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1Kor 15,20:

„Krisztus az elaludtak 
zsengéjeként feltámadt 

a halottak közül.”



Eljött Jézus végórája
Elhangzott az imádsága.
Véres fejét lehajtotta
A halálos mély álomra.
Csúf keresztfán halt meg értünk
Mi egyetlen békességünk.
Levelében írja szent Pál:
Bűnünk zsoldja a zord halál
Tövisei azt megsebzik,
Ki az Úr ellen vétkezik.
Kárhozat vár mindörökre
A könnyelmű bűnösökre.
Emberek közt egyetlenül
Jézus maradt büntetlenül.
Szentlélektől fogantatva
Ártatlan szűz volt az anyja.
Jézus: Isten tiszta képe
Szent volt egész életébe’.
Istennek e drága Szentje
Ki a törvényt úgy tisztelte,
Miért halt kereszten s ottan
Olyan árván, elhagyottan?
Bűnhődés miért is érte
Azt, akinek nem volt vétke?
Ezekre a kérdésekre
Választ ad Isten Szentlelke:
Azért, mert mi bűnben éltünk
Ő szenvedett meg miértünk.
Őt terhelte tartozásunk
Így lett Ő a mi váltságunk.

Lelkem! Ebből megértheted
Isten Fia tehelyetted
Viselte el a bűn átkát
Te okoztad a halálát.
Halála megváltott téged,
Ez egyetlen reménységed.
Mert nagy teher ült felettem,
Hogy Istenhez hűtlen lettem
Élő lelkiismeretem
Békém összezúzta nekem
Így várt rám a rabság zára
S juték halál pórázára.
Most így látom életemet:
A Törvény üldöz engemet
Átadott halál kezébe,
És elvitt Bírám elébe.
Ítéletét Ő meghozta
Kárhozatomat kimondta.
Törvény s halál, mint a végzet
Krisztus ellen is föllépett
Kiüldözte Golgotára
Fölvitte a keresztfára
Drága vérét kiontotta,
Életétől megfosztotta.
Ámde Jézus ártatlanul
Adta magát áldozatul
A törvénynek határt szabott
S megmentett engem, a rabot.
Így a halál börtönéből
Kijöhettem kegyelméből.

Véres küzdelmei között
A halálon Jézus győzött
Most már bátran kérdezheted:
Halál! Hol van a tövised?
Örök-élet kapujánál
Csöndes szolga lett a halál.
Nem rettegek többé tőle
Testemet a temetőbe
Kísérheti. De a lelkem
Szabadságot nyert a mennyben.
A halálnak nincs hatalma
Hogy magánál fogvatartsa.
Halálodban én Jézusom
Életem van és vigaszom
Ha a bűnnel harcrakelek
Győzedelmet remélhetek.
Küzdelmemben Te segítesz,
Majd békében részesítesz.
Befejezted nagy művedet
Lehanyatlott véres fejed.
Amíg halálodat nézem
Van egy csöndes könyörgésem:
Ha eljő az én halálom,
Így lássalak, én Megváltóm!
Irgalommal tekints most rám
Kegyelmeddel fordulj hozzám,
Adj e földön csöndességet,
Szép keresztyén békességet,
Testem nyugodjék a sírban,
Lelkem Atyám karjaiban.

Hallgrímur Pétursson
Negyvenötödik ének

Jézus haláláról
(Izlandi eredetiből fordította Ordass Lajos)

P. Hallgrímur (1614 – 1674) izlandi evangélikus lelkész-költő ”Ötven Passió-Ének”-éből Izland népe nemzedékről-nemzedékre
erőt, vigaszt, enyhületet merített az élet sokféle küzdelmében, bajában és ínségében. Megállapítható, hogy Pétursson énekelte
bele az evangéliumot a nép lelkébe. Péturssont ma is nemzete legnagyobb költőjének tartják, életét számos szenvedés kísérte,

gyermekei meghaltak, élete utolsó éveit pedig a lepra betegség megszakítatlan, súlyos kínná tette. Megpróbálta őt a sok
szenvedés, a nehéz élet, de alázatosan alávetette magát Isten rendelkezéseinek, és ő a legkeményebb megpróbáltatásról is 

azt a vallomást tette, hogy Isten azt kegyelmes szeretetéből bocsátotta rá, és ezért megtalálta az áldást még a szenvedésben is. 
(részletek Ordass Lajostól)

A Passió-Énekek-et Ordass Lajos fordította magyar nyelvre, 
aki az izlandi nyelvet ennek a műnek jobb megismerése érdekében sajátította el. 

A költemény-gyűjteményt az Izland-Hallgrímur Evangélikus Gyülekezet 1974-ben Reykjavíkban adta ki magyar nyelven. 
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Minap egy sza lag -
címre lettem fi -
gyel mes, ami egy
(volt) baptista lel -
késznő törté ne tét
reklámozta.

A hozzátartozó
cikkből megtudtam, hogy hívő szülők
gyermeke, aki húsz évesen talált rá Is-
tenre, majd teológiát tanult. Fogadalmat
tett, hogy kortársaival ellentétben, a há -
zasságig nem érintkezik férfiakkal, még
egy csók erejéig sem.

Majd évek múlva „megvilágosodott”.
Rájött, hogy biszexuális, s miután ezt
megosztotta környezetével, már nem volt
maradása közösségében. Kilépését kö -
vetően fürdőruhás fotókat is posztolt ma -
gáról, így jelentős követői táborra tett
szert, s ma már mint „világi” tanácsadó él.

A riporter megszólaltatja, s ő egyetlen
dologról vall büszkén: soha nem volt
olyan szép éve, mint 2020-ban, most
ugyanis sokszorosát keresi annak, amit
lelkészként kapott…

Miközben olvastam a cikket, ez a bib-
liai ige jutott eszembe: „Maradjatok meg
az én szeretetemben” (János ev. 15,9).
Jézus mondta ezt, méghozzá tanítvá -
nyainak.

De mit is jelent felhívása, és hogyan
kapcsolható ez napjainkhoz?

Jézus arra hívja tanítványait, hogy
maradjanak meg szeretet-körében.

Azt jeleneti ez, hogy éljenek úgy, hogy
továbbra is szerethesse őket. Most együtt
vannak, most figyelnek rá, most enge -
delmeskednek neki. Korlátlanul élvezik
szeretetét. Mivel ő kész ezt továbbra is
biztosítani számukra, ezért szólítja fel
őket, hogy maradjanak meg ebben.

Azaz: Ne forduljatok el tőlem! Figyel-
jetek csak rám, engedjetek csak nekem!
Ezzel fejezitek ki azt, hogy szerettek
engem. Ennyit kell csak tennetek, hogy
a szeretetemben maradjatok, ami számo-
tokra a legnagyobb békesség, biztonság
lesz. Én is ilyen kapcsolatban vagyok
Atyámmal, és élvezem szeretetét.

Miért figyelmezteti erre Jézus az
övéit?

Mert követői minden időben ki van-
nak annak a kísértésnek téve, hogy el-
hagyják Uruk szeretetét. Hogy mást

kezdjenek helyette szeretni. Általában
kézzelfogható dolgokat.

A hívő emberek életében Jézus egyik
legnagyobb riválisa a pénz.

A pénz biztonságot, békességet, meg -
váltást és élvezeteket ígér. Nem majd, a
haláluk után, hanem a most-ban. Nagyon
könnyű beleszeretni, ölelése azonban
halálos.

A pénz egyre többet követel sze rel -
meseitől. Miközben hiteti kedveseit,
hogy mindent megnyerhetnek vele, va -
lójában mindent elvesz tőlük, és kifosztja
megittasodott hódolóit…

Pál apostol így tanítja ezt fiatal
munka társának, Timóteusnak: „minden
rossz nak gyökere a pénz szerelme”
(1Tim 6,10).

A megállapítás előzményeként a 9.
versben ezt olvassuk: „Akik pedig meg
akarnak gazdagodni, kísértésbe, csap -
dába, sok esztelen és káros kívánságba
esnek, amelyek az embereket pusztulásba
és romlásba döntik.”

Akik tehát – elhagyva a Jézusnak való
engedelmességet – kilépnek szeretet-
köréből, hogy az istentelen „öngondos -
kodás” útjára lépjenek, azok kísértésbe,
csapdába és sok esztelen káros kíván-
ságba esnek.

Ezek közül a kisértések közül az egyik
legnagyobb, a lopás.

Ez – egyszerűen fogalmazva – annyit
jelent: megszerezni valamit úgy, hogy
arra nem vagyok jogosult.

Ősi kísértés ez, és – a bűnesettől – az
ebből születő bűn is jelen van a világban.

Ezért újra és újra beszélnünk kell róla,
mert egyre bonyolódó társadalmunkban
nemcsak sokféle módon jelenik meg,
hanem egyre nagyobb legitimációt is
sze rez. Cseppet sem mellékes hatása vis-
zont nem kisebb, ahogyan olvastuk is:
pusztulásba és romlásba dönt embereket,
és akár közösségeket is.

A Biblia és Gyülekezet jelen szá má -
ban ezt a témakört járjuk körül.

Minden olvasót bíztatok a cikkek
figyel mes tanulmányozására, alázatos
ön vizsgálatra, és ha szükséges: cselek -
vésre.

A magam példáját hadd hozzam erre
biztatásul! Évekkel ezelőtt meg kellett
értenem, hogy Isten szent ügyét nem
szolgálhatom olyan eszközök segítségé -

vel, amelyeken ki nem fizetett szoftverek
futnak. Sokáig átléptem ezen a bűnön, ha
esetleg eszembe is jutott, hát megma -
gyaráztam magamnak azzal, hogy túl
drágák lennének a hivatalos verziók, és
énmiattam amúgy sem fog kevesebb
kenyér jutni a fejlesztő asztalára… 

De egyszer elérkezett az a pillanat,
amikor egyértelmű lett számomra, hogy
el kell rendezni ezt a kérdést, mert nem
más, mint jogtalan felhasználó vagyok.
Isten pedig nemhogy nem áldja ezt meg,
hanem egyenesen parancsolja, hogy ne
legyek ilyen. Megvásároltam tehát a
mun kámhoz szükséges szoftvereket.
Ettől ugyan nem lett jobb a számító -
gépem, de tudom: ez már nem akadálya
többé annak, hogy Isten szeretetét él -
vezzem.

Testvérek, mindannyian ismerjük a
lelki törvényt (Máté 6,24): „senki sem
szolgálhat két úrnak”! Tanuljunk élni, és
éljünk e szerint!

Sipos Aba Álmos / Budapest

Kedves Olvasóink, 
Kedves Testvérek!

Lukátsi Vilma
Azt, ami fájt...
Azt, ami „plusz” volt az életemben,
ma azt szeretném megköszönni!
– Amikor vidáman harsonáztam,
nemigen tudtam Eléd jönni,
elégedett, boldog napjaimban
olyan könnyen elbíztam magam; 
ha valami eredményt elértem,
szinte dicsért a saját agyam…
– Nem. Ma azt szeretném megköszönni,
ami fájt nekem: nyersen, nagyon,
amikor azt kezdtem énekelni,
hogy „Uram, irgalmad szomjazom!”
Énekeltem…. hang és dallam nélkül,
és Rád kapcsolódott a tekintetem,
mert azt csak a könnyeken át láttam,
Mindenség Ura: Atyám vagy nekem!
A szenvedésben – néven szólítottál,
a szenvedésben ott voltál velem!
Hogy oltókésed elevenbe vágott,
az volt számomra a kegyelem!
Ez a „plusz” az ember életében:
a megtisztító, áldott fájdalom,
akkor is, ha minden fény kialszik
más szavunk nincs, már csak az hallatszik,
hogy „Uram, irgalmad szomjazom!”.
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„A bűn sok 
mindent meg -

ront hatott, 
de Isten elhatá -
ro zása akkor is

érvényes maradt:
„a földet az

ember fiainak adta” (Zsolt 115,16).”

Néhány éve történt, hogy egyik szabad-
napi látogatásomról visszatérve nyitva
találtam a szolgálati lakásom bejárati 
ajtaját. Azonnal látszott, hogy betörők
jártak nálam. Miközben vártam a ren -
dőröket, csak ültem a felforgatott szo -
bában, próbáltam imádkozni, de nagyon
feldúlt voltam. Amikor Isten eszembe
juttatta a bibliai Jób (1,21) híres mon-
datát: „Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott
legyen az Úrnak neve!”, megváltozott ez
a belső keserűség. Elgondolkoztam azon,
vajon én is el tudnám ezt most mondani?
Veszteség idején is tudok az Úrban bíz -
ni? Ezt követően átélhettem, hogy nem-
csak békességet kaptam az Úrtól, hanem
egy életre szóló bizonyosságot. 

Arra tanított meg, amit a 8. pa ran -
csolat („Ne lopj!” – a szerk.) hátte rében,
a tiltás mögött lévő lelki alap elvben 
jelent ki Istenünk. A Szentírás rávilágít,
hogy valójában kinek a tulajdona min-
den. Megtanulhatjuk, hogy mi áll a hí-
vő ember tulajdonában, és hogyan bán-
hatunk helyesen mindazzal, ami a
miénk.

Ha a Szentírásban tanulmányozzuk 
a tulajdonviszonyok kérdését, ott egyér -
telműen látható, hogy alapvetően minden
Istené. Douma professzor így fogalmazta
ezt meg: „Amikor az ember tulajdonáról
és birtokáról beszélünk, arra kell gondol -
nunk, hogy ez mindig csak viszonylagos
értelemben igaz. Az ember soha nem
tulaj donos abszolút értelemben. Csak
maga Isten az.”1

„Az Úré a föld, és annak teljessége”
(Zsolt 24,1), hirdeti Dávid, Izráel királya
a dicsőség Királyáról, mert ő mindenek
teremtője. Ő teremtette a mennyet és a
földet (1Móz 1,1), és mindent, ami azon
van (2Móz 19,5). A teremtés jogán min-
den Istené. 

Teremtett világát viszont ajándékba
adta az embernek, hogy teremtménye

birtokolja és uralkodjon azon. A 8. Zsol -
tárban Isten kezeinek munkái feletti ura -
lomról beszél Dávid. Ő egyszerű pász-
torként és Izráel választott királyaként is
megtapasztalhatta, hogy mindene aján -
dék, amit az Úrtól kapott (1Krón 29,9k).
Nevének felséges voltát azért is magasz-
talja, mert ő is átéli a bűneset utáni világ-
ban, hogy milyen csoda Isten gazdag
ajándéka ott, ahol tiltani kell a lopást is.
A bűn sok mindent megronthatott, de
Isten elhatározása akkor is érvényes
maradt: „a földet az ember fiainak adta”
(Zsolt 115,16). 

Itt van jelentősége annak, hogy övéi
nemcsak teremtő Istenükként, hanem
sza badító, megtartó Úrként is megis-
merték őt. Ézsaiás próféta ezért bátorítja,
vigasztalja népét Teremtőjük nevében:
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden
hívtalak téged, enyém vagy!” (43,1) Az
Újszövetség pedig éppen a 8. Zsoltárt
idézve jelenti ki Jézus Krisztus megváltó
személyének, művének nagyságát (Zsid
2,5k). Őbenne helyreállhatott a teremtés
rendje a bűnös ember számára. 

Így tehát a megváltás, az új teremtés
jogán is minden Istenünkké. Nemcsak a
múlt-teremtésben megvalósult nagy üdv -
történeti eseményre, hanem a jövő biztos
reménységére, az Új ég és az Új föld
teremtésére is tekinthetünk akkor, ami -
kor feltesszük a kérdést: Kié minden a
mennyen és a földön? 

Az ószövetségi zsidó nép számára is
valóság lehetett ez a boldog jövendő. Az
Ígéret földje is az Úré volt, de tőle ka -
pott örökségül vehették birtokukba:
mindenki a saját atyai örökségét. Amit
később még a királynak sem adhattak el
(1Kir 21,3). Tudták ugyanis, hogy a föl -
di örökség egy még értékesebb mennyei
örökségre mu tat, az örök hazára (Zsid
11,8k). Isten gyer mekei ugyanis a
menny ben is mindent ajándékba kapnak
majd! És az hi ány talanul tökéletes lesz.
De már itt a földön kóstolhatjuk, átél-
hetjük annak a mennyei csodának az
előízét. 

Mert milyen módon kapjuk az aján -
dékot? Egy személy, Jézus Krisztus által,
aki megváltott bennünket, akiről Pál
apos tol ezt írta (Róm 8,32): „Aki az ő tu-
lajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt

mindnyájunkért odaadta, mimódon ne
ajándékozna vele együtt mindent mi -
nékünk?”. Mert Isten a számára legdrá -
gábbat, legértékesebbet odaadta vált -
ságunkért a keresztre, hogyne adná a
többit, ráadásul, vele együtt! 

Az Istenben bízó ember – ezt meg -
értve – ezért képes az Úrért akár a ja -
vairól is lemondani, még az esetleges
veszteséget is Isten kezéből fogadni. 
A bibliai Jób tudta, hogy minden gaz -
dagságát az Úrtól kapta, ezért teljes biza-
lommal vallhatta, hogy az Úr el is ve-
hette ezeket tőle. Ha nem is értette a
döntés hátterét, de szerető Istenének dön-
tését a legmélyebb gyászában is elfo-
gadta, és imádta őt (Jób 1,20-22).

A bibliai szegény özvegyasszony pe -
dig azzal akarta kifejezni gondviselő 
Istene iránti hódolatát, hogy minden
vagyonát beledobta a templom perse-
lyébe. Pedig az a két fillér az életet jelen-
tette számára. Tehát ő az életét ajánlotta
fel hálás szívvel az Úrnak (Lk 21,1k). Pál
apostol is így tett bizonyságot: „Mert, ha
élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az
Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk,
akár haljunk, az Úréi vagyunk” (Róm
14,8). 

Ha magunkat az Úr gyermekének
tudjuk, akkor azzal, amink van is úgy bá-
nunk, mint ami Istené. Tudjuk, hogy amit
ajándékba kapunk tőle, azt ő mindig cél-
lal adja. A személye nagyságát, szerete -
tének mélységét is tükröző magasztos
megbízással. A Biblia szemléletes képé -
vel fogalmazva, az ember sáfár Isten tu-
lajdonán. A sáfár vagyonkezelőt jelent,
olyan személyt, aki más tulajdona fölött
bír kezelési joggal, ami számadási köte -
le zettséggel párosul (Lk 16,1k).

A sáfár kifejezést magyarázva Douma
professzor gyakorlatias módon mutat rá
Urunk előtti felelősségünkre: „Ezért a
sáfár fogalmában világosabban kifeje -
zésre jut, hogy mindazt, amit az ember
Istentől kezelésre átvett, nem a maga
módja szerint kell gondoznia és befektet-
nie, hanem Isten akaratának meg fe le -
lően.”2

Az Istent nem ismerő emberek is ez
alapján lesznek egyszer számon kérve, és
az ő gyermekeinek is az Úr sáfáraiként
kell majd számot adniuk az ítélet napján

TuLAjdonVISZonYoK A BIBLIÁBAn
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(Róm 14,12). A megváltott hívő embe -
reknek az elszámolási kötelezettség nem
félelmet jelent, hanem még nagyobb
hűségre való buzdítást szeretett Uruk
iránt. Megerősíti őket abban, hogy min-
dent az ő akarata szerint tegyenek, min-
denben neki kedvesek legyenek, a fele-
barátuk hasznát előmozdítsák3, minden
dolguk szeretetben menjen végbe (1Kor
16,14). 

