűn, amely napjainkig uralja az emberek szívét: nem 
hisznek istenben, nem hisznek isten ígéreteiben, nem 

Hon l a pj a i n k
ezúton ajánljuk kedves olvasóink figyel-

mébe az egyházunk által üzemeltetett webla-
pokat. imádkozunk, hogy sokak épülését és az 
Úr országának terjedését szolgálják.

www.presbiterianus.hu
egyházunk honlapja. hitvallásunkról, gyüleke-
zeteinkről, kiadványainkról talál információt.

www.igehirdetes.ma
egyházunk lelkészeinek összegyűjtött igehir-
detései, téma és bibliai könyvek szerint rend-
szerezve. hétről-hétre frissül.

www.honnan-miert-hova.hu
Az élet alapvető kérdéseivel és a keresztyénség 
iránti érdeklődőknek készült oldal.
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hisznek saját bűnösségükben, nem hisznek a rájuk 
leselkedő veszélyben, nem hisznek semmiben, ami 
szembe megy önnön büszkeségükkel és bűnös szíveik 
megszelidítésével. Kedves olvasóim, hiábavaló mó-
don nevelitek gyermekeiteket, ha nem nevelitek hitre 
őket – hinni saját szüleik szavait –, arra a bizalomra, 
hogy szüleiknek igazuk van. 

egyesek úgy vélekednek: a gyerekektől semmi 
olyat nem szabad elvárni, amit nem értenek. min-
dent meg kell nekik magyarázni. szeretnélek meg-
óvni benneteket az ilyen nézetektől. Úgy gondo-
lom, ezek mellőznek minden józan gondolkodást, 
és ártalmasak. Kétségtelen, hogy abszurd dolog 
mindenből titkot csinálni. sok mindent el kell ma-
gyarázni a gyerekeknek, hogy megértsék, mindaz, 
amit mondtok nekik értelmes és bölcs. De hiba len-
ne arra nevelni őket, hogy semmit se higgyenek el 
addig, míg gyenge, tökéletlen értelmükkel minden 
őket érdeklő kérdésre nem kapnak választ.

ha azt akarjátok, hogy gyermekeitek a maga 
idejében majd mindent megértsenek, sose feled-
kezzetek meg arról – ha valóban szeretitek őket –, 
hogy most még gyermekek, gyermeki módon gon-
dolkodnak, gyermeki módon fogják fel a dolgokat, 
ezért nem szükséges, hogy azonnal megértsenek 
mindent. 

emlékeztessétek őket izsák példájára, akit ábra-
hám elvitt az égőáldozat helyére, a móriára (1móz 
22). A fiú egyetlen kérdést tett fel az apjának: „De 
hol van az égő áldozatra való bárány?” semmilyen 
választ sem kapott kérdésére ezen kívül: „Az isten 
majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról”. 
hogyan, mikor, milyen módon – nem volt mindez 
izsáknak tudtára adva, de ezzel a válasszal mégis 
megegelégedett. izsák hitte, hogy minden rendben 
lesz, mivel ezt mondta az apja, és ő bízott benne. 

ti is úgy beszéljetek gyermekeitekkel, hogy 
megértsék: először mindenkinek tanulnia kell, mert 
a tudás területén elengedhetetlen, hogy először az 
ábécét sajátítsák el és majd eljön a nap, mikor meg 
fogják látni a nevelésben rejlő összes bölcsességet. 
Addig, míg ti azt mondjátok valamire, hogy helyes, 
ennek elégnek kell lennie számukra – hinniük kell 
nektek, meg kell elégedniük ennyivel. 

Kedves szülők, a gyerekeitek iránt érzett szere-
tet nevében arra hívlak benneteket, hogy tanítsátok 
meg hinni őket!

J. C. Ryle: The Upper Room: being a few truths for the 
times c. könyvéből fordította: Pápai Ernő

Sz ováta i  
tá bor a i n k

örömmel adjuk kedves olvasóink tudtá-
ra az idei szovátai nyári táboraink időpontjait. 
szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Kérjük, hogy a táborokkal kapcsolatos in-
formáció és a jelentkezés ügyében keressék 
Kovács Ferencet telefonon (00-40-722-573-
019) vagy emailen (ferenckov@gmail.com).

jún. 30 – július 7:  gyerektábor

július 14-21:  ifjúsági tábor 
   (12-17 évesek)

július 21-28:  hitmélyítő tábor 
   (gyülekezeti tagoknak)

július 28 – aug. 2:  házasok tábora

augusztus 11-18:  felnőttek tábora

augusztus 18-25:  ifjúsági tábor 
   (18-30 évesek)
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Balatonalmádi
Kapcsolat
Bagoly Gyula
Endre u. 11, 
tel: 06-30-2698643

alkalmak
szerda: 17:30 – FB 
szombat: 19:00 – IB 
vasárnap: 10:30 – IT, 
    16:00 – FB

