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Egyek legyetek! 
 

E fel-nem-ismert lehetőség 
ítéletünk, megméretésünk. 
Családnyi vagy gyülekezetnyi, 
városnyi vagy nemzetnyi létben, 
világnyi összetartozásban 
örök hiányjel. 
Mint jéghegyek úszunk el egymás 
mellett, noha megváltásunknak 
óceánja szeretve ringat, 
mióta és mindannyiunkat… 
VALAKI vár, vérrel fedez be, 
s távolodunk széttöredezve… 
 

Füle Lajos 
 

 

 

 

 

Összhangban 
 
A nyár egyik szombat estéjére feleségem meglepett egy 
zeneakadémiai hangversenyre szóló jeggyel. A koncert 
egyik darabja Schubert: Pisztráng ötös-e volt. Már ma-
ga az is élmény volt, hogy a talán mindenki által jól is-
mert, népszerű tétel mellett az egész művet is meghall-
gathattam. De még nagyobb élmény volt látni az elő-
adókat. Nem vagyok értő kritikus, de szerintem nagy-
szerűen játszottak. Pedig különböző nemzetiségűek vol-
tak: orosz, ukrán, norvég, francia és horvát. Még az is 
lehet, hogy játszottak ebben az összeállításban már 
máskor is, de inkább azt gyanítom, hogy nem. 

Mivel a jegy a harmadik sorba szólt, így a zenei él-
mény mellett lehetőség volt közelről látni a zenészeket 
is. Szinte együtt lélegeztek. Ha mindenki játszott, akkor 
az elsőhegedűst figyelték, annak mozdulatait, mimiká-
ját, arcának és szemének rezdüléseit, együtt mozogtak a 
zene ritmusára, dinamikájára. Ha pedig valakinek éppen 
szólisztikus része volt, akkor a többiek figyeltek a szó-
listára, ugyanúgy koncentráltak, mintha játszottak vol-
na, ezzel nemcsak a szólistát segítették, hanem a szóló-
részt követően gördülékenyen kapcsolódtak be ismét a 
közös zenélésbe. Tették mindezt úgy, mint akiken lát-
szott, hogy maguk is élvezik mindazt, amit csinálnak. 
Mosolyogva, örömteli arccal. Mindehhez persze nagy 

alázat is kell – talán leginkább az elsőhegedűs részéről 
– hogy senki ne érezze magát fontosabbnak a többiek-
nél, hanem abban a tudatban zenéljen, hogy ez a másik 
nélkül nem megy. 

Óhatatlanul is eszembe jutott a gyülekezet, az, hogy 
mi hogyan „muzsikálunk” együtt. Egymást segítve, ki-
egészítve – vagy pedig mindenki „elvan” a maga szó-
lamával? Az Újszövetségben számos helyen van szó az 
egymáshoz való helyes viszonyulásról, talán legkon-
centráltabban a Filippi 2-ben: „Ha annakokáért helye 
van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vi-
gasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösség-
nek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek, tel-
jesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal 
legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzés-
ben, egyugyanazon indulattal lévén; Semmit nem csele-
kedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, ha-
nem alázatosan egymást különbeknek tartván ti maga-
toknál. Ne nézze ki-ki a maga hasznát, hanem mindenki 
a másokét is.” (Fil 2,1-4) 

A másik alapvető kérdés az, hogy a szolgálat öröm-
mel történik-e vagy sem? Munkába menet-jövet van 
időm rádiót hallgatni. Egyik alkalommal a riporter a sok 
nyári rendezvény egyikének szervezőjével – aki maga is 
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zenész – beszélgetett, és rá is csodálkozott, hogy milyen 
lelkesen beszél a rendezvényről. Mire a zenész azt vála-
szolta, hogy addig fogja csinálni, amíg lelkesen tudja, 
mert anélkül nem érdemes. Én magam is azt tapaszta-
lom az élet számos területén, hogy egy feladat megol-
dásában a lelkesedésnek legalább 70-80%-nyi szerepe 
van! Tudunk-e lelkesen szolgálni? 

Ezzel szorosan összefüggő kérdés, hogy tudunk-e 
örömmel szolgálni? Szintén az újszövetségre hivatko-
zok: az öröm a hívő élet egyik alapvető sajátossága! A 
Lélek gyümölcsénél a szeretet után következik (Gal 
5,22), az Isten országának is egyik kiemelt jellemzője 
az igazság és a békesség mellett (Róm 14,17). Látja-e 
ezt rajtunk az, aki nap mint nap találkozik velünk, vagy 
aki látogatóként bejön az imaházba? De az öröm, mint 
az Úr szolgálatának „kötelező kelléke” megjelenik a jól 
ismert 100. zsoltárban is: „Szolgáljatok az Úrnak 
örömmel!” 