Az Úr Jézus mindezekben példát 
mutatott nekünk. Ő a 8. parancsolat te -
kintetében is tökéletesen betöltötte a tör -
vényt, a mennyei Atya akaratához hű -
ségesen ragaszkodott. 

Nem rendelkezett vagyonnal. A ke -
resztre feszítéskor ruhájától is megfosz-
tották, ami bizonyítja a szegénységében
rejlő gazdagságunkat (2Kor 8,9): „Mert
ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak
jótéteményét, hogy gazdag lévén sze -
génnyé lett érettetek, hogy ti az ő sze -
génysége által meggazdagodjatok.” 

A bibliai talentumok példázatából is-
merjük, hogy Urunk nem azonos mérték-
ben bízza kire-kire tulajdonát (Mt
25,14k). Ezért van az egyik hívő em-
bernek többje, a másiknak kevesebbje.
De bármennyi is az övé, az az Úrtól
kapott ajándékként mindig gazdagságot

jelent számára: a Jézus Krisztust di cső -
ítő, kegyelme által jótéteményekben bő -
velkedő életet (2Kor 9,8).

Jézust követve legyünk hát az Úr
hűséges sáfárai! Akiknek része lesz majd
kijelentésének beteljesülésében is: „Jól
van, jó és hű szolgám, hű voltál a ke -
vesen, sokra bízlak ezután, menj be a te
uradnak örömébe!” (Mt 25,21).

Földvári Tibor / Budapest
*

Jegyzet: 1. Dr. J. Douma: A Tízparancsolat,
Iránytű Kiadó 1994. 224. o.; 2. Uő. 226. o.;
3. Heidelbergi Káté: 111. Kérdés-Felelet,
Kál vin Kiadó Budapest, 1999. 72. o

A SoKArcú LopÁS
„Mindnyájan
kerülhetünk

olyan helyzetbe,
amikor csak

Isten kegyelme
tud megőrizni és
segíteni abban,

hogy helyesen döntsünk, és ne
kezdődjön el egy hiábavaló, végtelen
hosszú magyarázkodás, amivel meg-
próbáljuk megnyugtatni és igazolni

magunkat.”

A természettudományok által használt
fogalmaknál alapkövetelmény, hogy a -
zok földrésztől, népcsoporttól, vallástól,
politikai hovatartozástól függetlenül
min denki számára ugyanazt jelentsék.
Gondoljunk bele, milyen tragikus kö vet -
kezménye lenne annak, ha pl. az élel mi -
szerek, a gyógyszerek, a permetezősze -
rek összetevőinek neve és mennyisége –
bárhol a világon – nem lenne egyér -
telmű. Saját jól felfogott érdekükben az
emberek, a cégek tudomásul veszik ezt,
és betartják. 

Vannak azonban olyan fogalmak, amik -
nek értelmezését nem mindenki tartja „kő -
be vésettnek”. A munkám so rán, ami kor
az iskolában egy gyerekről kiderült, hogy
elvette a másik tulajdonát – vagyis ellopta
–, akkor a számon kérésre a válasz mindig
így kezdődött: „De hát… Azt csak talál-
tam, …ő is el vet te az enyémet, …van neki
másik” – és ehhez hasonlók. Tehát, ha elég
meg győ zően meg tudjuk ma gyarázni és
elbagatellizálni a lopást, akkor az egész

nem nagy ügy! Ha pl. a kárvallott nem is
veszi észre, vagy az eltulajdonított érték
nem olyan nagy, netán, ha az állam is
szemet huny felette (ilyet is sokszor meg -
éltünk). Olyanról is tudunk, hogy egye sek
büntetlenül talicskázhatták ki még az or -
szágból is a közvagyont! Vagyis az ember
úgy véli, hogy az isteni parancsolatot (Ne
lopj!), ami a közösségi együttélés fontos
szabálya, a saját értékrendje szerint értel -
mezheti. Sőt, a tolvajlást képes szem -

fülességnek, életre valóságnak, ügyeske -
désnek nevezni, és már-már erénynek is
tartani.

Aki a másik ember kárára haszonhoz
jut, az lop. Isten pedig azt mondta: NE
LOPJ! Persze lehet Isten létét megkér -
dőjelezni, beszédét „a nép ópiumának”
nevezni, agymosással generációkat ate -
is tának nevelni, a lopást társadalmi
gyakor lattá tenni. A teremtő Isten kije-
lentésének érvényessége, igazsága nem
függ attól, hogy az egyén vagy egy bár-
milyen nagy közösség azt igaznak vagy
hamisnak tartja-e! Ha Isten azt mondta,
ne lopj, akkor jó, ha tudjuk: ha valaki ezt
semmibe veszi, annak következménye
van. És ez mindig, mindenhol, minden -
kire vonatkozik. „…sem tolvajok, sem
nyerészkedők, sem részegesek, sem rá-
galmazók, sem harácsolók nem fogják
örökölni Isten országát” (1Kor 6,10).

A keresztyén ember ismeri a törvényt,
hogy a lopás bűn! Így bizonyára egyi -
künk sem viszi haza a munkahelyéről, 
a boltból azt, ami mozdítható és szük-
sége van rá otthon. Nem lopjuk a napot
és mások idejét sem (ugye?). Ugyan -
akkor figyelünk arra is, hogy mi magunk
ne váljunk áldozattá! Miért nem feles -
leges mégis a lopásról újra és újra írni és
beszélni? Mert a kísértés mindenki éle -
tében valóság! Mindnyájan kerülhetünk
olyan helyzetbe, amikor csak Isten
kegyelme tud megőrizni és segíteni ab -
ban, hogy helyesen döntsünk, és ne
kezdődjön el egy hiábavaló, végtelen
hosszú magyarázkodás, amivel meg-

C. H. Spurgeon gondolatai
„Becsületes ember előtt többet ér az üres er-
szény, mint az, amely más pénzével van tele.
Számára elviselhetetlen az a tudat, hogy nem
a saját kenyerét eszi, nem a saját ingét viseli,
nem a saját cipőjében jár, és nem is nyugodt
addig, míg a felesége hitelben vett kalapban
díszeleg, vagy kifizetetlen ruhá ban tetszeleg.”
„A léleknek jóval való telítése igen jó védelem
a kísértéssel szemben. Töltsétek meg a dézsát
gabonával, ezzel kiszorítjátok a polyvát.
Legyen a szívetek telve szent tartalommal,
akkor a világ hiúsága nem talál benne helyet.”
„Aki a gyermekek kenyerét eszi, a fiak en-
gedelmességét kell hogy gyakorolja.”
„Lelkiismeretünk abban a mértékben fog 
finomulni, amennyire Istennek engedel -
mes kedünk.”
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próbáljuk megnyugtatni és igazolni ma-
gunkat. És az is napi tapasztalat, hogy
gyakorta körmönfontan, az ismereteink
hiányát kihasználva lopják el azt, ami 
a miénk. A technikai körülményeink, a
napi életvezetésünk változása új hely -
zeteket teremt, és ez új tudást is igényel.

Szégyenkezve vallom be, hogy ami -
kor Budapesten autóbusszal vagy villa -
mossal utazom, újra és újra tudatosan
hoznom kell egy döntést, hogy érvé nye -
sítem a jegyet akkor is, ha csak 1-2 meg -
állónyit utazom. Igazságtalannak tartom,
hogy a megállók számától függetlenül,
ugyanannyiba kerül a jegy. Hipp-hopp
találnék legalább öt érvet, hogy miért van
nekem igazam, de ettől még jogosulat-
lanul utaznék. A lógás lopás? Igen! Egy
szolgáltatásért ellenszolgáltatás jár. 

Ha lopásról beszélünk, nem csak tár-
gyakra kell gondolnunk! Hány szakem-
ber, vállalkozó tudna erről hosszasan
panaszkodni, hogy bizalmukkal vissza-
élve meglopták őket: nem, vagy csak
részben fizették ki elvégzett munkájukat,
a beépített anyagot! 

Piaci vásárlásaim kísérő jelensége,
hogy egyes árusok és vevők úgy gondol -
ják, hogy ha szidják az adórendszert,
akkor az nem is vonatkozik rájuk. Arról
persze még nem hallottam, hogy mek -
kora adót tartanának elfogadhatónak, és
az adóbevallásuknak van-e köze a va -
lóságos jövedelmükhöz. „Adót fizetni
senki nem szeret” – mondta a minisz -
terelnökünk, nem szépítve a valóságot.
Az államot fenntartani, a közfeladatokat
ellátni viszont csak a befizetett adóból
lehet. Bizony, az államot is meg lehet
lopni, és erre sem mentség az, hogy kik
és hányan gyakorolják, és hogy meg -
felelőnek tartjuk-e az adózás mértékét! 

Aki a vállalkozói szférában akar mun -
kát vállalni, jobb, ha a munkaadójának
már az elején bizonyságot tesz keresz-
tyén hitéről. Sok kínos pillanattól men -
tesül ezzel, és senki nem fog értet len -
kedni azon, hogy a teljes fizetésére
bejelentve szeretne dolgozni! Vállalko -
zóként pedig látnia kell, hogy ha Isten
parancsa szerint akarja működtetni a
cégét, bizony előfordulhat, hogy hátrányt
szenved, kevesebb megbízatása vagy
bevétele lesz, mint a versenytársának,
akinek nincsenek „isteni fékei”, és tisz -
tességtelenül is előnyhöz akar jutni. De
tartsuk észben: semmiféle érv nem iga-

zolja a lopás semmilyen formáját, és nem
menti fel a bűnöst! Ha viszont: „meg-
valljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbo -
csátja bűneinket, és megtisztít min ket
minden gonoszságtól” (Jn.1,9).

Luther így fogalmazott: „Lopás min-
den olyan előny, amihez másvalakinek a
hátrányára jutunk hozzá.” Az egyre is-
tentelenebb világunkban az előnyszerzés
egyes módjait már egyetemeken ok-

tatják. Olyan szakembereket képeznek,
akik pl. reklámok készítésével, jó mar-
ketinggel kívánatossá tesznek egy ter-
méket, még akkor is, ha esetleg egy
sokkal jobb minőségű másikkal szemben
teszik ezt. Micsoda szemfényvesztés ez,
a bizalmunk ellopása, a pénztárcánk
meg dézsmálása érdekében!

És itt ki kell térni rá: nem csak arra kell
Istentől erőt kérnünk, hogy ne le gyünk
tolvajjá, abban is Isten kegyel mére szoru-
lunk, hogy ne váljunk naivan áldozattá!
Sunyi manipulációval, dema góg szöveg-
gel ne lophassa el senki a bizalmunkat,
pénzünket, szavazatunkat, jövőnket! Ha
nem vigyázunk, az interneten keresztül
nem csak a pénzünket lophatják el, ha -
nem pl. adatainkat, ké pünket, titkainkat –
egész személyi sé günket. Félelmetes kö -
vet kezményekkel járhat ez – de erről egy
külön tanulmányt lehetne írni.

Manapság az információinkat, tudá-
sunkat szinte teljes egészében a médiából
nyerjük. Ismernünk kell a tényt, hogy amit
olvasunk, hallunk és látunk, azt valaki
megfogalmazta, valaki a képeket beállí-
totta, méghozzá úgy, hogy azt az érzelmet,
véleményt váltsa ki belőlünk, ami az ő
érdeke. Így fordulhat elő, hogy különböző
hírportálok, TV csatornák ugyanarról a
kérdésről, eseményről homlokegyenest el-
lentétes dolgokat állíthatnak. Gondoljunk
csak a koronavírus elleni védőoltással
kapcsolatos megszó lalásokra! 

Kérjünk Istentől bölcsességet, lelki
ve zetőinktől tanácsot, beszéljünk róla
lelki testvéreinkkel, ha a ránk zúduló,
egymásnak ellentmondó hírek között
nem tudunk eligazodni! Minden bizal-
munkat „hét lakattal” zárjuk el attól, aki
nyugtalanságot, felfordulást akar, aki
veszélyezteti az egyén és a társadalom
testi, lelki biztonságát, aki támadja a csa -
ládot, a keresztyénséget, a normalitást!

Egyetértek Csermely Péter bioké -
mikus, hálózatkutatóval: „Csak a szol-
gálattal eltöltött élet mentesül a lopástól.
Csak akkor nem veszel, ha adsz.”

„A tolvaj többé ne lopjon, hanem
inkább dolgozzék, és saját keze munkájá-
val szerezze meg a javakat, hogy legyen
mit adnia a szűkölködőknek” (Ef 4,28).

Sztanó Péterné / Budapest 
*

Felhasznált irodalom: https://cserikalman.hu/
predikacio/1997-11/mire-hasznalod-javaidat;
http://csermelyblog.hu/lopas

Herjeczki Géza
Az árulás

„Erre a tanítványok mind 
elhagyták őt és elfutottak.”
(Máté 26,56)

Messiásodat
kinek szavába gyökerezett idegzeted
kit titkon szívedbe rejtettél
kinek fogadalmakat tettél
ki nélkül nem tudtad elképzelni életedet
halálra keresik
ideges kapkodással
szíved legmélyebb sarkába rejted
s már rettegsz is magadtól
mert agyadban megszilárdul egy hang:
„egyiktek elárul engem”
rettegsz magadtól
mert jól tudod hová rejtetted
egyszerre vív csatát benned hited:
„hiszen másként nem lehet csak veled”
és e borzasztó szkizoid gondolat:
„talán éppen én fogom elárulni”
felüvöltesz
őrülten kiáltozol magadban:
„én soha soha soha”
de tudod:
halálra keresik
s hogy egyikőtök elárulja
föl sem észlelsz
s már itt vannak Messiásodért
kardot rántasz és lecsapsz
vagy – inkább eldobod
hiszen így könnyebb lesz futni
rohansz
és átkozod a gaz árulót
ki Messiásodat eladta
futsz
és átkokat szórsz a hitvány alakra
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A VAGYonHoZ VALó HELYTELEn
VISZonY VESZÉLYEI

„A vagyonhoz va -
ló helytelen vi -

szony nemcsak az
Istennel való kap -
csolatot teszi tönk -
re, hanem a fele-
baráttal valót is.”

„Azoknak, akik ezen a világon gaz -
dagok, hagyd meg, hogy ne legyenek
nagyra törők, és ne a bizonytalan gaz dag -
ságban reménykedjenek, hanem Istenben,
aki bőségesen megad nekünk mindent 
a megélhetésünkhöz.” (1Tim 6,17)

A gazdagság önmagában nem bűn, mint
ahogyan a szegénység sem érdem. Mind
a kettő lehet kísértés: a vagyon létének,
ill. hiányának kísértése. A gazdagság
lehet átok és a szegénység áldás – és
fordítva: a gazdagság áldás és a szegény -
ség átok. Minden a szív állapotán múlik,
ahogyan Jézus mondta a Hegyi beszéd-
ben: „Mert ahol a te kincsed van, ott van
a szíved is” (Mt 6,21) – vagy akár meg is
fordíthatnánk: ahol a szíved van, ott van
a kincsed is. A szív és a kincs ugyanis
„kéz a kézben” járnak: elválaszthatatla -
nok egymástól. Aki földi kincseket gyűjt,
lehet, hogy gazdag lesz, de elszalasztja a
mennyeieket, aki pedig az örök életre
gyűjt, az nem ragaszkodik a földiekhez
foggal-körömmel. „Senki sem szolgálhat
két úrnak. (…) Nem szolgálhattok Isten-
nek és a mammonnak.” (Mt 6,24)

1. BűnBEESÉS ÉS KApZSISÁG
A bűnesetben Ádámnak és Évának

tönk rement mind az Istennel, mind egy -
mással való kapcsolata. Az első enge -
detlenséget követően észrevették, hogy
mezí telenek, s rejtegetni akarták szégye -
nüket – egymás elől (fügefalevéllel) és
Isten elől (az Éden-kert fái takarásában)
egyaránt. Ádám a felelősségre-vonáskor
a bűnt igyekezett Évára hárítani: „Az 
asszony (…) adott nekem arról a fáról,
azért ettem.”, sőt magára Istenre is „…
akit mellém adtál…” – 1Móz 3,12.

A vagyonhoz való helytelen viszony
szintúgy tönkreteszi az Istennel és az em-
bertárssal való kapcsolatot:

– hamis biztonságérzetbe „… ne a bi-
zonytalan gazdagságban reményked-
jenek…” és

– bűnös büszkeségbe „… ne legyenek
nagy ra törők…” ringat, valamint erő -
szakot gerjeszt.