BUdaPest
Kapcsolat
Szabó Péter András
Tölgyfa u. 8.  
tel: 06-20-5467154

alkalmak
szerda: 18:00 – FB 
vasárnap: 10:30 – IT, 
    14:00 – FO

KaPosszerdahely
Kapcsolat
Bencs Miklós
Kossuth u. 13, 
tel: 06-70-3285471

alkalmak
csütörtök: 18:00 – FB 
vasárnap: 11:00 – IT, 
    16:00 – IT

misKolc
Kapcsolat
Szőke Imre
Kartács u. 1., 
tel: 06-46-412558

alkalmak
kedd: 17:00 – IB
szerda: 17:00 – FB 
szombat: 10:00 – KT
vasárnap: 10:30 – IT

Brassó
Kapcsolat
Simon Szabolcs
Bd. Victoriei 2 Bl.40/A Ap.12 
tel: 0744-307-550
alkalmak
csütörtök: 19:00 – FB
vasárnap: 12:00 – IT

csíKszereda
Kapcsolat
Tamás Sándor 
Str. Sarkadi Elek  Nr.10.
tel: 0723-332-053
alkalmak
szerda: 19:30 – FB
vasárnap: 10:30 – IT

erdőszentgyörgy
Kapcsolat
László Lehel 
Május 1 utca, 1/A, 
tel: 0723-630-793
alkalmak
szerda: 18:00 – FB 
vasárnap: 10:00 – IT, 
 11:30 – GYA, 17:00 – FB

Kézdivásárhely
Kapcsolat
Tamás Sándor, 0723-332-053

alkalmak
csütörtök: 14:00 – FB

Kolozsvár
Kapcsolat
Szász Attila 
Str. Otetului 18A, 
tel: 0364-109-567
alkalmak
kedd: 19:00 – BO
péntek: 18:00 – EV
vasárnap: 10:00 – IT

marosvásárhely
Kapcsolat
Molnár Sándor 
Str. Jiului 7., 
tel: 0265-267-166
alkalmak
kedd: 17:00 – GYA
csütörtök: 17:00 – NIM, 
       18:00 – FB
vasárnap: 9:30 – KIT, 
 11:00 – IT, 17:00 – FB

Parajd
Kapcsolat
Pál Tamás, 0754-491-285
alkalmak
kedd: 17:00 – FB

Petrozsény
Kapcsolat
Zólya Csaba, 0723-395-260
alkalmak
péntek: 11:00 – FB

rava
Kapcsolat
László Lehel, 0723-630-793
alkalmak
vasárnap: 14:00 – IT

sePsiszentgyörgy
Kapcsolat
Simon Szabolcs
Málik József u. 6. 
tel: 0744-307-550
alkalmak
szerda: 18:00 – FB
péntek: 18:30 – GYA
vasárnap: 10:00 – IT,

szamosújvár
Kapcsolat
Szász Attila, 0364-109-567
alkalmak
vas.: 15:00 – IT (kéthetente)

széKelyUdvarhely
Kapcsolat
Curcubet Gábor 
Szent Imre u. 55A, 
tel: 0726-265-566
alkalmak
szerda: 19:00 – FB
vasárnap: 10:00 – IT,
 18:00 – FB

szováta
Kapcsolat
Kovács Ferenc 
Str. Cimpul Sarat 74 B, 
tel: 0722-573-019
alkalmak
csütörtök: 17:00 – FB
vasárnap: 10:00 – IT,
 11:30 – FO

vUlKán
Kapcsolat
Zólya Csaba 
Str. Carpati 2,
tel: 0723-395-260
alkalmak
szerda: 17:00 – FB
vasárnap: 9:30 – IT,
 15:00 – GYA, 17:00 – FB