Hallgatva és nézve a zenészeket, eszembe jutott Mó-
zes 5. könyve 28. része is (amit szerintem nem megfele-
lően, az újszövetségi hívőkre konkrétan is értelmezve 
szoktak idézni – ettől még a mondanivalójának szellemi 
törvényszerűsége igaz!). Isten itt elmondja, hogy mi-
lyen esetben vár áldás népére, és milyen esetben átok, 
és ezek miben nyilvánulnak meg. Évtizedekkel ezelőtt 
egy barátom hívta fel a figyelmemet a 47. versre: 
„Amiatt, hogy nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet 
örömmel és jó szívvel, mindennel bővölködvén, szolgá-
lod majd a te ellenségeidet…” 

Kell-e ennél világosabb megfogalmazás? A szolgá-
latnak akkor van értéke Isten előtt, ha „örömmel és jó 
szívvel” végezzük! Örömmel szolgálni pedig csak egy-
ségben lehet – úgy, ahogy a zenészek tették. 

Legyen ez a célunk a nyári pihenést követően szep-
temberben újrainduló szolgálati területek mindegyikén! 

Ádány Mihály 
 

VELÜNK TÖRTÉNT
 
 

Szilfa-tisztás – június 10. 
 

  

 
„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy sze-
ressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egy-
mást szeretni fogjátok.” (Jn 13: 34-35) 
 



M A N N A   2019. júl.–szept. 

 3

IMAHÁZUNK TÁJÁN
 

Nyári Gyermekklub-ünnepélyt tartottunk 
 

 
 

Véget ért már a tanítás az iskolákban, és megkezdődött 
a vakáció, a gyermekek közül sokan elutaztak vidékre 
vagy táborba. Talán emiatt jöttek kevesebben a június 
16-án, vasárnap délután megtartott Gyermekklub-
alkalomra. Nagyné Zsuzsa üdvözlő szavai után előbb 
egy kis játékra, majd éneklésre került sor, amelyet 
Nagyné Kalán Évi és Bodóné Doroti vezettek. A „Pil-
langó ha lehetnék” kezdetű éneket gyülekezetünk 
gyermekei segítségével tanították meg a résztvevőknek, 
akik hamar felvették a ritmust.   

Ez alkalommal vendégünk és előadónk Baker Ágnes 
volt, aki egy nagyon tanulságos mesét mondott el a Mo-
sómedvéről, aki részt vett az erdei állatok futóverse-
nyén. Sok kalandon és megpróbáltatáson keresztül két 

fontos dolgot vésett a szívébe ez a mosómaci: 1.) „Soha 
nem szabad feladni!” és a 2.) „Ne térj le a kijelölt pá-
lyáról!” Az állatok királya, az Oroszlán a verseny köz-
ben több ízben tanácsolja, figyelmezteti, sőt megmenti a 
bukástól, így végül Mosómedve sikeresen célba ér, és 
elnyeri a győztesnek járó koronát.  

 
 

Az ajándék ezúttal egy labda és édesség volt, amelyet 
örömmel vettek birtokba a gyermekek. Az udvaron sze-
retetvendégség várta vendégeinket, a kisteremben pedig 
ruha- és cipőválogatásra nyílt lehetőség.  

Mi, szervezők is tanultunk az eseményekből, és azt 
mondjuk: „Nem adjuk fel!” 

Kolozs Nagy János
 

BIZONYSÁGTÉTEL
 

Éljünk szabadon! 
 

Földi életünkben nagyon sok nehé-
zségen megyünk át, olyan helyzetek 
állnak elő, amiket meg kell olda-
nunk, ezek hétköznapi életünk vele-
járói. Amikor sikerül elintézni dol-
gokat, megnyugszunk, hogy túl va-
gyunk rajta, és hálát adunk az Úrnak 
segítségéért. Ezek között lehetnek 
bonyolultabb dolgok is, amik egy-

szerűbbek lettek volna, ha tanácsot kértünk volna az Úr-
tól. Próbák, fájdalmas dolgok is jönnek mindennapja-
inkban, zűrzavart okozhatnak elménkben, érzelmeink-
ben, és amikor elmennek a felhők a fejünk fölül, bi-
zonyság lesz, hogyan kaptunk segítséget felülről. Sok-
szor sérülnek emberi kapcsolataink, de nagyon sokat 
tehetünk azért, hogy rendeződjenek, megoldódjanak a 
visszás dolgok akár bocsánatkéréssel, akár megbocsá-
tással. 