2. A KApZSISÁG VESZÉLYEI
a.) Hamis biztonságérzet (az Istennel

való kapcsolat megromlása)
A vagyonhoz való helytelen viszony

hamis biztonságot nyújt: úgy tűnik, aki -
nek elegendő pénze van, az mindent el
tud érni. Jézus viszont arra figyelmeztet,
hogy
– egyrészt az anyagi javak könnyen el -

párolognak „Ne gyűjtsetek magatok-
nak kincseket a földön, ahol a rozsda
és a moly megemészti, a tolvajok kiás -
sák és ellopják…” (Mt 6,19),

– másrészt az élet kiszámíthatatlan: ha
van is vagyonunk, nem biztos, hogy
tudjuk élvezni azt: „Bolond, ma éjjel
elkérik a lelkedet, amiket azért magad -
nak készítettél, kiéi lesznek?” (Lk
12,20);
de ugyanerre figyelmeztet Jakab apos-

tol is a gazdagokhoz intézett soraiban:
– „Gazdagságotok megrothadt, és ru -

hái to kat megrágta a moly, aranyotok
és ezüstötök megrozsdásodott…”,

– „Mert mi a ti életetek? Bizony pára az,
amely rövid ideig látszik, aztán pedig
eltűnik” (Jak 5,2-3a; 4,14).
Ma is fenyegeti mindkét veszély az

anyagiakban bízókat. Most nem a rozsda
és a moly, hanem – még ha az elemi
csapásokat nem is vesszük figyelembe,
hiszen ezek ellen lehet biztosítani –, a
tőzsde ingadozása, a spekulációk kiszá -
míthatatlan következményei, a belföldi és
nemzetközi politikai helyzet változásai
(pl. az amerikai elnökválasztás kime ne -
tele) jelentik az elsőrendű ellenséget. És
mégis, ennek ellenére, a vagyonhoz való
helytelen hozzáállás hamis biztonság -
érzetet kelt, és bizony, megvannak a ma -
ga következményei. Nézzük meg ennek
fokozatait!

a.1) Hamis hit és remény
A hamis biztonságérzet uralomra jutva

az anyagi javakba vetett hitben és re -

mény ben csúcsosodik ki, amikor még
hívő ember is képes áthelyezni hitének és
reményének alapját Istenről a vagyonra.

a.2) Hitehagyás, hittől való eltéve-
lyedés

Pál apostol éppen erről beszél az 1Tim
6,10-ben: „Mert minden rossznak a gyö -
kere a pénz szeretete, amely után sóvá -
rogva némelyek eltévelyedtek a hittől…”.
Bizalmunkat és reményünket mennél
inkább az anyagiakba vetjük, Istentől
annál inkább eltávolodunk…

a.3) Istentelenség
… egészen addig, amíg az istentelen-

ség állapotába nem jutunk. Újjászületett
keresztyéneknél ez nem jelenti az üdvös -
ség elveszítését, de oly mértékben megro-
molhat az életük, hogy „… sok gyötrel-
met szereznek maguknak” (1Tim 6,10).
Ezekről a gyötrelmekről szól a prédikátor
Salamon is: „Édes az álom a munkásnak,
akár sokat, akár keveset eszik. A gazda -
got pedig bővelkedése nem hagyja alud -
ni” (Préd 5,12).

a.4) Függőség
A függőségek, legyen az bármely szen -

vedély (alkohol, kábítószer, játék), vagy a
pénz szeretete – minden várakozásunk el-
lenére – éppen, hogy szegénnyé tesz nek:
„Aki szeret mulatni, szűkölködővé lesz, és
nem lesz gazdag, aki szereti a bort és az
olajat” (Péld 21,17). Harpagon (Molière
Fösvény c. vígjátékának köz ponti alakja)
végtelenül zsugori ember volt, és éppen
ezzel veszítette el azt, amit összeharácsolt.
„Van egy szörnyű dolog, amelyet láttam a
nap alatt, a tulajdonosa vesztére tartott
gazdagság” (Préd 5,13). A korábban idé -
zett jakabi ige is így folytatódik: „… és
rozsdájuk bizonyság ellenetek, és meg -
emészti testeteket, mint a tűz” (Jak 5,3b).

a.5) Bálványimádás
Minden függőség vége pedig a bál -

vány imádás. Az anyagiak iránti vágy, a
beléjük vetett bizalom ördögi körként
működik, örvényként húz le a mélybe: a
bálványimádás feneketlen mélységébe.
Pál apostol a Kol 3,5-ben ezért írja: „Öl -
dököljétek meg azért földi tagjaitokat (…
) a telhetetlenséget [más fordítások sze -
rint: fösvénységet, kapzsiságot], a mely
bálványimádás”.
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a.6) Mohóság
Végül a gazdagság, ha kapzsiságba

torkollik, nem kerüli el a telhetetlen mo-
hóságot sem. „Aki szereti a pénzt, nem
telik be vele, és aki szereti a bőséget, so-
hasem elégszik meg jövedelmével” (Préd
5,10). Schopenhauer, a filozófus így fo-
galmazott: „az arany olyan, akár a ten -
gervíz – minél többet iszunk belőle, annál
szomjasabbak leszünk” (idézi: Stott, J.: A
Timóteushoz írt első levél és a Tituszhoz
írt levél. Harmat, 2000. 174. o.). A Szent -
írás viszont azt tanácsolja, hogy „Ne
legyetek pénzsóvárak, elégedjetek meg
azzal, amitek van, mert ő mondta: Nem
hagylak el, sem el nem távozom tőled”
(Zsid 13,5).

b.) Bűnös büszkeség és erőszak (a
fele baráttal való kapcsolat megromlása)

b.1) Gőg
A vagyonhoz való helytelen viszony

nemcsak az Istennel való kapcsolatot teszi
tönkre, hanem a felebaráttal valót is. 
A gazdagság a legtöbb esetben felfuval -
kodottságot szül: azt a téves elképzelést,
hogy a pénz fontossá tesz. Az ilyen ember
a maga személyét magas polcra helyezi,

és hajlamos lenézni másokat. A gazdagok
a legtöbbször kifejezetten büszkék ja vaik -
ra (házukra, nyaralójukra, autójukra és
egyéb státuszszimbólumukra).

b.2) „Rongyrázás”
És ezzel beindul a rongyrázás mecha-

nizmusa: a harácsolás mellett a többet
mutatás kísértése is: „Van, aki gazdag-
nak mutatja magát, holott semmije sin -
csen…” (Péld 13,7a) – nemcsak kapzsi
gazdagok vannak, hanem kapzsi szegé -
nyek is. Az élet célja az lesz, hogy ne
maradjunk le mások mögött, vagy ha
nem bírjuk a „tempót”, legalább a látsza-
tot tartsuk fenn.

A gőg és a rongyrázás természetesen
megmérgezi az emberi kapcsolatokat –
senki sem szereti a dicsekvőket hallgatni
(még akkor sem, ha ő maga is az).

b.3) Erőszak
Sajnos a kapzsiság, az anyagiakba ve -

tett bizalom egészen az erőszakig fajulhat.
Hiszen, ha az „anyagiakon múlik min-
den”, akkor azokat bármi áron biztosítani
kell. A vagyon és a hatalom „iker test -
vérek”. A Biblia – főleg az Ószövetség –
tele van a gazdagoknak szóló figyel mez -

tetéssel, hogy ne hatalmaskodjanak a sze -
gényeken. Különösen is az árvák, özve -
gyek és jövevények álltak a próféták ez
irányú figyelmének középpontjában.

3. A VAGYonHoZ VALó HELYES VISZonY
Bár ennek az igetanulmánynak nem

témája a pozitív oldal, a gazdagsághoz
való helyes viszony kérdése, mégsem fe-
jezhetem be ezt a gondolatsort ennek „fel -
villantása” nélkül. Az eredetileg idézett
ige, a gazdagoknak szóló figyelmeztetés
is így folytatódik: „Tegyenek jót, legyenek
gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek
szívesen adakozók, javaikat megosztók,
kincset gyűjtve maguknak jó alapul a
jövőre, hogy elnyerjék az örök életet”
(1Tim 6,18-19).

És honnan merítsünk erőt, hol található
példa? „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus
Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére
szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő sze -
gény sége által meggazdagodjatok” (2Kor
8,9). 

Egyedül a megváltás ad erőt és kitartást
a kísértések között.

Loránt Gábor / Budapest

A nAGY pArÁZnA
„A hívő keresz-
tyén mindent
Istentől vár és
mindenért neki

ad hálát, 
a pénzember 

viszont mindent
saját eredményének tulajdonít, ezért
teszi önmagát példaképpé, és dicsőíti

ön-nagyszerűségét.” 

Olvasandó: Jelenések könyve 17,1-19,10.

A jelenések könyve tele van szim-
bólumokkal. Szimbólumokat, képeket
valószínűleg azért használ Isten a kije-
lentésben, hogy azok minden korszakban
beazonosíthatók legyenek társadalmuk
tényleges szereplőivel az újabb és újabb
generációk számára is. Ezért, ha a „nagy
parázna” képével ma találkozunk, ami 
a történelem folyamán számtalan arcot
vett már fel, a lényege azonban ugyanaz
maradt napjainkban is. Ahogyan a ko-
rábbi keresztyén generációk azonosítani

tudták saját korukban ezt a jelenséget,
úgy ezt nekünk is meg kell tennünk,
szem előtt tartva, hogy a parázna ítélet
alá fog esni. Fontos észrevétel, hogy
hosszasan – több fejezetben – taglalja
Jézus ezt a képet ebben a könyvben. En -
nek jelentősége van.

A Jelenések könyve ezen szereplője
nem ismeretlen a bibliaolvasó emberek
előtt. János apostol itt egy régi ószövet-
ségi prófétai tradíciót folytat és alkal -
maz: Jeremiás 50-51; Ezékiel 26-28; Ézs
13-14; 21; 47; Jeremiás 25,12-38; Ézsa -
i ás 23-Tírusz; Náhum 3,4.

Jézus tehát megláttat Jánossal egy
különös látomást. Azzal kezdi, hogy
„Jöjj, megmutatom neked a nagy pa -
rázna büntetését, aki a nagy víznél ül,
akivel paráználkodtak a föld királyai, és
paráznaságának borától megrészegedtek
a föld lakói”. 

Ebben a látomásban van egy, a koráb -
bi részekből ismert alak, a tengerből fel -
jövő skarlátvörös fenevad, amelynek hét
feje és tíz szarva volt. Ez a lény a démo-

nizálódott, sátáni, korrupt, keresztyénel-
lenes politikai hatalom képe. Ez a fe -
nevad a mi időnkben is megjelenik és
fel is merhető minden keresztyénellenes
ha ta lomban, hátán „hozva” az asszonyt,
és amit az jelent. 

Nos, a szimbolikus lény hátán az asz-
szony – a látomás szerint – egy szajha, 
a mindenki nője, egy nagy parázna. Igen
gazdag: „az asszony pedig bíborba és
skarlátba volt öltözve, arannyal, drága -
kővel és gyöngyökkel ékesítve, kezében
aranypohár, tele utálatossággal és pa -
ráz na ságának tisztátalanságaival, és 
a homlokára írva ez a titokzatos név: 
’A nagy Babilon, a föld paráznáinak és
undokságainak anyja’”.

Ebből az öltözetből az első század
keresztyénjei azonosították az úri szaj -
hát. Egy nőt, aki pénzért árulja bájait, de
nem az egyszerű népnek, hanem első -
sorban a föld királyainak szajhája ő.
Ráadásul az asszony részeg. De részeg -
ségének különös oka van: „az asszony
részeg a szenteknek és a Jézus vértanúi-
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nak vérétől...”. János megjegyzi: „ami -
kor láttam őt, nagyon elcsodálkoztam”.
Némi nehézséget okozhat, hogy a nő
homlokán miért ez a felirat olvasható:
„nagy Babilon, a föld paráznáinak és un-
dokságainak anyja”. 

Kit, mit ábrázol ez az alak? Az első
század keresztyénjei megértették, hogy 
a kép szimbolikus, a Római Birodalom
csábító és félrevezető, dekadens (ha -
nyatló), élvhajhász életformáját, élet-
szemléletét, életfilozófiáját ábrázolja. Azt
a gazdasági központot és az általa kép -
viselt filozófiát, ami vonzó és csábító 
a szépségével és gazdagságával, és el -
bűvölő a jólétével, de ami veszélyes szá-
mukra, a hívő emberek számára. Azt az
életfelfogást, világszemléletet képviseli,
ami csak evilági keretek között gondol -
kozik, csak a földi haszon, a földi élve -
zetek, a földi ragyogás és csillogás érdek -
li, és ami – hogy ezt el is érje – bárkivel
kész és képes összefogni. Hogy ez a
szemlélet mennyire szemben áll a keresz-
tyén életfelfogással, azt jól szemlélteti,
hogy az asszony részeg a szentek vérétől. 

Ez a szajha kép minden történelmi kor -
szakban az adott civilizáció szimbolikus,
jelképes központját jeleníti tehát meg,
ami az ókorban Babilon volt, az később
Róma lett, napjainkban talán Amerika,
New-York vagy Dubai… Olyan központ,
ami szimbolikusan képviseli egy korszak
társadalmának politikai, gazdasági, filo -
zófiai, életmódbeli felfogását, a jólétet,
gazdagságot, ami a divatot diktálja. Meg-
jeleníti egy adott korszak álmát, a jólétet,
az élvezet, gondtalanság, a szórakozás, 
a gazdagság és csillogás, a kivagyiság és
magamutogatás másokat megtévesztő
kultúráját. 

Jézus a nagy paráznát Rómával azo -
nosította. Ézsaiás Tírusz városát nevezte
szajhának. Náhum próféta Ninivével
azonosította, mert akkor az volt a gaz-
dasági hatalom és a jólét vezető központ -
ja, aminek jólétében mindenki részesülni
akart. Hogy a Jelenések könyvében Ba-
bilon a neve, annak valószínű magya -
rázata az, hogy az a város volt az első
olyan kimagasló kultúra, amiben a poli-
tikai rendszer kínálta jólét és gazdagság
magához csábított minden, akkor ismert
királyt és nemzetet.

A szajhaság képe megfelelő hasonlat,
hiszen a szajha a haszonszerzésért bárki -
vel kapcsolatot keres. Élvezeteket ígérve

csábítja magához áldozatait, aminek
meg részegítő hatása van, és ezzel babo -
názza meg az embert. Ugyanígy a gaz-
dasági nagyhatalmak irányába is: nem
számít a politikai berendezkedés, a val-
lási elköteleződés, semmi, csak a minél
nagyobb haszon begyűjtésének lehető -
sége. Természetesen a szajhaságnak itt is
van egy vallási kicsengése: a meglévőtől
eltérő vallásra, hitre való csábítás. Ami -
kor az Ószövetségben a zsidó nép más
vallásokhoz fordult, más isteneket kere-
sett, vagyis megszegte az első parancsot,

akkor a próféták paráznának nevezték a
népet, aki hűtlen lett, elcsábult. Jézus
Rómát, a nagy várost az istentelenség tár-
sadalmaként mutatja be, ami csábító,
Istentől el-csábító társadalom. 

A fenevadon ülő asszony tehát az első
olvasók számára a „jóléti Róma” képe
volt, ahol a politikai hatalom képviselte
azt a gazdasági hatalmat, ezzel a jólétet,
ami elképzelhetetlen magas életszínvo -
nalat ígért a birodalom-részeknek, és csá -
bító ígéreteket az abban lakó szabad em-
bereknek. Viszont mindezt a bűnös
kap cso latokkal és az igaz Istentől elfor -
dító ígéretekkel érte el. 

Jézus figyelmeztette a keresztyéneket,
hogy a nagy „szajha város” – a példátlan
jóléttel vagy annak ígéretével – Isten
ítéletére vár. Mielőtt tehát a keresztyének
is elcsábulnának a jólét, a siker, a va -
gyon szerzés útvesztője iránt, tudniuk
kell, hogy ítéletes dolgot választanának.

A vád a parázna ellen – ami miatt el
kell pusztulnia –, hogy ő az, „akivel pa -
ráználkodtak a föld királyai, és paráz-
naságának borától megrészegedtek a föld
lakói”.

Aki Rómával üzletelhetett, az meggaz -
dagodott. Ez a kereskedés azonban nem
maradt soha a gazdaság, az árucsere
szint jén, hanem mindig vallási, erkölcsi,
világszemléleti keveredéssel is járt, és ez
nem csak a vezetőket érintette, hanem az
alattvalókat is. A jóléti állam sohasem
csak adni akar, hanem megváltoztatni az
elveket, a hitet, a meggyőződést, erköl -
csöt, a szokásokat. 

Fel kell ismernünk napjaink kísértéseit
is, amikor Jézus intése társadalmunkban
is érvényes, hogy a jólét utáni vágyunkat
megfékezze, mert a nagy paráznára vál-
tozatlanul ítélet vár. Amikor valaki a földi
gazdagságot, a jólétet hajszolja, és ebben
már nem erény számára a Jézushoz való
hűség, igéjének történő engedelmesség,
akkor mindig a nagy ördögi szajhával
üzletel és közösül. 

Az ember szíve felgerjeszthető arra,
hogy kívánja azt, amit a világ ígér. Ezt
képviseli pl. a státuszszimbólum, ami
lehet vagyontárgy, tulajdonviszony, em-
beri kapcsolat, ami a társadalomban, eset -
leg szűkebb társasági környezetben elő -
kelő státuszt, elismerést biztosít. 

A nagy parázna bíborba és skarlátba
volt öltözve, arannyal, drágakővel és
gyön gyökkel ékesítve, kezében aranypo-
hár – a skarlát vagy bíbor vörös szín a
luxus jele, az arany, gyémánt és gyöngy
a kiemelkedő gazdagságot példázza –,
ami csábító a környezet számára. 

Viszont Jézus szavai arra utalnak, hogy
a kívánatos, tetszetős külső ocsmány un-
dokságokat rejt: az aranykehely tele volt
utálatosságokkal. Az utálatosság szó a
Bibliában az erkölcsi, vallási tisztátalan-
ságot, törvénytelenséget, törvényszegő
éle tet jelenti. 

A jólét és a gazdagság olyan formája,
ami öncélú, mindig sátáni és istenellenes.
Így nem is lehet rá szert tenni, csak tisztá-
talan eszközökkel. Erről tanít ez a jézusi
kép. Azt hiszem, korunk társadalmai ezt
pontosan értik. Mégis sokan vannak, akik
– látva a külsőt – elcsábulnak, megré -
szegednek. 

Jézus figyelmezteti az első keresztyé -
neket, hogy a meggazdagodásra, jólétre
csábító társadalom a keresztyének vérétől

Túrmezei Erzsébet
Te és az Isten

Elfriede Mörlin után németből

Hatalmad van elereszteni Istent,
de arra nincs, hogy Ő is eleresszen.
Hatalmadban van gyűlölni az Istent, 
de nem tilthatod meg, hogy Ő szeressen.
Jézus Krisztus ellen szabadon dönthetsz.
Ő a Golgotán döntött temelletted.
Igét, egyházat messze elkerülhetsz:
ige, egyház mindig téged keresnek.
Magad választhatod az utat, célt is,
vezetésének mégse vethetsz gátat.
Tagadhatod hatalmát is, létét is:
nem vethetsz gátat Isten uralmának.
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részeg. Vagyis az a gazdagság és jólét,
amire csábulnak, csak Jézus megtagadá -
sával lehet az övék is. 

Hazánk fiataljai közül számosan vágy -
nak nyugatra, a jólétbe, az evilági para -
dicsomba, a szórakozás, élvezetek
világá ba, a nagyobb keresetet kínáló
multi cégekhez, munkahelyekre. Azzal a
céllal, hogy ott majd megrészegednek
kívánságaik teljesülésével. Korábban az
idő seb bek ugyanígy vágytak rá, és is-
merik mit jelentett egy törvénytelen,
vagy fél-törvé nyes rendszerbe „beállni”,
„lefeküdni” a pénznek. Akkor ezt így
nevezték: „ki hasz náltuk a rendszerben
rejlő lehető sé geket”, vagy: „kiskapu”. Ez
erkölcstelen azonosulást jelentett. Ami -
ként a jézusi időben a provinciák poli-
tikusai, keres kedői, művészei eladták
magukat Rómának, saját boldogulásuk,
kapzsiságuk, a jólét megszerzése, ki -
elégítése és bizto sítása érdekében,
ugyanúgy történik ez ma is: a bibliai
Zákeus is „csak” kihasz nálta a rendszer
adta lehetőséget. Viszont Jézus jelenléte
leleplezte őt, és bűnbá natot tartott, mert
amit tett, az bűn volt. Lefeküdt a jólét
érdekében Rómának, fel adta hitét,
meggyőződését, szüleitől tanult erköl -
csét, vallását, és hatalmas va gyonra tett
szert, miközben egy „utol só senkivé”
lett. 

A Jelenések könyve tehát egy olyan
társadalmat vázol fel, amit mi nagyon is
jól ismerünk. Társadalom, ahol haszon -
elvűség az értékmérő. A házasságkötés-
nél, majd az együttélésben a vagyon szer -
ződés a lényeges elv, már az esküvőn 
a pénz diktál, a pályaválasztásban pedig
a remélt gazdagság. A gyerekvállalás 
kidobott pénz, amit a gyermekre köl-
tenének majd. A lakóhely megvá lasz tá -
sánál, a nemzeti hovatartozás vál la lá sá -
nál, a kultúra, a művészet művelésében,
de számos esetben az egyházban is a ha -
szon nagysága a meghatározó mérték.
Olyan társadalomról szól ez az ige, ahol
a pénz átveszi minden felett a hatalmat. 