Beregszász
Kapcsolat
Lőrinc Bertalan 
Bogdan Hmelnyickij 52.
tel: 380-99-4562471
alkalmak
szerda: 18:00 – FB
vasárnap: 10:00 – IT

izsnyéte
Kapcsolat
Lőrinc Bertalan
tel: 380-99-4562471
alkalmak
kedd: 19:00 – IB
péntek: 19:00 – FB
vasárnap: 12:30 – GYA,
    14:00 – IT

gát
Kapcsolat
Lőrinc Bertalan
tel: 380-99-4562471
alkalmak
vasárnap: 16:00 – IT 

Búcsú
Kapcsolat
Demeter Géza 
tel: 380-66-2679077
alkalmak
csütörtök: 16:00 – GYA

rafajna
Kapcsolat
Demeter Géza
tel: 380-66-2679077

alkalmak
szombat: 19:00 – FB,
vasárnap: 14:00 – IT 

BarKaszó
Kapcsolat
Gál István 
tel: 380-99-5576333
alkalmak
hétfő: 18:00 – FB
péntek: 18:30 – IB,  
vasárnap: 11:00 – IT,
   11:00 – GYA, 12:30 – IB 

záPszony
Kapcsolat
Gál István
tel: 380-99-5576333

alkalmak
szerda: 17:00 – FB
vasárnap: 12:00 – GYA,
 15:00 – IT, 17:00 – IB

gyülekezeteink elérhetősége és alkalmaink

Rövidítések

EV – evangélizáció
FB – felnőtt bibliaóra
FO – fórumbeszélgetés
GYA - gyerekalkalom
HIT – hitvallás-tanulmányozás
IB – ifjúsági bibliaóra
IT – istentisztelet
KIT – kórházi istentisztelet
KT – kátéoktatás
NB – női bibliaóra

deBrecen
Kapcsolat
Sikó Mihály
Debrecen, Kinizsi u. 84/A, 
tel: 06-20-5232147

alkalmak
csütörtök: 17:30 – FB 
vasárnap: 10:30 – IT



Az emberek most is csak arra mennek,
amerre a fény vakít, arany csörög.
és napról napra vígan sorra telnek

a bárok, színházak és börtönök.
Valami kell, hogy a szívük megsejtse.

Cím… rang… név is elég, ha hangzatos.
tarka nimbusz… egy kis újsági lárma…

s pénz… pénz! nagy úr az. ezreken tapos.
Vagy koronák. igaz, olyan virágok:
most itt az őszük s ősszel hullanak.

De mindegy. Van hervadva is varázsuk:
koronák! – máskor kongó jelszavak.

ópiumos, elkábító mesék…
De szép a gyárak szürke emberének

egy félórára, egy órára csak
élni csillogó hősök életét…

beszívni pompa millió csodáját.
minden valóság csalfa ködbe vész.
Valóság? Kinek kell ma a valóság?
tömeget megnyerni nem nehéz.

De voltak, akik más utat kerestek.
ott volt jézus. más utat keresett.

jézus! neki csak megvolt mindene,
rabul ejteni földi lelkeket!

övé volt minden! fényes égi trón,
végtelenbe fehérlő angyalseregek…
s lejött közénk: jászolban született,

maga mellé vett néhány halászembert,
s tűrt, nyomorgott.  

hagyta, hogy meggyalázzák,
hogy porba sújtsák, földig megalázzák,

ráfeszítsék a kegyetlen keresztre,
s latornak bélyegezve vérezzék el.
mert Ő önmagát megüresítette.

s az emberek most is csak arra mennek,
amerre fény vakít, arany csörög.

s Krisztus után úgy, mint Krisztus előtt,
megtelnek napról napra mind

a bárok, színházak és börtönök.
mit ért a nagy helyettes gyötrelem,

gyalázat, kín? nem ez kell a világnak!
fölötte régen napirendre tért

és megy, amerre kincset, kéjt kínálnak.

mért volt a názáreti jézus útja más?
Koronásan királyi hatalommal,

erővel, fénnyel kellett volna hozzánk
leszállnia és hódolt volna minden.
Így nem lehet a földet megigézni.
Kik azok, akik így eléborulnak?

A fáradt, roskadt, a békétlen, bágyadt
emberek, kiket kifosztott az élet.

Az elesettje ennek a világnak.

igaz, hogy fáradt-gyengék nem maradnak…
fegyvernek éle… világ kincse, kéje…

pokol hatalma – nem győzi le őket,
ha így borulnak hittel Őeléje!

Valami titkos gazdagság csodáját
hordozza lelkük a világon által.

és nincs erő, mely elrabolja tőlük.
és együtt nőnek a nyomorúsággal.

bűn és gyalázat piszkos habja – hordja
életüket miként a bárkát.

mindent lebíró diadalként járnak,
mert a keresztet a szívükbe zárták!

felül, felül a zajgó tömeg árján
legyőzhetetlen birodalom épül.

megváltott lelkek boldog birodalma
gazdagszik, nő Krisztus szegénységébül.

és nincs a bűnnek és nincs a világnak,
s nincs a pokolnak ereje felette!
mert Ő önmagát megüresítette.

Túrmezei Erzsébet

Az Ő útjA