Ha viszem az áldozatomat az Úrnak, és ott eszembe 
jut, hogy vétkeztem valaki ellen, azt mondja erre az Ige: 
„Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed, és ott 

megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami pa-
nasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt a te ajándé-
kodat, és menj el, előbb békélj meg a te atyádfiával, és 
azután vidd fel a te ajándékodat.” (Mt 5, 23-24) 

A belső béke helyreállításáért nekem kell valamit ten-
nem, nekem kell bocsánatot kérnem attól, akinek fájdal-
mat, vagy kárt okoztam. Nem mondhatom más fájdalmá-
ra, hogy az semmiség, de neki fáj. Valaki nagyobb terhet 
tud vinni, valaki kisebbet, más a tűrésküszöb, és a fájda-
lomküszöb. Sokszor nem könnyű a bocsánatkérés, de a 
fordítottja sem egyszerű, amikor én kapok sebet, nekem 
fáj valami, és rendezésre vár a dolog, és az illető nem 
gondol arra, hogy talán beszélni kellene erről, nekem ak-
kor is meg kell bocsátanom, mert ha nem, akkor a Meny-
nyei Atya sem bocsát meg nekem. Ez nagyon súlyos do-
log. „Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is meg-
bocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek.” (Mt 6,12) 
Nem hiszem, hogy bárki is azt akarná, hogy ne kapjon 
bocsánatot bűneire. Saját szabadságomért elengedem az 
adósságot, amivel nekem tartozik valaki. A rendezéssel 
nem szabad sokáig várni, mert lelki, szellemi deformált-
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sághoz vezet. Az ilyen ember tudja, hogy a másik em-
bernek mit kellene tenni, önmagára nézve másképpen lát-
ja a történteket, megengedő saját magára nézve, rá más 
szabályok vonatkoznak. Egy megtört szívű, sebzett em-
ber elveszíti reális látását, nehéz megszólítani. Egy beteg 
lélek és szív nehezen nyílik meg, sokszor a segítséget is 
támadásnak veszi. A rendezés elhúzódása keménnyé te-
szi az embereket. 

Szeretnék még egy dolgot megemlíteni, ami lassítja 
két fél közötti vita lezárását. Egyik ember is és a másik 
is – akik szemben állnak egymással valamilyen ügyben 
– elmondja azoknak az embereknek, akik szeretik őt, 
egyet értenek vele, védelmükbe veszik anélkül, hogy 
ismernék a másik fél helyzetét, hogyan alakult ki a ha-
rag, békétlenség kettejük között. Mindig lehet találni 
embereket, akiket egy táborba lehet gyűjteni az igazság 
ismerete nélkül. A sértett fél ahogy elmondja a történte-
ket, és a támogatók egyetértenek vele, így igazolva látja 
magát, hogy ő nem tehet erről az egész esetről. Sokan 
nem gondolnak arra, hogy mi van a másik féllel. Mind a 
két félnek köze van az ügyhöz. Ha csak az egyiket tá-
mogatjuk egyetértésünkkel, nagyot hibázunk, mert a 
másik félnek is van igazsága. El kell döntenünk ilyen 
helyzetben, hogy egyik félnek sem segítünk haragudni. 