A hét gyülekezet, akiknek íródott a Je-
lenések könyve, mind olyan városhoz
tartozott, ami a Rómával való kereske -
delemből gazdagodott meg. Kikötői, ke -
reskedelmi, közigazgatási, banki köz -
pon tok voltak, ahol jelentős vallási élet
is folyt. Ezek mind paráznaságuknak
(Rómával történő, többnyire erkölcstelen
kereskedésnek, szellemi, erkölcsi, vallási

megalkuvásnak) köszönhették jólétüket.
Aki ugyanis Rómával kívánt kereskedni,
annak fejet kellett hajtania Róma vallási
és filozófiai diktátuma előtt. A keresz-
tyének között is számosan voltak, akik 
– látva az együtt-munkálkodásban rejlő
hatalmas haszon lehetőségét – készek
lettek a kompromisszumra. 

Ezek a kompromisszumra kész em-
berek azonban idővel elhagyták keresz-
tyén hitüket, és fejet hajtottak a császár,
mint Isten előtt. Ezt követően elszakad-
tak a gyülekezettől, nem volt idő a
közösségi életre, hiszen sokat kellett dol-
gozni; az üzletet megszakítani, hátrál-
tatni nem lehetett. Elfoglaltak lettek, de
már nem az Isten igéjével való fog lal -
kozás, a testvéri kapcsolat ápolása, az
evangélium terjesztése miatt. 

Viselkedésükre jellemző lett a gőg, ön-
teltség, önelégültség. Mert a pénz a ke -
resztyénekben az alázatosságot gőggé
torzítja. Önmaguk dicsőítésévé. A hívő
keresztyén mindent Istentől vár és min-
denért neki ad hálát, a pénzember viszont
mindent saját eredményének tulajdonít,
ezért teszi önmagát példaképpé, és di cső -
íti ön-nagyszerűségét. A vagyon meg szüli
az emberben az Isten feletti ural kodás
lehetőségének gondolatát is, mi szerint a
vagyon lehetőséget ad a va lóság, de ezzel
Isten és az ő kegyelmének manipulálására
is. Micsoda torz gondolat ez! 

Jézus szavai figyelmeztetnek: olykor
fizikailag (mártírok!), máskor jelképe-
sen, de a ti véretek folyik ott el a jólét
központjaiban. Számos történelmi példa
bizonyítja ezt. A jólét filozófiája Isten -
ellenes, hiszen a Biblia az elégségesre
tanít. Amit az élvezetkultúra, az inter-
netes virtuális világ, a státuszszimbó lu -
mok kínálnak számunkra, az keresztyén -
ellenes, Istenellenes, Jézus megítéli azt.
Ne legyen abban részünk! 

János apostol csodálkozott a látomá-
son. Talán az döbbentette meg, hogy ezt
a teremtett világot, benne a Római Biro-
dalmat egyszer Isten ítélő széke elé ál-
lítják, ítélet alá vonják. Az akkori álta -
lános világképbe nem volt elhelyezhető
az a gon dolat, hogy Róma gazdagsága
össze omlik, kultúrája, filozófiája meg -
sem mi sül. Elképzelhetetlen gondolat volt
ez, hiszen Róma volt az örök város,
aminek dicsősége soha nem halványul
majd el. 

Amikor János apostol a próféciát hal-
lotta, akkor már Isten városa, Jeruzsálem,
romokban állt, Róma rombolta le. Róma
pedig, az örök város: ragyogott, ahol is-
tenkáromló, arrogáns csúfolódással illet-
tek minden leigázott és lerombolt várost,
így Jeruzsálemet is. 

János tehát megdöbben a hallottakon:
korának politikai, katonai, gazdasági, kul-
turális, vallási központjára ítélet vár? Igen,
ami ma annyira vonzó, s úgy tűnik, soha
nem lesz vége – egy pillanat alatt fog
összeomlani. Minden Istenellenes, önis -
tenítő és ember-központú civilizáció meg-
bukik. Nincs maradandó emberi kultúra
és jólét, mert Isten nem engedi fennma -
radni. Tudnia kell erről minden történelmi
korszak keresztyén embe rének. 

Az Isten nélküli korszellem irányította
élet, eszmék, a közvélemény által irigy -
lésre méltónak tartott ideák utálatosak
Isten előtt. 

Mielőtt valaki elsüllyedne az élet örö -
meiben, tudatosuljon benne, hogy Isten
előtt utálatos az önközpontú élet, aminek
célja a saját jóléte, vágyainak, kívánsá-
gainak, álmainak kielégítése. 

Összefoglalásként legyen számunkra
elég az apostol intése (1Jn 2,15): „Ne 
szeressétek a világot, se azt, ami a világ-
ban van. Ha valaki szereti a világot,
abban nincs meg az Atya szeretete. Mert
mindaz, ami a világban van, a test kíván-
sága, a szem kívánsága, és az élettel való
kérkedés, nem az Atyától, hanem a világ -
tól van. A világ pedig elmúlik, és annak
kívánsága is; de aki Isten akaratát cse-
lekszi, megmarad örökké.”

Sipos Ajtony Levente / Soltvadkert

Túrmezei Erzsébet
Nem véletlen kormányozza 
a Földet!

Tiele-Winckler Éva után németből

Nem véletlen kormányozza a Földet,
egyesek sorsát és a népekét!
Akármilyen zűrzavarosnak tűnhet,
szent akarat kormányoz, vezet, véd!
Mi ujjonghatunk és sírhatunk még itt,
Urunk minket szenvedéssel, örömmel
az örök élet nagy napjára készít!
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A mEGELÉGEdETTSÉG
„Földi dolgok-

ban tud az ember
maximalistaként

viselkedni,
ugyanakkor

szomorú tapasz-
talat, hogy az

„odafent valókkal” szemben pedig
nem egyszer a minimalizmus 

mutatkozik meg.” 

ELÉGEdETTSÉG ÉS ELÉGEdETLEnSÉG – 
A GYöKErEK
Az első emberpár édenkerti állapotára
jellemző volt a megelégedés is. Nem haj -
szoltak semmit, nem voltak nyughatat-
lanok, tevékenyen végezték ugyan az 
Úr által rájuk bízott feladataikat, mind -
eközben a boldogság, öröm jellemezte az
életüket. Isten közeli jelenléte biztosí-
totta a mindenekben való bővelke dé -
süket. Ebből a közösségből származott
számukra minden más lelki és materiális
áldás is.

Az ember bukása azonban nagyban
egybefonódott azzal a lázadással, lelki
eltávolodással is, hogy nem hitték el: az
Úr tökéletesen elég számukra. Többek
akartak lenni, „Istenen túl”, „Isten nél kül”
akartak birtokolni. Ez a vágy azután kitel-
jesedve azt okozta, hogy mindent el -
veszítettek. Az elégedetlenség, mohó ság,
nyughatatlan belső hajszoltság – sok
egyéb más torzulással együtt – azóta is
jellemez bennünket. A megelégedni tu dás
hiánya az ember Istentől elszakadt állapota
miatt lépten-nyomon tetten érhető a ké -
sőbbi bibliai eseményekben is. Megfigyel-
hetjük Ádám és Éva korai leszármazott-
jaiban, majd az ősatyák családjaiban, az
egyiptomi fogságból megszabadított nép
vándorlásakor, vagy később, az életszín-
vonaluk, társadalmi berendezkedésük más
népekhez való hasonlítgatá sának jelen-
ségében, a földi király követelésében, 
a bálványokhoz való odafordulásban… 
A mozgatórugó mindig az Úrba vetett
bizalom, a hozzá való ragaszkodás és vele
való megelé gedni tudás hiánya volt. És
„azóta sincs új a nap alatt”. Ezek az ószö -
vetségi ta nulságok ma is aktuálisak, újra
lejátszódnak, elevenen emlékeztetnek.
Isten gyermekei sokszor akkor válnak

elégedet lenné, panaszkodóvá, kritizálóvá
– sor suk kal, anyagi helyzetükkel, körül -
mé nyeik kel, gyülekezetükkel, házassá -
guk kal, csa ládjukkal, és sok mindennel
szemben –, amikor az Úr gazdagságáról
leveszik a szemüket. Nélküle pedig min -
denből hiány keletkezik. Pedig az elége -
detlenség negatív spiráljában száguldó
embernek is van kitörési lehetősége eb ből
a lassan mérgező, boldogtalanná tevő ál-
lapotból: ha felismeri és belátja, amit az
egyik ismert dicséretünk is felemlít: „Csak
Te kellesz, én Uram, Benned mindent
meglelek…” (RÉ 300/3). Ahogyan Izráel
is ismerhette a különleges, egye dül álló
örökségét, azaz, hogy ők az Úr orcája előtt
járhattak, úgy nekünk sincs más felada -
tunk, mint megtanulni érté kelni, és hálá-
val, örömmel gondolni erre a boldogító
krisztusi ígéretre és egyben valóságra: „én
azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bő -
ségben éljenek” (Jn 10,10). Összefogla -
lásul elmondhatjuk, hogy – amint a nép
életében is erre volt mind ez visszave -
zethető – a megelégedésünk, vagy éppen
elégedetlenségünk az Úrral való kapcso-
latunk állapotával, mélysé gével van össze-
függésben.  

A mEGELÉGEdnI TudÁS ForrÁSA
A Biblia tehát a megelégedni tudás

ajándékát rendkívül egyszerűen, az Úr
személyéhez kapcsolva mutatja be. Nem
szűkíthető az anyagiakban mérhető javak
mennyiségének birtoklására, életkö rül -
mény, életszínvonal vonatkozására, de
nem korlátozható csupán a lelki értel me -
zésre sem. 

Istennel közösségben élve természete-
sen lehetnek mindkét oldalon igényeink,
vágyaink. Sőt, a bizalom, az Istenre ha -
gyatkozás jele, ha komolyan véve az Úr
Jézus bátorítását, nem szégyellve a saját-
és szeretteink, gyülekezetünk, egyhá -
zunk konkrét fizikai vagy anyagi jellegű
szükségeit, céljait, a kéréseinket is gyer-
meki hittel, bizalommal tárjuk elé –
méghozzá mint mennyei Atyánk elé 
(Mt 7,7-11). A helyes viszonyulásunkat
segítve a Szentírás ezért is tanít az egész -
séges, türelmes, becsületes, áldásul ka -
pott anyagi gyarapodásról, de szól a
nyughatatlan, meglévőt megbecsülni

nem képes, vagy gyorsan meggazda -
godni akaró hamis utakról is (Ld.: Péld
10,4-5; 28,19-20). Reálisan oktat, hogy
feladatunk is gondoskodni a ka pott anya -
gi és egyéb javak józan be osztá sáról
(Péld 6,6-11; 24,27; Lk 14,28-30), meg -
őrzéséről, megbecsüléséről (1Kir 21,3;
Péld 29,3), gyarapításáról (1Krón 11,9;
Péld 21,20), vagy akár a szétosz tásáról
(5Móz 15,7 kk; Ef 4,28) is. De mindezt
lehet megelégedetten tenni, nem meg -
engedve azt, hogy a birtoklás, hata lom -
gyakorlás hajtson az uralma alá, eset leg
Istent mellőzve bánjunk ezekkel, mert a
gazdagságnak és a szegénységnek is
megvannak e téren a maguk jól ismert
kísértései (Ld.: Péld 30,8-9). Isten köz -
ben tanít a lelki igényeink előtárására is,
ami szintén nem számít elégedetlenség -
nek (Mt 5,6; Fil 4,6; Jk 1,5).

A megelégedés fogalmában, mindent
összevetve, e két vonatkozás, azaz a fi -
zikai és lelki jelleg szorosan összefügg, de
a példákból azt látjuk, mégis az Úrral való
találkozás, az igéjével való betöltekezés,
vele való szoros közösség az elsődleges,
ami azután áldásos hatással van a földi
ügyeinkre is. Az Úr Jézus sorrendje vilá-
gos: „Hanem keressétek elő ször Istennek
országát, és az ő igazságát; és ezek mind
megadatnak nektek” (Mt 6,33). A ke -
resztyén ember ezért ebben a világban
helyt állva, de azon mégis felülemel -
kedve, mindenekelőtt az Úrral való kö -
zösségét látja a legfőbb, valóságos elé -
gedettséget hozó nyereségének. Az Isten
előtti mély és szeretetteljes hódolatban,
ráutaltságban leli örömét, meg elégedését
és nyugalmát (1Tim 6,6). Pál apostol
ezzel a bizonyossággal a szívé ben ta -
níthatta a saját példájával arról a Filip-
piben élő hívőket (4,11-13), hogy elé -
gedettségük, lelki nyugalmuk ne a kül ső
körülményektől függjön: „mert én meg-
tanultam, hogy elégedett legyek azzal,
amim van. Tudok szűkölködni, és tudok
bővölködni is, egészen be vagyok avatva
mindenbe, jóllakásba és éhe zés be, bő -
völködésbe és nélkülözésbe egy aránt.
Mindenre van erőm Krisztusban, aki meg -
erősít engem.” Pál itt bizonyságot tesz
arról, hogy rá tudta bízni életét Istenre, aki
az adakozó testvéreken ke resztül minden
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szükségét betöltötte. Is ten félelmét nye -
reségnek látni, naponta végiggondolni,
hogy milyen nagy ke gyel met és szeretetet
kaptunk Krisztusban (1Jn 3,1) – ezt tartani
az igazi és mindenek felett álló nyere -
ségnek – nem adottság, hanem hitbeli 
feladat (Lk 12,15kk).

AmIVEL SZABAd ELÉGEdETLEnEKnEK
LEnnÜnK…

Megdöbbentő látni azt a jelenséget,
hogy az emberek sokszor mennyire meg-
fordítják ezen a téren az értékrendet:
azzal „elégedettek”, amivel egyáltalán
nem szabadna megelégedniük, és azzal
elégedetlenek, amivel szemben pedig
nyugodtan lejjebb szállíthatnák a mércét. 

Megrendítő tapasztalat, hogy egyesek 
a sorsuk legégetőbb kérdéseire milyen
közhelyes és semmitmondó, felszínes vá -
laszokkal képesek beérni, ugyanakkor
múló, ideig-óráig való ügyeket, földi dol-
gokat tekintve mennyire igényesek és mi-
lyen magas elvárásokat tudnak tá masz -
tani. Ha egy vendéglőben füstöl a kályha,

vagy piszkos a terítő, esetleg az étel mi -
nősége is kifogásolható, mekkora lármát
képes csapni az ember, pedig csak egy
órát tölt ott. Az örök életével szemben
azonban – amely nem csak egy órára szól,
közönnyel tekint (Spurgeon). Földi dol -
gokban tud az ember maximalistaként
viselkedni, ugyan akkor szomorú tapasz-
talat, hogy az „oda fent valókkal” szem-
ben pedig nem egy szer a minimalizmus
mutatkozik meg. De vajon a földi életben
tanúsított megelé gedni tudásunk kiábrá-
zolja-e mennyei értékrendünket, felülről
jövő látásunkat? Mivel a bűnes miatt a 
realitásérzékünk is eltompult, szükségünk
van rá, hogy Isten állítsa be látásunkat
naponként, mégpedig az igéjével ér zé ke -
nyítve minket.

Legyek csak elégedetlen az Isten iránti
kihűlt szeretetemmel szemben, vagy az
érte való áldozatkészségem fokát illető -
en. De elégedetlen lehet az ember az Úr -
ra vonatkozó sekélyes ismerete kapcsán
is – és sajnos még milyen sokáig toldoz-
gathatnánk ezt a listát. Amennyi erőt,

ener giát, időt, szenvedélyt, gondolatot
talmi dolgokra képesek vagyunk oda -
szánni, legalább ugyanilyen mértékben
fordítsunk a mi- és a ránk bízottak lelki
tápláltatásának ügyére is! Igen, lehetünk
elégedetlenek a világ áligazságaival,
klisészerű pótlékaival szemben, hogy
annál jobban szomjúhozzuk az igazsá-
got, azaz Krisztus beszédét. 

A kegyelem tölt el megelégedéssel,
helyes önértékeléssel és hálával bennün-
ket. Ezért az így megelégedett ember
nyugodt és bizakodó is. Felismeri és be -
látja, hogy Isten kegyelméből az, aki
(1Kor 15,10), valamint Krisztustól jön az
üdvössége, ő tartja meg abban, és hívja
el, újítja meg a szolgálatban, ő munkálja
ki az engedelmességet. Rábízza munkája
eredményét, hiszen tudja, ő csak eszkö -
ze, de drága eszköze Istennek. 

Megelégíti az a szinte felfoghatatlanul
gazdag ígéret, amit az Úr Jézus mondott:
„aki nekem szolgál, megbecsüli azt az
Atya” (Jn 12,26).

Dr. Hotorán Gábor / Érsekcsanád

A munKA BIBLIAI pArAncSA ÉS
ÉrTÉKE 

„Az élet célja
tehát nem 

a munka, nem 
a vagyongyűjtés,

de nem is 
a puszta túlélés,
hanem az Istent

dicsőítő, tetszését kereső szolgáló élet.” 

A cím láttán bizonyára mindnyájan rög -
tön idézni tudjuk Istennek az Édenkert
őrzésére és művelésére adott parancsát.
Felrémlik továbbá a 4. parancsolatból 
a „hat napon át dolgozz és végezd min-
denféle munkádat” rész is. 

Ha bibliaórán lennénk, feltenném a
kér dést, hogy ki tudja folytatni a sort, de
most legfeljebb azt mondhatom: – Kedves
Testvérem, állj meg itt az olva sásban, és
mondj további példákat a Bibliából 
a mun ka pozitív és negatív megíté léséről!

BIBLIAI pÉLdÁK
A bűneset után földünk átkozott lett az

ember tette miatt, s attól kezdve fárad-
sággal élünk belőle egész életünkben, de

Isten tanácsát, parancsát követve a fárad-
ságossága ellenére is örömteli, eredmé -
nyes lehet a munkavégzés.

Nem kis feladat lehetett például egy
akkora bárka építése, amibe befért min-
den szárazföldi állatból (legalább) kettő-
kettő. Noé viszont – Isten elhívásának 
engedve – megoldotta. Munkája gyü möl -
csé ből nem csak családja, de az egész
szárazföldi élővilág részesült.

Nem minden munka válik azonban 
a közösség javára. Az öncélú, Isten pa -
ran csát figyelmen kívül hagyó építke -
zésen nincs Isten áldása. Bábel tornya
nem épült fel, sőt az építők egy idő után
egymás szavát sem értették. 

Jákób csalással próbált előnyökhöz
jutni, de 3x7 év szorgalmas munkájával
kellett megtanulnia, hogy az áhított ál -
dást nem ügyeskedéssel, hanem csak 
a kitartó munka nyomán kaphatta meg.
Józsefnek is nagy mélységek átélése árán
kellett megtanulnia, hogy az az Istentől
rendelt küldetése, hogy egy egész biro-
dalmat, s ezen túlmenően saját családját
kell vezetőként szolgálnia. 

Szolgálhat a munka Isten kezében ne -
velő eszközül is. A vályogvetés remény -
telen robotjában érlelte meg Isten a zsidó
népben az Egyiptomból való szabadulás
iránti vágyat. De nem kis fáradtsággal
járhatott a vándorlás negyven éve sem, 
s a végén mi várt rájuk? Harc. A hon-
foglalás küzdelmes évei. 

Gedeont az őrlőmalomból, Dávidot a
nyáj mellől, Elizeust az eke mellől hívta
el az Úr, és bízta meg más fela dattal.
Dánielre egy egész birodalom ügyei nek
intézését bízta, Nehémiás pe dig királyi
pohárnokból lett Jeruzsálem újjá építője. 

Az újszövetségi korba lépve, Jézus a ta -
nítványait a mindennapi munkából, a ha -
lászháló vagy a vámszedő asztal mellől
hívta el. Példázataiban magvető, pásztor,
házépítő, halász, kereskedő, szőlőműves
mesterség sorakozik fel. A jeruzsálemi ős -
gyülekezetben diakónusok szolgáltak az
asztalok körül. Pál apostol tanult szak má -
ja a sátorkészítés volt, s az általa alapított
gyülekezetekben rabszolgák és sza badok
együtt hallgatták a tanítást, hogy „ha
valaki nem akar dolgozni, ne is egyék”,
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illetve „csendben dolgozva, a maguk ke -
nyerén éljenek” (2Thesz 3,10; 14).

munKAETIKA A BIBLIÁBAn
A felsorolt bibliai példák már kör vona -

lazták a Szentírás szemléletét a mun ka -
erkölcsről. Tömören, egyetlen mon dat -
ban összegzi ezt Salamon: „Aki lustán
dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas
munka meggazdagít” (Péld 10,4). 

Egyértelmű már a teremtéstörténetből,
hogy a világon minden a Teremtő Isten
tulajdona. Ő bíz ránk végtelen gazdag -
ságából kisebb-nagyobb részt. Lehet ez
anyagi természetű, de lehet prófétai kije-
lentés, hadvezetésre, közigazgatási fela-
datra való felhatalmazás, vagy akár te -
hetség papi ruhák, templomi edények,
illetve hétköznapi használati eszközök
készítésére, állattenyésztésre, mezőgaz -
dasági munkára. A megítélés alapja min-
den esetben a hűség és a szorgalom. 

A munkával szerzett gazdagságot Isten
jóváhagyólag elismeri, és áldásával jutal-
mazza. A gazdagság azonban nem öncélú,
a nagyobb vagyonnal nagyobb felelősség
jár. „Akire sokat bíztak, attól többet kérnek
számon” – mondja Jézus (Lk 12,48). Gon-
doskodnia kell a rábízottakról. Igen, még
a jövevény befogadása is a gazdagok köte-
lessége. Aki elszegényedett, az elszegőd -
hetett béresnek vagy napszámosnak, vagy
ha eladóso dott, eladhatta magát és család-
ját rabszolgának, s ezzel átruházta a döntés
felelősségét gazdájára… de ez nem szol-
gálhatott felmentésül a szorgalmas mun ka
alól. Jézus példázataiban a gonosz szőlő -
munkások, a szolgatársait verő, vagy a tá-
lentumát elásó szolga a gazda jogos ítéletét
vonja magára. Pál apostol így inti őket:
„Szolgák! Félelemmel és rettegéssel en-
gedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan
tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne lát-
szatra szolgáljatok…” (Ef 6,6). 

A gazda(g) munkája a gazdaság mű -
ködtetése volt, de nem élhetett vissza 
a rábízottak kiszolgáltatottságával. Ha
atyjafia elszegényedett és kölcsöntkért, jó
szívvel kellett adnia – hiszen javainak
„csak” sáfára volt, s abból adott, amit ő is
csak használatra kapott a mennyei Gaz -
dájától. A rabszolgát is a szombatév el -
érkeztével szabadon kellett bocsátani,
indu ló tőkével, hogy újra kezdhesse 
sza bad életét (5Móz 15). Béreseivel, nap-
számosaival tisztességesen kellett bánnia,
bérüket időben ki kellett fizetnie (5Móz

24,14-15). „Ti urak, adjátok meg szolgái-
toknak ami igazságos és méltá nyos, hiszen
tudjátok, hogy nektek is van Uratok a
mennyben” (Kol 4,1) – figyelmeztet Pál.

Isten ítéletét hirdeti Malakiás azok
ellen, „akik kizsarolják a napszámost, az
özvegyet és az árvát, akik elnyomják 
a jövevényt” (Mal 3,5). 

A munkaerkölcs része az adott szó
megtartása is. „Legyen a ti igenetek igen,
és a nem nem; hogy kárhoztatás alá ne
essetek” – írja Jakab apostol (5,12).
Jézus példázatában a szőlősgazda is min-
denkinek kiadja a nap végén, amiben
megállapodtak (Mt 20,13). 

A munKA mÉrTÉKE
Az embert nem csak a lustaság, léha ság,

munkakerülés, de a mértéktelen mun ka -
végzés is megkísérti. „Ne tarts a bor mel-
lett dőzsölőkkel …mert a dőzsölő és a fa -
lánk elszegényedik” – vonja le a tanulságot
Salamon király (Péld 23,21). De nem
következik ebből az, hogy az élet célja a
munka lenne, és valaki minél többet dol-
gozik, annál jobban elnyeri Isten tetszését. 

Mind a munka megszállotjainak, mind
a munkakerülőknek eligazítást ad a már
idézett 4. parancsolat. A lustáknak azt üze -
ni, hogy hat napon át dolgozzanak, a meg-
pihenés nélkül, szakadatlanul dolgozni
aka róknak pedig azt, hogy a hetedik napon
semmi dolgot ne tegyenek, hanem szen-
teljék meg azt, mert az az Úré! – Nem
mintha a többi nem az Úré lenne, de annak
érdekében, hogy minő ségi időt tölthessen
az ember a Teremtő jével, le kell tennie a
munkaeszközét, félre kell tennie gondola -
taiból a munkával járó gondokat, és testét
megpihentetve, szívét, elméjét teljesen az
Úr Isten felé fordítsa. Márta és Mária törté -
nete jó példája annak, hogy van, amikor a
tevé kenykedésnél fontosabb csendben fi -
gyel ni az Úr Jézus szavára (Lk 10,38-42).

Mint ahogy a napoknak van ritmusa,
és délben meg este megpihentek – láttuk
ezt például Ruth történetében –, úgy a
hétnek is megadta a ritmusát Isten a 6+1
ütemmel, sőt az éves monotonitást is
megtörték a nagy ünnepek, köztük az
egyik kifejezetten egy gyülekezeti csen -
des hét volt, a lombsátrak ünnepe. 

Az élet célja tehát nem a munka, nem
a vagyongyűjtés, de nem is a puszta
túlélés, hanem az Istent dicsőítő, tetszé -
sét kereső szolgáló élet.

Munkálkodj, hogy el tudd látni maga-
dat, tedd félre jövedelmednek a tizedét
Isten dicsőségére, és még legyen mit ad -
nod a szűkölködőknek is! 

Dr. Viczián Miklós / Budapest

Füle Lajos: Számadás
Tegnap tar fák közt mentem át,
hólepte réten árva kórót
csúfolt a szél, megtörve állt
és reszketett. Nézni se jó volt.
Ma írva láttam, hogy a fű
megszárad, és virága elhull.
Tükörből nem néz vissza már
az ifjúság, hisz régen elmúlt.
Tűnődni kezdtem, hát hitem
őrzi-e még a tegnapokból
nyert kincseit, és vár-e még,
és vonz-e még az égi otthon?
Magamba néztem… jaj, nagyon
szegényesen és ostobán telt
az életem! Hűtlen hitem
többször mondott csődöt, mint áment.
Élő igék szálltak felém,
szívem bokrára telepedtek,
s hányszor nem adtam fészket én,
adtam magam bolond szeleknek.
Élhettem volna másokért,
körülöttem sírtak a lelkek,
de emberi és isteni
vonásaik nem érdekeltek.
Így telt negyedfél évtized.
Van még idő? Lesz alkalom még?
Szánj meg, kegyelmes ISTENEM,
tisztíts TE meg, eszköz ha volnék!
Hadd lássam málló éveim
úgy sírba szállni, hogy ne kelljen
búsulni rajtuk, hogy szívem
ne csüggedjen, csak énekeljen
Rólad, hatalmas ISTENEM,
TE irgalmas, TE véghetetlen,
KI felveszed majd lelkemet,
míg orkánok zúgnak felettem,
s testem porrá lesz, életem
emlékké, hitem őszi köddé…
– TE MEGVÁLTÓ voltál s leszel
tegnap és ma és mindörökké!
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KöLcSönKÉr(d)ÉS
„Kiadásainkban
nem rossz alap -
elv addig nyúj -
tóz kodni, amíg 
a takarónk ér:

„…megtagadván
a hitetlenséget és

a világi kívánságokat, mértékletesen,
igazán és szentül éljünk a jelenvaló

világon” (Tit 2,12).” 

Keresztyén emberként is előbb-utóbb
szem besülünk a hitel kérdésével. Vehe -
tünk-e fel kölcsönt? Ha igen, milyen 
célból és mennyit? A kérdés megvála -
szolása sokszor nem egyszerű.

A Biblia egyrészt Isten áldásaként em-
líti, ha népe nem szorul kölcsönre: „…
megáldja kezed minden munkáját, és
kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem
veszel kölcsönt” (5Móz 28,12). Másrészt
arra buzdít, hogy segítsük az anyagi
szükségben lévőket: „aki tőled kölcsön
akar kérni, el ne fordulj attól” (Mt 5,42).

A kölcsön és kamat kérdésében Kálvin
újszerű, de biblikus válaszai a gazdasági
életre is jelentős hatást gyakoroltak, és
máig megszívlelendőek, így érdemes ne -
künk is áttekinteni ezeket.

A reformáció koráig az egyházi ál-
láspont az volt, hogy a kölcsön nyújtását
megengedték, de kamat szedését nem. 
A gyakorlat viszont szembe ment az
elmélettel. A kamattilalmat pl. késedelmi
kamat felszámításával „oldották meg”.
Kálvin ezzel szemben a kamatszedés jo-
gosságát – néhány kivételtől eltekintve –
elismerte. 

A zsidók egymással szemben nem
szed hettek kamatot, idegenektől viszont
igen (5Móz 23,19-20). Kálvin rámutat,
hogy ez csak a zsidókra vonatkozó kö -
zösség-összetartást szolgáló politikai
törvény volt, amit korunk gazdasági
viszo nyai között már nem kell alkal -
mazni. Ezért feloldotta a kamatszedés
tilalmát.

A pénz természetére vonatkozó kora-
beli filozófiai álláspont szerint a pénznek
önmagában nincs hozamképessége, csak
egy csereeszköz, értékét a benne foglalt
(nemes)fém adja, így kamatot etikátlan
rá felszámítani. Kálvin a gazdasági fo -
lya matokat figyelembe véve felismerte,

hogy ha a pénzt befektetik, annak igenis
lehet hozama, ebből adódóan jogos a
köl csönzött pénz után kamatot szedni.

A Biblia tanítása alapján a kölcsön két
fajtáját különböztette meg:

A 2Móz 22,25 és 3Móz 25,35-37
alapján kiemeli, hogy a keresztyén em-
bernek a szeretet és irgalmasság jegyé -
ben, anyagi javaival is segítenie kell a
rászorulót „fogyasztási” kölcsön formá -
jában. A kölcsön karitatív jellegéből
adódóan ilyen esetben nem engedélyezte
a kamat kivetését, sőt Krisztus parancsa
szerint adjunk úgy, hogy semmit vissza
ne várjunk!

A „produktív” kölcsön esetében vi -
szont a pénz, a kölcsönt felvevő mun -
kájával együtt új értéket teremt, amivel
nyereséget tud elérni. A megtermelt nye -
reségből jogosan szeretne részesedni a
kölcsönadó is. Tehát, itt a kamat szedése
megengedett. Ugyanakkor az Ezékiel
18,5-13-alapján figyelmeztet, hogy a jo-
gosan felszámított, de túl magas kamat
(uzsora) tisztességtelen haszonszerzési
forma. Emiatt Genfben meghatározták a
kamat maximumát (5%, majd 6,67%).

A fentiek alapján nekünk is érdemes
figyelembe venni néhány kölcsönnel
kap csolatos bibliai alapelvet:

Először is tisztázni érdemes, hogy
valóban a kölcsön jelenti-e kialakult
prob lémámra a megoldást? Nem lehet-
séges, hogy felelőtlenségem, bűneim mi -
att kerültem ilyen helyzetbe, és anyagi
nehézségeimen keresztül figyelmeztet az
Úr, hogy mindenekelőtt vele kellene ren-
dezni kapcsolatomat (5Móz 28,44)?

Ne feledjük, a kölcsönt vissza is kell
fizetni! „A gonosz kölcsönt kér és nem
adja meg” (Zsolt 37,21). A Róm 13,8
sze rint pedig „Senkinek semmivel ne tar-
tozzatok!”. Nem arról van szó, hogy nem
vehetünk fel kölcsönt, de eleget kell ten-
nünk a vállalt kötelezettségeinknek. Ne
lopjuk meg a másikat azzal, hogy nem
fizetjük vissza, ami az övé.

Aki kölcsönt vesz fel, annak vállát 
a hitel terhe nyomja, kiszolgáltatott hely -
zetbe kerül. Bár a Biblia nem tiltja meg

számunkra a kölcsön felvételét, de nem
is bátorít. Józanul figyelmeztet, hogy „…
aki kölcsönt vesz fel, szolgája a kölcsön -
adónak” (Péld 22,7). Nem véletlenül
hív juk a törlesztést adósságszolgálatnak.
A kölcsönadó diktálja a feltételeket, fi -
zetési nehézségek esetén pedig ritkán jár
el megértően és irgalmasan.

Az sem mellékes, hogy milyen célból
veszünk fel kölcsönt. Előfordulhat, hogy
önhibánkon kívül (átmenetileg) legalap -
vetőbb kiadásaink fizetésére sincs pén -
zünk (ld. Kálvin fogyasztási kölcsön). 
A legtöbb esetben ilyenkor a bankköl -
csön csak elmélyíti az anyagi nehézsé -
geket. Nem véletlen, hogy ebben az eset -
ben Kálvin tiltotta a kamatszedést. Ilyen
helyzetbe jutott testvérünknek kamat-
mentesen, vagy akár visszafizetési kö -
telezettség nélkül lenne jó segítenünk
(Péld 19,17).

Sokszor találkozunk azzal is, hogy
emberek olyan javak megvásárlására
vesznek fel kölcsönt (személyi kölcsön,
áruhitel), amelyek megszerzése nem lét-
szükséglet, csupán a korábbinál újabbat,
jobbat szeretnének. Bár ezek a kölcsö -
nök a pénzintézeteknek kétségkívül
jövedel mező üzletágat jelentenek, a ke -
resztyén embernek a mértékletesség
elvét követve (1Pt 4,7) fel kell tennie 
a kérdést, hogy ilyen célból szabad-e
adóságba vernie magát? Feltétlenül a fo-
gyasztói társa da lom hívó szavát kell
követnie, miszerint vedd meg, minél
előbb; ne várj türelmesen, amíg össze -
gyűjtöd rá a pénzt?

Olykor nagyobb beruházást kell vég -
rehajtanunk (jellemzően ingatlan vásár-
lás), de a szükséges pénz nem áll teljes
mértékben rendelkezésünkre. Látjuk,
hogy ilyen esetben a lakáscél megfelelő
indok a hitelfelvételre, hiszen valahol
laknunk kell. Itt sem árt viszont figye -
lembe vennünk a lakás és kölcsön vo -
natkozásában a mértékletességet.

A Biblia mérlegén vizsgáljuk meg,
hogy helyes-e a cél, aminek elérése ér -
de ké ben kölcsönfelvételre szánjuk ma -
gun kat!

Mekkora összeget vehetünk fel? Erre
a kérdésre természetesen számszerű vá -
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laszt nem fogunk találni a Bibliában, de
a felvett kölcsönök számát és összegét
tekintve is szükséges mértéktartónak
lenni. Kiadásainkban nem rossz alapelv
addig nyújtózkodni, amíg a takarónk ér:
„…megtagadván a hitetlenséget és a vi -
lági kívánságokat, mértékletesen, iga zán
és szentül éljünk a jelenvaló világon”
(Tit 2,12). 

Az ószövetségi időkben a hetedik,
vagyis az elengedés évében (5Móz 15,2),
meg lehetett szabadulni a felhalmozott
adósságtól. Ilyen törvény ma már nem
segíti az adóst. Vegyünk hát példát a to -

ronyépítőről (Lk 14,28-30), aki előre -
látóan felmérte, hogy vállalható költsé -
gekkel jár-e az építkezés. Ilyen módon
elkerülhetjük, hogy adósságcsapdába
kerüljünk. Tudjuk (Jak 4,15), hogy nem
lehetünk terveinkre nézve elbizakodot-
tak, de a kölcsönfelvétellel kapcsolatban
is van helye az előrelátásnak.

Egyetlen kölcsön „fajta” vonatko zásá -
ban nem kell mértékletesnek lennünk: az
Úrnak adott kölcsönben: „Aki könyörül
a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön,
mert ő megtéríti jótéteményét” (Péld
19,17).

Kölcsönfelvétel során beleütköz he tünk
a kezességvállalás kérdésébe. A kezesnek
arra kell kötelezettséget vállalnia, hogy
szükség esetén a kölcsön felvevője he -
lyett fizessen. Érthető hát, hogy a Biblia
ugyan nem tilt, de határozottan óv ettől
minket, különösen idegenekkel szemben.
A Példabeszédek könyvében (6,1-5; 11,15;
22,25-27) a csapdába esett vadhoz hason-
lítja az ilyen embert. Nem szeretetlenség,
ha ilyen irányú kérésnek nem teszünk
eleget, inkább biztassuk embertársunkat
a felelős hitelfelvételre.

Pauk János / Szeged

A SZErEncSEjÁTÉK ÉS 
A HIrTELEn jöTT GAZdAGSÁG

„Aki hirtelen
akar meg gaz da -
godni, az ennek

a földnek 
a kincsére tekint,
itt akar vagyont

gyűjteni, és 
nem foglalkozik azzal, hogy Isten 

mire rendelte.”

Ha ötösöm lesz a lottón, akkor építtetek
egy családi házat nagy kerttel, veszek egy
új autót, és világ körüli utazásra indulok
a Föld egzotikus helyeire. Egész életem-
ben nem kell dolgoznom, és mindent
megtehetek, amire csak kedvem tá mad.
Persze a közeli rokonaimnak is segítek,
meg egy-két jótékony szerve zet nek is
adományozok pár százezer forintot.

Még sokáig sorolhatnánk arra vonat -
kozó terveinket, ha véletlenül megütnénk
a főnyereményt. De vajon ártatlan szó -
rakozás egy lottószelvény kitöltése, vagy
egy postai sorsjegy megvásárlása? Ke -
resz tyénként mindent Isten Igéjének
mérlegén kell megvizsgálnunk, így a
sze rencsejátékok kérdését is. 

Vajon mit tanít a Biblia ebben a kér -
dés ben? Bárki ellenőrizheti, hogy a sze -
rencsejáték, a sorsjegy, a rulett vagy a
lottó szavak egyszer sem fordulnak elő 
a Szentírás lapjain. Azonban mégis talá -
lunk utalást arra, hogy Isten mit gondol
a szerencsejátékokról.

Pál apostol így ír Timótheusnak:
„Akik pedig meg akarnak gazdagodni,

kísértésbe meg csapdába és sok esztelen
és káros kívánságba esnek, amelyek csak
pusztulásba és romlásba döntik az em-
bereket. Mert minden rossznak gyökere 
a pénz szeretete, amely után sóvárogva
némelyek eltévelyedtek a hittől, és sok
gyötrelmet szereznek maguknak” (1Tim
6,9–10).

A szerencsejátékost a pénz szerelme
mozgatja. Igaz ez arra, aki hébe-hóba
egyszer vesz egy lottószelvényt, és arra
is, aki a kaszinó megrögzött rabja. Azért
lép erre az útra, hogy pár száz forintért
minél nagyobb pénznyeremény üsse a
markát: a hirtelen meggazdagodás remé -
nyében cselekszik. Szívében – akár be-
vallja, akár nem – a pénz áll az első
helyen. Jól tudjuk, hogy a Biblia ezt bál -
ványimádásnak nevezi. Lehet, hogy az
olvasó még soha nem vett lottószelvényt,
és meg sem fordult a fejében, hogy be -
lépjen egy kaszinó ajtaján, azonban a
pénz szerelme mindannyiunk szívében
ott lakozhat. Ki ne ismerné a pénz után
való sóvárgást? Ki ne játszott volna el
azzal a gondolattal, hogy egyik napról 
a másikra milliók hullanak az ölébe, és
innentől kezdve nem kell aggódnia a hol-
nap felől? A sok pénz egyszer s min-
denkorra rendezné nehézségeinket, és
végre szabadon élhetnénk. A kényelem,
a luxus utáni vágy uralkodik szívünkön,
és olykor teljesen elfordítja azt Jézus
Krisztustól. Isten Lelke azonban így fi-
gyelmeztet: „Aki szereti a pénzt, nem
telik be pénzzel, és aki szereti a sokasá-

got, nem telik be jövedelemmel. Ez is
hiábavalóság” (Préd 5,10). A pénz sze -
relmét nem lehet megelégíteni. Aki ezen
az úton jár, sosem fog megelégedni.

A pénz utáni vágy helyett Isten szorgal-
mas életre inti és buzdítja népét. Salamon
király így írt erről: „Aki munkálja az ő föl -
dét, megelégedik étellel; aki pedig hiába -
valóságok után futkos, megelégedik sze -
génységgel” (Péld 28,19). Nekünk nem
az a feladatunk, hogy álmokat ker ges -
sünk, hanem hogy az Istentől kapott mun -
kánkat hűségesen végezzük az ő dicső sé -
gére. Ezt a munkát fogja megáldani az Úr,
nem pedig a hiábavaló ál modozást.

A bölcs király így folytatja intését: 
„A hűséges ember bővelkedik áldások -
kal; de aki hirtelen akar meggazdagodni,
az nem marad büntetlen” (Péld 28,20).
Aki hirtelen akar meggazdagodni, az
ennek a földnek a kincsére tekint, itt akar
vagyont gyűjteni, és nem foglalkozik
azzal, hogy Isten mire rendelte. Aki így
gondolkozik, nem lesz boldog, sőt mo-
hóságáért Isten büntetése fogja elérni.
Ezzel szemben a hívőnek nem is szük-
séges a hirtelen gazdagságot keresnie,
mert ő már bővelkedik áldásokban: Jézus
Krisztus Atyja „megáldott minket min-
den lelki áldással a mennyekben a Krisz-
tusban” (Ef 1,3). A valódi gazdagságot,
a valódi áldásokat Krisztusnál találjuk.
Ha olyan kincseket szeretnénk gyűjteni,
amelyek örökre megőrzik értéküket,
akkor Jézushoz kell fordulnunk, és Isten
országát kell keresnünk.
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Isten gondviseléséből különféle földi
kincseket is ajándékoz nekünk. Mind eze -
ket az ő kezéből kell várnunk és elfogad-
nunk. „Mid van ugyanis, amit ne kap tál
volna?” (1Kor 4,7). Mindent a gond viselő
Istentől kaptunk. Ez arra int minket, hogy
vagyonunkat használjuk Isten akarata sze -
rint. A pénzünk nem a mi enk – Istentől
kaptuk, hogy az ő dicső sé gére gazdálkod-
junk azzal. Ha nem így hasz náljuk, akkor
magát Istent lopjuk meg.

A lottót olykor tréfásan a bolondok
adójának nevezik. Miközben a főnye re -
mény elképzelhetetlenül nagy, egy szel -
vény feladásával átlagosan néhány száz
fo rintot lehet veszíteni. Aki ilyesmire
költ, az az Istentől kapott pénzt bolond-
ságra pazarolta el. Természetesen nem -
csak a szerencsejátékokra, hanem bármi
más hiábavalóságra is igaz, hogy ha pén -
zünket haszontalan dolgokra költjük,
akkor vétünk a nyolcadik parancsolat
ellen. Ezt a pénzt Isten arra adta, hogy
fenntartsuk családunkat, adakozzunk az
egyház szá mára, és segítsünk a rászoru -
lóknak. Igaz a régi mondás: „a pénzes
er szény tér meg utoljára.” Te mire hasz -
nálod Istentől kapott pénzedet? Vajon
Jézus Krisztus Úr-e a pénztárcád fölött
is? Az örökkévalóság szemszögéből néz -
ve mit számít pár milliárd forint? Vajon

nem lenne sokkal fontosabb a mennyei
kincsek után áhítoznunk?

A szerencsejátékok természetesen
szám talan más bűnt is maguk után von-
hatnak. A bűn sosem jár egyedül. Aki
rászokik a játékgépekre, az akár ahhoz is
folyamodhat, hogy a játékhoz szükséges
pénzt sikkasztással, tolvajlással, vagy
akár rablással teremtse elő. A függőség
tönkreteheti a házasságot, a szülőkkel
vagy a gyermekekkel való kapcsolatot.
Mindez végső soron az Istennel való ren-
dezetlen kapcsolatból fakad. A bűnös
ember nem Istenre tekint, nem Krisztus-
ban bízik, és nem adja meg neki a dicső -
séget, hanem saját magának próbál va -
gyont szerezni, és a saját dicsőségét
keresi.

Lehet, hogy valaki mégiscsak megüti
a főnyereményt, és egyik pillanatról a
másikra nagy gazdagságra tesz szert.
Isten Lelke azonban így szól: „Aki bízik
az ő gazdagságában, elesik; de mint a fa
ága, az igazak kivirágoznak” (Péld
11,28). A gazdagság nem fogja megvál-
tani az embert, sőt cserben hagyja, rom-
lásba dönti. A tapasztalat is azt mutatja,
hogy a magas nyeremény legtöbbször
tönkreteszi a nyertes életét: egy-két év
alatt elkölti vagyonát, és hamarosan
csőd be jut. 

Azt is tudjuk, hogy a pénz nem fogja
megoldani lelki problémáinkat, sőt csak
felnagyítja azokat. A legnagyobb bajunk
ugyanis nem anyagi természetű, hanem
a szívünkben van: elidegenedtünk Isten -
től, fellázadtunk ellene, nem adjuk meg
a neki járó dicsőséget. Ezért esünk a min-
denható Isten jogos, halálos ítélete alá.
Ezen semmiféle sorsjegy, lottószelvény,
vagy hirtelen jött örökség nem segíthet.

A Szentírás jó híre, hogy mégiscsak
van szabadulás elesett állapotunkból.
Van valaki, akinek a ruháin megosz -
toztak, és a köntösére sorsot vetettek.
Őróla úgy tűnt, hogy teljesen magára
hagyta Isten, és látszólag végső vereséget
szenvedett a kereszten. De Jézus diadal-
mat aratott a bűn és annak zsoldja fölött.
Ő az, aki számodra is a szabadulást
hozza el. Ő az, aki megmenthet téged is
a szerencsejáték titkos vagy nyilvánvaló
bűnéből, aki leronthatja szívedben a pénz
szerelmét, és aki valódi örökségként ne -
ked ad mindent. Reménykedj hát őben -
ne, és keresd először Isten országát és
igazságát!

„Gyűjtsetek magatoknak kincseket a
mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly
meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki
nem ássák, sem el nem lopják” (Mt 6,20).

Dr. Vásárhelyi Bálint Márk / Pécel

AZ AdAKoZÁS örömE ÉS pArAncSA,
A TIZEd

„Jézus nem 
sze dett tizedet

senkitől, 
Pál apostol sem,

így az első
keresztyének 

sem gyakorolták
ezt az adakozási módot.”

A tizedkérdés az adakozáson belül
igen érzékeny pont lehet. Ezért vizsgál -
juk meg ennek eredetét, történetét, köte -
lezettségét és mai gyakorlatát.

Isten népében mindig voltak tized fi -
zetők, akik kötelezően vagy önkéntes
vállalással adakoztak. Ábrám, Jákób, a
nép a pusztai vándorlás során, a zsidó
királyság történetében Ezékiás király re-
formja idején, a fogság után, Jézus mű -
kö dése időszakában – egészen a „Nagy

Fordulatig”, amit a nagypénteki áldozat
hozott. Ezt követően az Újszövetségben
nincs tized-kötelezettség. Jézus nem sze -
dett tizedet senkitől, Pál apostol sem, így
az első keresztyének sem gyakorolták ezt
az adakozási módot. 

Az egyház történelme során történtek
próbálkozások ennek visszavezetésére.
Chrisostomos egyházatya (meghalt 407-
ben) ostorozta a hívőket a tizedfizetés
kérdésében, de az nem vált gyakorlattá.
A középkori egyház a Macon-i zsinaton
(585) bevezette a tizedfizetést. A refor-
máció egyházai az evangélium szerint
adakoztak, és a régi mózesi szabályokat
– Rómával ellentétben – nem állították
vissza. Az újkori közösségekben ismét
felbukkant, és általános felfogásként el -
fogadott lett, hogy a hívők tizedet fizet -
nek. Hazánkban is sok hívő ember ad

tizedet szinte természetes módon, és ez a
szokás kegyes hagyományként örök lő -
dik. (E sorok írója szintén így látta szü -
lei től, hívő lelki testvéreitől, ezt átvéve
pedig kezdettől fogva, máig így gyako-
rolja.)

A TIZEdAdÁS HELYES GYAKorLATA
Az adakozás ezen módja sok vonat ko -

zásban hasznos. Szabályozza az ada ko -
zást, rendszeressége állandóan kimutatja
Isten iránti hálánkat anyagi gondos ko -
dásáért, kifejezi, hogy minden javunkat
tőle kapjuk, mindenünk Istené, tehát nem
a sajátunkból adunk, hanem abból, amit
az Úr adott és ad rendszeresen. Így nem-
csak lelkiekkel, hanem anyagi javakkal is
építhetjük Isten országát. Az adako záshoz
való helyes viszony szükséges előfel té -
tele az igazi megtérés, ami a pénz-vagyon
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imádattól, a Mammontól való elfordulást
is jelenti. Mint az egy kori paksi idős 
asszony, aki halála előtt ezekkel a sza -
vakkal vette ki a pénzes zacskót a párnája
alól: „Eldoblak ma gam tól te gonosz pénz,
én Jézusomhoz megyek.” De még jobb
lett volna ezt korábban elmondania, és azt
is meglátnia, hogy nem a pénz volt go -
nosz, hanem a szíve.

A TIZEdFIZETÉS ÁrnYoLdALAI A pro -
TES TAnTIZmuSon BELÜL

Ma a hívők közti tizedfizetési gyakor -
lat okai – a fenti lelki okok helyett –
mások is lehetnek: 
a) a Biblia helytelen magyarázata – 

a Krisztus által eltörölt ószövetségi
vallásos gyakorlat visszaállítása,

b) a római katolikus kovász,
c) gyenge lelkiismeret, esetleg sérült hit -

világ, ahol az ember az anyagiak segít-
ségével akar valamit helyrehozni vagy
fenntartani,

d) az arminiánizmus gondolata mentén
az ember Istennel egyenlő partner kap -
csolatban gondolkozik: ad, de azt is
elvárja, hogy kapjon,

e) rajongó mozgalmakban való elterje -
dése, ami az amerikai szélsőséges
pün kösdista Orel Roberts tanítására
épül (blessing-pact partnership)1. Ez 
a magyarországi követői között így is-
meretes: „Istennel való anyagi szerző -
dés a meggazdagodásra nézve”, vagy -
is: alkut kötöttem Istennel. Hamis

érvelés ez: Ha erős hittel többet adok,
Isten is többet ad, ha még nagyobb
összeget teszek a perselybe, Isten is
növeli a kvótát. Emögött a gondolat
mögött a siker-evangéliuma, a meg -
gaz dagodás bibliátlan tanítása áll, ami
szerint az erős hitű emberek nem
lehetnek szegények, hanem ők gaz -
dagok. Ebben az esetben a tizedfizetés
a hit fokmérője.

f) A lelkigondozásból ismerünk eseteket,
amikor valakinek egész lelki élete
összeomlott a tizedfizetésben való el-
maradása miatt. Ugyanis környezete
vagy saját lelkiismerete ilyen gondo-
latokkal terhelte: Nem is vagy te hívő
ember! Már úgysem tudod vissza fi -
zetni, amit elmulasztottál. Megloptad
az Istent, hogyan várhatod áldásait?
Ha te elvetted azt, ami az Istené, akkor
most már csak a baj jöhet rád…

Ugyanakkor, még ha nem is érvényes
az Ószövetség tizedfizetési kötele zett -
sége az újszövetségi keresztyénekre, az
azokkal kapcsolatos megjegyzések hasz -
nosak lehetnek adakozó életünkben. 

Tehát: 
– A Szentírás bátorítása szerint pró -

báljuk meg (Mal 3,10), hogyan lesz
valósággá Isten ígérete! Ne a törvény
szigora álljon előttünk, hanem álmél -
kodva tapasztal juk meg Isten gond-
viselését az anyagi ak ban! Bízzuk
anya gi életünket Istenre, és meglátjuk,
hogy ő gondot visel rólunk.

– A Szentírás személete arra is megtanít,
hogy a legjavát adjuk Istennek, ne 
a selejtjét. 

– Hálából kell adni és nem rút szá -
mításból. Önként, szabadon és nem
kény szer ből. Ha kevesebbet adunk,
azért nem sújt le Isten keze, mert
mind ez a kegyelem adminisztrációja
alatt történik. 

– Ha valamit elrontottunk, lehet újat
kezdeni. Ne hallgassunk a szekták sza-
vára, azon gyülekezeti vezetőkre, akik
helytelenül értelmezik, és ránk akarják
szabni a mózesi törvényt!

Elfogadható-e az az érvelés, amire
egyesek hivatkoznak, hogy a tizedfizetés
kötelezettsége nem szűnt meg, mivel az
benne van a Bibliában. Isten adta, és ő
nem a visszavonás Istene, ezért ma is
érvényes a kötelező tized törvénye.

A fenti kérdésre azt válaszolhatjuk,
hogy maga az Úr vezette tovább népét az
Ó-ból az Új-ba, ahol sok mindent meg -
változott a régihez képest. Újat hozott, ami
eltörölte a régit. A tizedkérdésben is újat
adott: eltörölte a kényszert és fel erősítette
azt, ami az ószövetségi igaz hívők tized-
fizetését is kísérte: a hálából való adakozás
lelkületét. „Mert mind azok a lelki motivá-
ciók, amelyek a tized adására indították 
a régieket, ma is ér vényesek.”2

Peter Masters a tizeddel kapcsolatban
azt írja, hogy a mózesi törvények már
nem érvényesek ránk. De hozzáteszi,
hogy a tized előbb volt Mózesnél, hiszen
Ábrám is tizedet adott. Ugyanakkor azt
is látjuk, hogy Ábrám nem vagyonából
adott tizedet, hanem a zsákmányból
(Zsid 7,4). Azt pedig nem olvassuk,
hogy ezután rendszeres tizedfizető lett
volna. Tehát nem alapozta meg a „tized-
fizetés intézményét”. Háznépének nem
a köte lező tizedfizetést rendelte el, ha -
nem hogy megőrizzék az Úrnak útját
(1Móz 18,19). 

Persze a tizedadás gondolata ismert
volt előtte és Jákób előtt is, amikor fo-
gadalmat tett (1Móz 28,22). Az bizo -
nyos, hogy Isten iránti hálából adakozott.

Pecznyík Pál
Isten imádata
Ha szárnyat kaphatnék
– mint az ima –,
égit,
menten felrepülnék
a csillagos égig!
Csillagról-csillagra
szálldosna a
lelkem,
és csak Őt dicsérném,
ki teremtett
engem.
Hála, nem kell nékem
az egekbe
szállnom,
itt is hallja imám,
mikor Őt
imádom.

Lukátsi Vilma
Lábmosás
Út porában fonnyad már a pálma,
az emberek a királynak szánták,
Aki – mosdótál előtt térdel,
és mossa a tanítványok lábát.
… odahúzódom én is csöndesen,
végigvárom a többiek sorát:
– Ne kergess el, Uram, Istenem,
mosd le rólam is életem porát,
mert már jóakaratom is bűn lett,
én másoknak – jaj – a fejét mostam,
szálkát kerestem gerendás szemmel,
ne engedj el Tőled kárhozottan!
Úgy szeretném megtanulni Tőled,
hogy alázatos legyek és szelíd,
hogy valóban hátam mögé dobjam,
és föl ne rójam mások bűneit!
Amíg hallgatom szorongó szívvel
Péter kétezeréves vitáját,
könnybelábadt szemmel nézem-nézem
a térdelő Királyok Királyát.
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Mi volt az említett „Nagy Fordulat”? 
Az, amikor Jézus kereszthalálával le -

zárta az ószövetségi áldozati törvénye -
ket. Számukra lezárult a törvény ideje
szer tartásaival együtt. Olvassuk el a
Zsidó levelet elejétől a végéig, mert erről
szól! Ugyanígy hasznos a Galata levél
egészének tanulmányozása. És még sok
más igehely megismerése, ami a tör -
vény ben levő szertartások eltörléséről
tanít. „A parancsolatoknak tételekben
levő törvényét eltörölte” (Kol 2,14.23;
Ef 2,15). Krisztus újszövetségi népére
tehát már nem kötelező a tizedfizetés
törvénye. Ezt már az apostoli Zsinat is
kimondta az ApCsel 15,19-20 és 15,24-

28 szerint: „semmi több teher többé ne
vettessék ki a pogányságból megtér -
tekre!”.

A tized ószövetségi törvénye meg -
szűnt, de nem az adakozásé! 

A legfontosabb ennek lelkiségét meg -
érteni és átélni: „először önmagukat 
ad ták az Úrnak” (2Kor 8,5), mintegy
vallást téve: Én az Úré vagyok, és min -
de nem az Úré. 

Ebből fakadóan legyen anyagi oda -
szánásunk Isten iránti végtelen hálánk
kifejezése! De a tizeden felül többet is
adhatunk. Borbély Béla mondta: „szabad
többet adni”. Még buzgóbban adakoz ha -
tunk, mint eddig, mint a korintusiak is,

akik „erejük felett” adtak (2Kor 8,3), az
efézusiak példáját követve, akik „szíves
adakozók” hírében álltak (1Tim 6,18), és
Lk 6,38 szerint mércénk lehet a „jó
mértékkel”.

Célunk Isten országának építése, és
hogy „meggazdagodjatok a teljes jószí -
vűségre” (2Kor 9,6-15).

Alföldy-Boruss Dezső / 
Szigetszentmiklós

*
Jegyzetek: 1. Robin Compston, God or Mam-
mon? 2018.The Wakeman Trust, London 52.
o.; 2. Alföldy-Boruss Dezső, Időszerű még a
tized? Biblia és Gyülekezet, 2012., XXIV.
évf. 3. sz. 4-6. o.

LÉLEKKuFÁrSÁG
„Az örök életre

alkalmazott
könyveléses 

gondolkodásmód
szerint az üdvö -

zül rögtön halála
után, akinél 

a jócselekedetek mérlege meghaladja 
a bűnökét.”

A középkori Észak-Itáliában városlakó
nemesség élt, amely nem alkotott a tár-
sadalom többi részétől elkülönülő rendet.
A gazdag és erős patríciusréteg uralma
alatt élő városállamok kiterjesztették
fennhatóságukat a környező területekre,
majd egymással vég nélküli háborúk-
ba bonyolódtak. Árutermelő közép- és
nagy gazdaságok alakultak ki. A keres -
kedő és a mezőgazdasági tőke össze-
fogása a Pó-folyó völgyében komoly
folyószabályozási munkákat hajtott vég -
re. A korabeli utazók Firenze és Milánó
környékét a Paradicsom kertjéhez hason-
lították. 

A városi céhes kiváltságok megkerü -
lése érdekében a firenzei kereskedőtőke
az általa felvásárolt nyersanyagot (első -
sorban a gyapjút) a vidéki népesség
között osztotta ki. Az így verbuvált mun -
kásokat – sok asszonyt is, akiket gyer-
mekeik segítettek – egyszerű munka esz -
közökkel is ellátták, majd a készterméket
(elsősorban posztót) felvásárolták tőlük.
Létrejött a szórt manufaktúra. A vá ro -
sokba vándorolt vidéki népesség feles -
legből felduzzadt a városi szegénység.

Őket egyszerű munkafolyamatokra taní-
tották be, majd a gyapjúkészítő mun -
kásokat (olaszul ciompi) emeletes épü -
letekbe zsúfolták. Létrejöttek az első
központosított manufaktúrák. 

A gazdag patríciusok csak gyöngyök-
ben és drágakövekben akkora értéket vi -
seltek a ruhájukon, hogy komoly magán -
testőrséggel kellett kísértetniük magukat
az utcákon. Az élénk pénzforgalom miatt
hamar elterjedt a zsoldos hadviselés, 
a zsoldosokat általában kompániákban
fogadták föl. A gyakran kialakuló kaoti -
kus politikai helyzetekben gazdag patrí-
ciusok vagy tehetséges zsoldosvezérek
egyeduralomra törhettek, mint például 
a Medicik Firenzében vagy a Sforzák
Milánóban. Az új típusú városvezető
mintája lett Lorenzo di Medici (il Magni -
fico), aki ügyelt az alkotmányosság lát-
szatára, díszes középületekkel ékesítette
városát, és nagy súlyt fektetett a lát vá -
nyos felvonulásokra, karneválokra, ün-
nepségekre, a nép szórakoztatására. Sa -
játos reprezentációs és demokratikus
feszültséglevezető szerephez jutott a re-
neszánsz is. Firenzében például az ott
alkotó művészek évenként kiállították 
a városi közönségnek szánt műalko -
tásaikat, majd a városi vezetők a szobrok
körüli csoportosulások és a rájuk agga-
tott dicsérő vagy gyalázkodó cetlik alap -
ján döntötték el, melyik néhány alkotás
legyen az, amelyeket megvesznek a vá -
ros számára. 

A reneszánsz humanizmusa szakított 
a skolasztikus arisztotelianizmussal, és

arab, illetve bizánci tudósoknál meg őr -
zött szövegek jóvoltából újraélesztette 
a neoplatonizmust. Az asztrológiába be -
épültek a sztoicizmus, az alkímiába a
her metizmus tanításai. A naptárak, aszt -
ro lógiai adatokat is tartalmazó csíziók,
kalendáriumok, csillagászati táblák ké -
szítése következtében a középkori or-
ganikus világképet elkezdte felváltani 
a reneszánsz vitalista, ahol mindenki a
csil lagok, illetve a kvintesszencia titkos
életerejét igyekezett megszerezni. A föld -
rajzi felfedezések fontos mozgatója lett
a „százados korúak népé”-nek és a böl -
csek kövének megtalálása. A gyakor-
lati matematika is fejlődött. Matthäus
Schwarz, a Fugger cég főkönyvelőjének
Könyvelési minta című műve már a hár-
mas könyvelés rendszerét tartalmazta, és
évszázadokig a kereskedelmi-pénzügyi
szakma megkerülhetetlen alapművének
számított. Ekkor a már főkönyvben rög -
zített kiadás/bevétel tételei mellé a tar-
tozik/követelt is bevezették, így segítve
az azonnali mérlegvonásokat, üzletek
nyomon követhetőségét. 

Így alakította ki a reneszánsz a „min-
den és mindenki megvehető” létérzését,
ahol a kalmár- és bankármentalitás az
egyházi életbe is beszűrődött. Az örök
életre alkalmazott könyveléses gondol -
kodásmód szerint az üdvözül rögtön
halála után, akinél a jócselekedetek mér-
lege meghaladja a bűnökét. 

A középkor utolsó saját erejű reformá-
ciós kísérlete a Savanarola-féle 1489 és
1498 közötti hitszónokság volt. A gyújtó
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hangú prédikációkat gyakran kísérték
felbecsülhetetlen művészeti értékeket
sakkjá té kokkal együtt elpusztító hiúság-
máglyák. 1494-től francia csapatok ál-
lomásoztak Itália területén, 1512-ben
térhettek vissza a Medicik Fizenzébe.
Ebben a helyzetben fejtette ki pontifi -
kátusát „a pápaság legsö té tebb alakja”,
VI. Sándor pápa. Rodrigo Borgia igazi
reneszánsz emberként rajongott a művé -
szetekért és az érzéki örö mökért, evésért,
ivásért, kártyáért, nőkért. Életében hat
gyermekét törvényesítette. A Pápai Álla -
mot a legidősebb fia, Cesare Borgia poli-
tikai bázisául szánta, akire Romagna kor -
mányzását is rábízta. Legszebb lá nyát,
Lucreziát Cesare pályája egyen ge tése
érdekében adták férjhez. Modern termé -
szettudományos eszközökkel sike rült
iga zolni a politikai széljárás-változásokat
követő mérgezéseket.

A fejlemények tapasztalatainak ösz-
szeg zésére írta meg 1514-ben Niccolo
Machiavelli A fejedelem című művét.
Eszerint a fejedelem feladata, hogy
alatt valóit békességben és jólétben tart -
sa. Mivel azonban az alattvalók go -
noszak, a fejedelem az ő érdekükben
öncéllá teheti a hatalmat. Hatalmát

tartsa szilárdan az okos és következetes
kegyetlenség esz kö zeivel. Nem kell fel -
tétlenül te kintettel lennie az erkölcs
parancsaira (pl. gyil kos ság, kegyetlen-
ség, hazugság tilalma), mert kemény
uralkodása még mindig jobb az em -
bereknek, mint egy anarchia káosza. 
A fejedelemnek ugyan akkor tö re kednie
kell a kegyesség, a jó ság és az erköl -
csösség látszatának fenn tartására, amit
leg in kább propagandisztikus eszkö zök -
kel ér het el. 

1477-ben a Habsburgok megszerezték
a „burgund örökség” keleti felét. 1489-
ben a Habsburg Birodalom kommuni -
kációs főtengelye a Brüsszel–Innsbruck
„királyi út”-ja lett, amihez 1490-ben,
Mátyás halá lával, visszaszerezték a Bécs
központú trieszti és karintiai útvonalakat.
Ezeken ekkor már a Thurn und Taxis
grófok működtettek állandó postajára-
tokat. A ma gyar könnyűszerkezetes, fé -
deres szekér, a kocsi segítségével a hírek
már bármelyik irányban meg tudták négy
és fél nap alatt járni az útjukat. Az 1492
után föllendülő földrajzi felfedezések
következtében VI. Sándor az 1494-es
tordesillasi szerződés ben a még föl nem
fedezett területeket egy keleti és egy

nyugati részre osztotta, ahol előbbiek-
ben a portugálok, utóbbiakban viszont 
a spanyolok hódíthattak. A spanyol örök-
ség 1516-os megszerzésével V. Ká roly
birodalmában „soha nem nyugodott le 
a nap”. A Habsburg államot ekkor már
alapvetően egy a királyi úthoz közel
fekvő birodalmi város, Augsburg legna -
gyobb bankárcsaládja, a Fuggerek dotál -
ták. Mi vel a Fuggerek egész Európára
kiterjedő levelezőhálózatot működtettek,
rájöttek a hírek piaci értékére is. A Fug-
ger-hírlevélből alakult ki az első modern
értelemben vett újság. Mivel 1517-ben 
a mainzi és trieri érsekséget egy kézben
egyesítő Albrecht von Brandenburg bú -
csút hirdető szerzetesei a Fugger-bank -
ház ügynökeivel együtt indultak el, nem
tisz tázott, hogy Luther 95 pontját miért
ép pen az augsburgi Fugger-házban tették
sajtó alá. Egyesek szerint szokásos piaci
akcióról volt szó, amely után lehetett 
a „zavarosban halászni”, de Jakob Fug -
ger nek 1525-ben a halálos ágyán tett
meg jegyzése azt sem teszi kizárttá, hogy
egy szívtelen bankárban is megszólalhat
a lelkiismeret. 

Dr. Kovács Kálmán Árpád / 
Halimba

VILÁG „BoLondjÁBóL”
ISTEn GYErmEKE

„Mert nézzétek
csak a ti elhíva -
tásotokat, testvé -
reim, hogy nem
so kan vagytok

böl csek test sze -
rint, nem sokan

hatalmasok, nem sokan nemesek.
Hanem a világ bolondjait választotta ki
magának Isten, hogy megszégye nítse a
bölcseket, és a világ erőtleneit válasz-
totta ki magának Isten, hogy megszé-
gyenítse az erőseket...” 1Kor 1,26-27

Kedves Olvasó! Én sem vagyok bölcs,
hatalmas és ne mes. Sőt! 24 évesen, 2012.
március 21-én, amikor az életem gyöke res
fordulatot vett, nem volt igazi szakmám,
sem stabil munkahelyem, és átlagos szár-
mazásom sem emelt senki fölé. Hogyan
lett tehát a világ „bolondjából” Isten gyer-
meke? Erről szól a következő történet.

Szegeden nőttem fel egy református
család első gyermekeként. Gyerekkorom-
ban tulajdonképpen kétféle református
gyülekezettel és keresztyén spirituali tással
találkoztam: egy unalmassal és idősekkel
telivel, és egy érdekessel és fia talossal. Az
első keretein belül konfirmáltam, mint
minden rendes 14 éves református, a má-
sodikat pedig nyári gye rektáborokban
éltem át. Ha akkor meg kérdeztek volna,
hívőnek mondom ma gam: az osztályban
mindig az istenhitet képviseltem a jól is-
mert „Van-e Isten?” vitákban. Jó, vallásos,
rendes srácként tekintettem magamra, a hit
beleillet az önmagamról alkotott képbe.

Viszont elérkezett az a pont, ahol dön-
teni kellett: komoly keresztyén életet aka -
rok élni, vagy sem. Gimnazistaként jártam
középiskolásoknak tartott biblia órákra,
ahol sokat beszéltek Krisztusról, de iga -
zából ez engem nem érdekelt. A tár saság
jó volt, fociztunk, kosaraztunk az alkalmak

után, de részemre ez az együtt lét nem je-
lentett többet. Szépen lassan el is koptam
ezekről az alkal makról, és mire leérettsé-
giztem, talán már évek óta nem voltam élő
közösségben. Vonzott a világ, a bulizás, a
lá nyok. Például a házasságig tartó szüzes -
séget értelmetlen lemondásnak tartottam.
Az elkötelezett hívő életben csak a kötött -
ségeket láttam, örömet egyáltalán nem –
pedig vidám, derűs fiatalok tartották az
órákat, de én inkább elcsábultam a ke ve -
sebb erőfeszítés mentén. 

Életem tartóoszlopai azonban nem
omlottak le egyik pillanatról a másikra.
Általános iskolában és gimiben is, Isten-
nek hála, jó tanuló voltam, 4,5-ös átlag-
gal, amit nem túl nagy erőfeszítéssel ér -
tem el. A szegedi Radnóti Gimnázium
után a szegedi Közgazdasági Egyetemen
tanultam, kezdetben több, majd a végén
kevesebb sikerrel. A mi évfolyamunk
volt az első az úgynevezett „bolognai
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rendszerben” – 2006-ot írunk ekkor. Ez
azt jelenti, hogy már nem egységesen öt
éves volt az egyetemi időszak, hanem a
három év alapszak elvégzése után két év
mesterszakos képzés következett. Sokan
voltunk egy évfolyamon, így könnyű
volt észrevétlenül eltűnni az órákról, és
csak a vizsgákra tanulva elvégezni az
egyetemet. Ez azzal járt, hogy végül gya -
korlatilag minimális hasznosítható, ma -
ra dandó tudással is lehetett diplomát 
szerezni. A képzésnek is megvolt tehát 
a maga felelőssége, de ugyanúgy nekem
is. Nem vonzott a szakmám, tudtam, ho -
gyan kell a pillanatnak élve, lényegében
csalás nélkül átmenni a soron következő
vizsgán. „Carpe diem!” – Ragadd meg 
a napot! –, erről szólt az életem, de a har-
madik év végére kiderült, hogy a roman-
tikus életigenlés mögött nincs valódi tar-
talom, amire építeni lehet. 

A Gazdaságtudományi Kar pénzügy-
számvitel alapszakja után tehát váltot-
tam, hátha egy másik karon megtalálom
a helyem, meglelem, ami hiányzik: pszi-
chológusnak jelentkeztem. Ez egy ér zel -
mi döntés volt, nem gondoltam át, nem
kutakodtam felőle. Mást is kaptam, mint
amire vártam: lelki beszélgetések helyett
természettudományt, például két félév
anatómiát. Így tehát ez is csalódás volt,
és olyan irányba fordultam, amire a
pszic hológia zömében igent, de a Biblia
nemet mond: önmagam felé. Túlértékel-
tem magam, elkezdtem többet látni ma -
gamban, mint a valóság. 

Mit jelentett ez? Úgy tekintettem ma -
gamra, mint aki egyszer majd a magyar
nép nagy vezetője, királya lesz, de a va -
lóság egészen más volt. Ekkor már világi
szemmel is túl sokat buliztam, éjszakáz-
tam, közben pedig meg-megbuktam egy-
két tantárgyból az egyetemen. Magamra
tetováltattam a „totem állatom” – leg -
aláb bis így gondoltam akkor. Teljesen
szabadnak éreztem magam. Azután 2011
nyarának derekán átfordult a dolog, az
inga átlendült a másik oldalára. Elkezd -
tem kerülni az embereket, nyomasztott 
a társasági lét, mély depresszióba estem.

Sokféleképpen törekedtem kilábalni
ebből az újabb válságból, ami azt is je-
lentette, hogy októbertől kezdve nem jár-
tam egyetemre (ahogy nagyjából más -
hová sem). Kibeszéltem magamból a
gond jaimat, próbáltam a szegedi határban
kiordítani a lelki terheket, és egy szer-

egyszer alkohollal is igyekeztem oldani
szívem görcseit. Mesélték, hogy volt
olyan, hogy részegen néztem magam elé,
és mondogattam, hogy „nem ez a meg -
oldás, nem ez a megoldás”. Jártam pszic -
ho lógushoz, ami reménnyel kecsegtetett
a teljes bezárkózás idején. Nem voltak
ezek maradandó, mély alkalmak, ami tu-
lajdonképpen nem is baj, hiszen még mé-
lyebbre is vihettek volna, a valóságtól
távolabb. Ami viszont emberileg szólva
jó volt, az lényegében zsarolásként hang-
zott el: ha karácsonyig nem kezdek el
újra iskolába járni, akkor el kell kezdeni

egy gyógyszeres kezelést is. Ettől pedig
féltem, mint a tűztől, úgyhogy össze szed -
tem magam, és letettem néhány vizsgát. 

2012. január-februárra sikerült lassan
kilépni a szorongásból és az ember ke -
rülésből, de valós alap nélkül. Így újra ott
találtam magam, ahol a part szakad: nem
nagyon aludtam, túlpörögtem. Kerestem
a kapaszkodót. Volt olyan, hogy a Tisza
ártéri erdejében talált a hajnal, ahogy az
agyam a különböző filozófiai iskolákon,
„izmusokon” zakatolt. Alaposan végig
gondoltam egyiket a másik után, és sorra
vetettem el őket. Aztán valahogy bevil-
lant, hogy a keresztség segít, az lesz a
megoldás. Kéznél volt a folyó, ott helyben
megkereszteltem magam a hideg víz ben,
ami azt jelentette, hogy bele mász tam a
Tiszába. Természetesen ez sem változta-
tott semmit azon kívül, hogy csuromvize-
sen tértem haza nem messzi lakásunkba,
ahol együtt laktam barátaimmal. 

Néhány nappal később le akartam írni
életem történetét mesés formában. Ahogy
végig gondoltam tetteimet, belém hasított,
hogy nem jók a motivációm. Azért tettem
idáig mindent így, hogy mások jónak lás-
sanak, nem azért, mert én magam jó let-
tem volna. Ez a gondolat letaglózott, és
eszembe jutott kamasz korom élő reformá-
tus közössége, ahol be széltek a bűnről is.
Felhívtam a lelki pásztort, aki meglepődve
fogadta láto ga tásomat. Nem mondott
igazából semmi „extrát”, csak józanul,
nyugodtan és hittel beszélgetett velem, de
ezzel megmen tette az életem. Örömmel
tértem haza azzal a jó hírrel, hogy Krisz-
tus értem is, az én bűneimért is meghalt,
ő megbékéltetett Istennel. 

De felmerült bennem egy gondolat:
mi van, hogyha ez is elmúlik, ez is csak
egy pillanatnyi reménység, egy újabb
„izmus”. Ekkor viszont már az Igében
kerestem a választ, és meg is találtam.
Így hangzott: „Mert meg vagyok győ -
ződve, hogy sem halál, sem élet, sem
angyalok, sem fejedelemségek, sem je-
lenvalók, sem eljövendők, sem hatal-
masságok, sem magasság, sem mélység,
sem semmi más teremtmény nem sza-
kíthat el minket Isten szeretetétől, amely
Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van”
(Római levél 8,38-39). Ez tehát nem
múlik el, mert Istentől van, és nem 
tő lem. Szabadító, az életemet újra értel -
mező, újjászülő gondolata volt ez. (Per-
sze ettől még lelki kisded voltam, em -
lékszem, a fenti Igét magamra akartam
tetoválni. Erről lebeszéltek. Végül pedig
– évekkel később – feleségemnek „ad -
tam” az eljegyzési gyűrűnkbe vésve.)

Voltak dolgok, amik egy pillanat alatt,
mások lépésről lépésre változtak meg. 
A mindennapi igeolvasás azonnal életem
része lett, ahogy az imádság is. A helyi
egyházunk hipp-hopp beszippantott, má -
jusban már azon kaptam magam, hogy 
a fenti történetet mondom egy színpa -
don. (Nagyon szerettem a szegedi gyüle -
kezetünket, és habár már nem élünk ott,
ez mai napig tart.) Az éjszakázás viszont
fokozatosan tűnt el az életemből, ahogy
a régi barátaim, cimboráim többsége is.

Elkezdtem tehát már úgy járni az Úr
iskolájába, hogy szeretem a „tanáromat”,
megértettem a miértet. Amik tizenévesen
a legnagyobb akadályok voltak, azok
keresztyénként gyakorlatilag részlet kér -
désekké váltak. Már nem az számít, mit

Füle Lajos
Kinek Krisztusa van
Kinek KRISZTUSA van,
életében nagy csoda történt!
Kinek KRISZTUSA van,
szolgál Neki hálával, önként.
Kinek KRISZTUSA van,
mindenkinek áldást kívánhat.
Kinek KRISZTUSA van,
barátja az ISTEN FIÁNAK.
Kinek KRISZTUSA van,
ritka csodák részese itt lent.
Kinek KRISZTUSA van,
meglátja majd végül az ISTENT.
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HÍrEK – KöZLEmÉnYEK

veszítek az Úrral járva, sokkal inkább az,
hogy mit nyerek. És aki megértette már a
kegyelmet, az tudja, hogy miről be szélek.

És hogy mi a tanulsága mindennek?
Talán három dolog:

1. Sokkal egyszerűbb, jobb és boldo-
gabb életem lett volna, ha nem járom be
ezt az utat 16-tól 24 éves koromig. Va -
laki ezt mondta: A Sátán sokat ígér,
keveset ad, és végül mindent elvesz.
Vonzó a nagymenő élet? Hidd el, hogy
kamu az egész, valódi mélység nélküli.
Nem cserélnék soha, egy pillanatra sem
a leghíresebb focistával, de senki mással

sem. Jobb egy fáradt és nehéz nap után
is keresztyénnek lenni, mint a világ csá -
száraként a népszerűség csúcsán csil-
logni. Ha a homokra és a kősziklára
épített ház történetét hallod a Bibliából,
gondolj arra: ez igaz. Jobb elhinni ezt,
mint megélni a viharokat a homokba
épített házban, átélni, hogy az életed
össze omlik. Jó hallgatni a bölcsebbek
tanácsára, mint kipróbálni mindent, amit
lehet. Ez nem „ciki, vagy nem ciki” kér -
dése, hiszen az életed múlhat rajta.

2. Nincs olyan időszak, hogy túl késő,
nincs olyan helyzet, hogy túl mélyen,

nincs olyan állapot, hogy túl bűnös
vagyok. Az Úr kegyelme ezeket megha-
ladóan nagyobb – hála és dicsőség ezért
neki!

3. A hozzám hasonló bolyongó lel kek -
nek – az életük megújulásához – nincs
szükségük nagy szavakra, show-mű sor -
ra, kedveskedésre. Az Isten igéjének biz-
tató csengése kell, úgy, ahogyan le van
az írva. Se több, se kevesebb.

Isten áldjon, Kedves Olvasó, remélem
épültél a fentiekből!

Szeretettel, 
Kovács István / Pécel

A BIBLIA SZöVETSÉG EGYESÜLET FőTITKÁrAKÉnT Sipos
Aba Álmost 2021. március 3-án bejegyezte a Budapest Kör -
nyéki Törvényszék. Álmos helyett a tanács tagjai rendes taggá
választották dr. Hotorán Gábor tanácsi póttagot. Isten áldja meg
Álmos és Gábor új beosztásukban végzett szolgálatát is, hogy
gazdagíthassa majd az egyesületünket! n

*
A pAndÉmIA mIATT számos tervezett programunk tavaly

novembertől – talán még áprilisban is – elmaradt, elmarad, illet -
ve a bibliaiskolát, tanács- és elnökségi ülést online tartottunk
meg. Olvasóink a BSz honlapján (www.bibliaszov.hu) tájé ko -
zódhatnak programjainkról. n

*
AZ ELnöKSÉG, a Tanáccsal egyetértésben, a márciusra ter-

vezett küldöttgyűlést elhalasztotta, ha a korlátozásokat felold-
ják, akkor várhatóan májusban tarthatjuk meg azt. Erről minden
érdekeltet egyenként értesíteni fogunk. n

*
A mÁrcIuS 12-Én onLInE tanács és elnökségi ülésen a tagok

megtárgyalták az egyesület 2020. évi gazdálkodásáról készített

beszámolókat és az idei év költségvetésének tervezetét, amiket
tárgyalásra és elfogadásra a küldöttgyűlés elé terjesztenek.
Döntöttek a következő bibliaiskolai tanév indításáról, illetve 
a jelen tanév zárásának módosításáról, miszerint a hallgatók 
a feladatokat július 31-ig készíthetik el és küldhetik be, az okle -
veleket és indexeket a következő tanévnyitón osztjuk majd ki.
Új tagok felvételéről is határoztak. n

*
ELKÉSZÜLT az emeleti nagykönyvtár leválasztása, ahol 

– reménységünk szerint szeptembertől – egy tantermi részt
használhatnak majd a bibliaiskolások, illetve ahol az ÉBA
könyvraktára és a BSz anyagraktára is méltó helyet kapott. 
Az új elrendezés Váraljai János lelkiismeretes és szép munkáját
dicséri. n

*
mEGoSZTjuK oLVASóInKKAL a számunkra szomorú hírt,

hogy Benedek Csilla szolgatársunk a BSz-ben volt bérelt laká -
sá ból idősek otthonába költözött. Azzal a reménységgel „enged -
tük” el őt, hogy lehetősége szerint továbbra is számíthatunk 
áldott szolgálatára. Isten áldja meg őt új otthonában is! n

Halottaink: V Abuczki Istvánné (1933) Debrecen,
V deák Ferenc (1955) Budapest,
V Fövényi Ilona (1931) Kőszeg,
V Huszár judit (1936) Békéscsaba,
V jakus Gáborné (1925) Budapest,
V juhász jánosné (1924) Budapest,
V nagy Ilona (1930) Budapest,
V nagy józsefné (1942) Karcag,
V oláh Erzsébet (1920) Debrecen,
V orosz Ferencné (1932) Pécel,
V patkós Terézia (1931) Békéscsaba,
V rostás Lászlóné (1952) Budapest,
V Siket Zsigmondné (1931) Szerencs,
V Tarr Károlyné (1933) Ópályi,
V Zsednai józsefné (1919) Balatonkenese.

Számos BSz tag testvérünktől kellett az elmúlt időszakban elbú -
csúznunk, mert őket hazahívta az Úr. Kit fertőző, kit évek óta sú -

lyosbodó vagy hirtelen érkezett betegséggel szólított el közülünk.
Hűséges testvérek voltak ők, hiányoznak majd a „harctéren”. Hálásan
emlékezünk a közös szolgálatokra, áldásokra! Emléküket meg -
őrizzük, s kívánjuk, hogy családtagjaiknak, gyülekezetüknek adjon
Isten vigasztaló igei bátorítást! 

Rostásné Zsuzsára külön is emlékezünk Móréhné Ágnes gondo-
lataival, hiszen Zsuzsa szinte felsorolhatatlan feladat vállalásával
segítette munkánkat.

„Életünk nagy ajándékai a lelki testvérek, akikkel együtt dobban
a szívünk, egy úton járunk, egy irányba nézünk. Közülünk elment
valaki. És miközben az egyik szemünk mosolyog, mert Zsuzsi már
színről színre látja azt, amit mi még csak sejtünk, a másik szemünk
könnyben úszik, mert hiányzik a kedves arc, a szelíd tekintet és a meg-
fontolt szavak, amiknek mindig súlya volt. Hálásak vagyunk, hogy 
ismerhettük, hogy életünk része lehetett, és hálásak vagyunk mind -
azért, amit együtt éltünk át. A boldog feltámadás bizonyosságával
búcsúzunk Zsuzsitól.”
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BIBLIAISKoLAI TAnFoLYAm A 2021/2022. TAnÉVBEn
A Biblia Szövetség Egyesület (BSz) – amennyiben a járvány miatti korlátozás megszűnik – 

bibliaiskolai tanfolyamot indít a 2021-2022. tanévben is azoknak a 18. életévet betöltött, közoktatási
tankötelezettségének eleget tett (nyolc osztályt befejezett), keresztyén életben elindult férfiaknak és nőknek,

akik szeretnék a Jézus Krisztus iránti elkötelezettségüket biblikus ismerettel és életvitelben megerősíteni.

Helyszíne: a BSz oktatási központja (2119 Pécel, Kálvin tér 2/b).

A részvétel költsége: 20.000,- Ft/tanév.
Képzési cél: A bibliaiskolai oktatás célja a Kol 2,2-3. verseinek figyelembevételével is:

– A keresztyén életben elindultak számára egyszerű, alapfokú ismeretet nyújtani az Ó- és Újszövetség
könyveinek tartalmáról, továbbá a Szentírást átfogó legfőbb tanításokból (biblia-teológia).

– A hallgatókkal megismertetni a Szentírás magyarázatának azokat az egyszerű, de nélkülözhetetlen szabályait,
amiket minden hívő embernek ismernie kell ahhoz, hogy jól értse a Biblia üzenetét (írásmagyarázat).

– A Bibliát olvasó embereket segíteni a Jézus Krisztusba vetett hitben való meggyökerezésben és növekedésben
(hitvallás- és etikai alapismeretek).

– A tanfolyamon résztvevőket segíteni a gyülekezeti közösségbe történő bekapcsolódásban és aktívabb
részvételben (egyháztörténeti és egyházismereti alapismeretek).

– A hallgatók között olyan kapcsolatokat, közösséget kialakítani, ami kivételes lehetőséget teremt majd a szol-
gálatban, az egyéni életben és gyülekezeti munkában.

Tanfolyamok:
1. BSz bibliaiskola 2/1. tanfolyam. Kétéves tanfolyam első tanéve, tanfolyami tanóraszám: 56. Tantárgyak:

ószövetségi bibliaismeret, hitvallásismeret, egyházismeret, etika.
2. BSz bibliaiskola 2/2. tanfolyam. Kétéves tanfolyam második tanéve, a 2/1. tanfolyamot sikeresen abszolvált

hallgatók részére. Tanfolyami tanóraszám: 56. Tantárgyak: újszövetségi bibliaismeret, Szentírás értelmezése,
egyháztörténet, missziológia.

A bibliaiskola sikeres elvégzéséről a Biblia Szövetség Egyesület bizonyítványt állít ki.

A tanév kezdete: 2021. szeptember 18., ezen a napon az oktatás a tanévnyitó ünnepség után megkezdődik.
oktatási napok: 2021-ben még október 16-án, november 13-án és december 04-én, januárban nincs tanítás 
a többi hónapban várhatóan a harmadik szombaton, évzáró várhatóan májusban.

Részletesebb információt a www.bibliaszov.hu honlapcímen talál, vagy munkaidőben érdeklődhet 
a 06 28 452334-es telefonszámon.

Szeretettel fogadjuk a jelentkezéseket a bsz@bibliaszov.hu elektronikus címen vagy a Biblia Szövetség
Egyesület, 2119 Pécel, Kálvin tér 2/B postacímen. A jelentkezésnél meg kell adni a nevet, lakóhelyet,

születési helyet és dátumot, tel. és/vagy internetes elérhetőséget, egy rövid bemutatkozó életrajzot, 
amiben indokolni kell, miért szeretné elvégezni a bibliaiskolát. Kérjük, jelentkezéséhez csatolja gyülekezet

vezetőjének ajánló sorait is. Az ajánló hiánya nem zárja ki a bekapcsolódást az oktatásba, 
de ehhez a jelentkezőt előtte személyes ismerkedésre behívjuk.

A jelentkezés érvényes, ha július 31-ig a 20.000.- Ft-os részvételi díjat is befizeti 
a Biblia Szövetség folyószámlájára (OTP 11742331-20002279) vagy a BSz házipénztárába. 

A felvételről minden jelentkezőt kiértesítünk.

A jelentkezés határideje: 2021. július 31.
(A jelentkezéskori személyes adatainak közlésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a BSz az adatait kezelje, 

az egyesületi adatkezelési szabályzatot a www.bibliaszov.hu honlapon megismerheti. 
Adatainak törlését a szabályzatban rögzítettek szerint bármikor kérheti.)

A BSz fenntartja a jogot a tanfolyam szükséges vagy indokolt változtatásához.



Gyirgyó Dénes és felesége, Tímea már fiatalként és házaspárként is embert
próbáló nehézségekkel, akadályokkal kellett, hogy megküzdjenek. Ilyen
próbákkal nagyon kevés ember találkozik, s ha mégis, akkor a legtöbbjük nem
bírja azokat teljesíteni, inkább az önpusztítást választja. Déneséket a próbákban
– akkor még számukra ismeretlenül – megőrizte Isten kegyelmes szeretete,
amikor pedig elérte őket Jézus megváltást munkáló hívogatása, akkor egyedi
életpályát kínált számukra. Cigány emberek ők, akik előtt megnyitotta a
misszi ói mezőt olyanok felé is, akiket csak ők érthettek meg vagy érhettek el.
Dénes elvégezte a BSz péceli bibliaiskoláját is, s azon kevés végzős közé tar-
tozott, aki minden tanítási napon megjelent, s a fela datokat kiválóan teljesítette,
pedig ehhez minden alkalommal 500 km-es vonatutat kellett megtenni egy
Hajdú-Bihar megyei kis faluból, Esztárról és vissza. Timi is abszolválta az első
évet, s várjuk őt a folytatáshoz. Az elmúlt évek során településről településre
jártak, számos cigány telepen beszéltek az evangéliumról, bizonyságot téve
arról, amit Isten az ő életükben cselekedett. Rendsze resen látogatják és szol-
gálnak azokban a közösségekben, amik szolgálatuk nyomán alakultak.
Különös szolgálati lehetőség nyílt számukra a Covid-járvány nyomán: amikor
az iskolákban megszűnt a tanítás, számos cigány családnak sem eszköze, sem
internetelérési lehetősége nem volt az online oktatáshoz. Dénesék először
egyszerű otthonukat nyi tották meg, s adták át eszközeiket, hogy a rászoruló
kisdiákok használhassák azt, majd az udvari, vályogból készült melléképületet
alakították át tanodává, ahol ízlésesen berendezett szobácskában naponta fo-
gadják a nebulókat. Mivel ők nem pedagógusok, ezért segítséget kapnak 
a helyi pedagógusoktól, illetve az angol oktatáshoz a debreceni Wáli István
Cigány Szakkollégiumtól.
A tanodában szinte folyamatosan van foglalkozás, nem csak iskolai, de kö -
zösségi órát is tartanak, ahol minden programot imádsággal kezdenek. Hétvé-
genként bibliaórán találkoznak a felnőttek, és külön a gyerekek. De tanítják
őket tudatos életvitelre is, talán számunkra különös, de pl. a zöldség- és
gyümölcsfogyasztás fontosságára, a házimunkára, közösségi feladatokra…, 
a fiatal házaspárokat kertművelésre.
Örömmel osztunk meg olvasóinkkal néhány életképet Dénes és Timi szol-
gálatáról (a képeken sajnos csak Dénes látható).



A Biblia és Gyülekezet című folyóiratra a 11742331-20003610 számlaszámon vagy postai utalványon lehet előfizetni 
Előfizetési díj 2021-ben: belföldre: 3.000,- Ft/év; (10 pld. felett 2.500,- Ft/pld.); külföldre: – európai országokba 5.500,- Ft/év;  

– egyéb országokba 6.700,- Ft/év. Az előfizetés nélküli árus példány ára 400,- Ft. A folyóirat megjelenik negyedévenként. 
A Biblia és Gyülekezet szerkesztősége és kiadóhivatala a Biblia Szövetség Egyesület címén 

Kiadja a Biblia Szövetség Egyesület megbízásából az Ébredés Alapítvány, felelős kiadó: Szabó László 
* * * 

Biblia Szövetség Egyesület címe: H-2119 Pécel, Kálvin tér 2/B  Telefon/fax: 06 (28) 452-334  Internet: www.bibliaszov.hu  E-mail: bsz@bibliaszov.hu
felelős szerkesztő: Sipos Ajtony Levente; szerkesztő: dr. Mikolicz Gyula;  szerkesztőbizottság: Alföldy-Boruss Dezső, dr. Cs. Nagy János, Margit István, 

dr. Mikolicz Gyula, Sipos Ajtony Levente, Sipos Ete Zoltán;  tördelés: Horváth Mária
Címlap fotó: Internetről; – Fotók: Gyirgyó Dénes

–  Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza!  – 
Nyomtatás: Prime Rate Kft. 1044 Bp., Megyeri út 53.  –  HU-ISSN 0866-2932 (nyomtatott) – ISSN 2064-0269 (online)

AZ ÉBrEdÉS ALApÍTVÁnY AJÁNLATA 2021-BEN

Elérhetőségeink: ÉBrEdÉS Alapítvány, 2119 Pécel, Kálvin tér 2/B; 
tel./fax: (28) 452-334; mobil: (20) 915-5811

web-shop: www.bibliaszov.hu; e-mail: imargit@bibliaszov.hu

Amit a lelki ajándékokról
érdemes tudni
Ára: 390,- Ft

ELŐKÉSZÜLETBEN:
Alföldy-Boruss Dezső

Gondolatok 
a teremtésről

Hanko, Ronald
A kegyesség 
tudománya

Ára: 2.500,- Ft

Margit István
„Az Isten útaiban 

való járás“
Ára: 500,- Ft

Margit István szerk.
A péceli kör 

100 esztendeje
Ára: 390,- Ft

Dr. Erdélyi Judit
Természetgyógyászat – 

visszaélések a hittel
Ára: 390,- Ft

Dr. Erdélyi Judit
Zsoltárok –

az imádság iskolája
Ára: 390,- Ft

Péterffy György
Az észak-amerikai 

indiánok misszionáriusa:
david Brainerd

Ára: 390,- Ft

ELőKÉSZÜLETBEn