El sem tudjuk képzelni, hogy hányféle eset fordul 
elő, hányféle módon lehet sebeket okozni, megkárosíta-
ni embereket – kölcsönösség nélkül – egyoldalúan is 
lehet súlyos szenvedést okozni valakinek, aki belerop-
panhat, de mindaddig nem lesz megoldás, amíg nem tud 
megbocsátani a kárt okozónak. Az ember börtönbe van 
zárva. Saját magunk által épített börtönben ülünk. Ha 
nem tudunk, vagy nem akarunk megbocsátani, tulaj-
donképpen a szabadulás kulcsát dobjuk el. A megbo-
csátatlan bűnök be vannak zárva egy szobába és azt 
mondjuk, hogy: Jézus, oda nem mehetsz be! Ki kell 
nyitnunk az ajtókat az Úr Jézus előtt. Úgy döntünk, 
hogy elfordítjuk saját börtönünk kulcsát. Felismerjük az 
Úrral való kapcsolat új szintjét. Nagyon rosszul dön-
tünk, ha egyes területeket meg akarunk tartani magunk-
nak. Igazi érzéseinket letagadjuk emberek előtt, érzel-
meinket elfojtjuk, ennek az lesz a következménye, hogy 
nem funkcionálunk úgy, ahogy meg lettünk teremtve. 
Egy történetet hallottam egy kisfiúról, akinek nagyobb 
testvérei voltak, csak örökölt játékai voltak. Egyszer 
kapott egy új kisautót, éppen játszott vele, amikor a leg-
idősebb testvére hazajött és széttaposta a kisfiú tulajdo-
nát. Nagyon sírt, erre bejött az apja, és megverte a kis-
fiút, és megtiltotta, hogy bármikor is sírhat. Súlyos dep-
resszióba esett, évtizedekig kezelték, de nem volt ered-
mény. Már nem is tudta, hogy mi a gyökere ennek a 
szörnyű állapotnak. Hallott a megbocsátásról, és az Úr 
emlékeztette őt erre a nagyon régi történetre. Ha ez az 
ember nem tudott volna megbocsátani, elvágta volna 
magát Isten gyógyító erejétől. Végre elérkezett számára 
a szabadulás, már nem gyötörte a gyermekkori emlék. 

Szeretném idézni valakinek az elbeszélését, hogyan 
szabadult meg gyötrelmeitől. „Éjfélkor azt vettem ész-

re, hogy teljesen képtelen vagyok elaludni. Kegyetlen 
igazságtalanság hullámai söpörtek végig rajtam, és úgy 
tűnt, hogy az elfedező szeretet észrevétlenül távozott 
szívemből. Nagy gyötrelmemben Istenhez kiáltottam 
azért az erőért, hogy engedelmeskedjem figyelmezteté-
sének: „A szeretet minden rosszat elfedez.” A Szent 
Szellem azonnal kezdte kimunkálni bennem azt az erőt, 
ami végleges elfelejtéshez vezetett. Szellemileg ástam 
egy sírt, szándékosan beledobálva a szemetet egészen 
addig, amíg a mélyedés igen terjedelmes lett. Szomorú-
an leengedtem azt a bántást is, ami megsebesített, egé-
szen a sírig, és gyorsan rálapátoltam a földet. Aztán 
gondosan betakartam gyeptéglával, ültettem gyönyörű 
fehér rózsákat és nefelejcseket, és fürgén távoztam. Hir-
telen nyugtató álom borult rám. Az a seb, ami annyira 
halálosnak tűnt, begyógyult forradás nélkül. Isten szere-
tete annyira betakarta, hogy ma már nem tudok arra 
sem emlékezni, ami a szomorúságot okozta.” 

Több mint tíz éve voltam egy konferencián, ami a 
megbocsátásról szólt. A végén azt kérte az előadó, hogy 
egy papírra írjuk fel azok nevét, akiknek meg kell bo-
csátanunk. Imában vittük az Úr elé ezeket az embereket 
és magunkat is. Ezeket a cédulákat beledobtuk egy 
szemetesbe, majd megsemmisítették. Ez egy jelképes 
cselekedet volt, de nagyon sokat jelentett. Örültem, 
hogy megtettem. 

A megbocsátás lényege, hogy elengedem az embe-
reket megbocsátásom szabadságában önként és feltétel 
nélkül, így döntök, hogy bocsánatot nyerjek az Úrtól. A 
múltban szóval, vagy tettel megsebeztek minket család-
ban vagy gyülekezetben, egyéb kapcsolatainkban, bale-
set áldozataivá váltunk, megloptak, jó hírnevünket 
csorbították, tönkretették. Ha nem tudunk megbocsáta-
ni, nem tudjuk elfogadni Isten bocsánatát, börtönbe zár-
juk magunkat. A láncoktól, kötelékektől meg kell sza-
badulnunk. Az Úr ki akarja árasztani ránk gyógyítását, 
szabadítását. A fájdalom helyett az Úr örömöt ad meg-
bocsátás által! 

Még valamit szeretnék leírni. Mi nem változtathat-
juk meg az Ige igazságait, nem hozhatunk más szabá-
lyokat, mint ami a Bibliában van. Valakik azt mondják, 
hogy aki nem kér bocsánatot, annak nem kell megbo-
csátani. Valakik azt mondják, hogy a bűnöket csak az 
Atya bocsáthatja meg, és ez igaz, de azt mondani, hogy 
ha mi bocsátunk meg egymásnak, az csak utánzat, ez 
tévedés. Ha mi megbocsátunk egymásnak igazán, tiszta 
szívből, az elrendezett, elintézett dolog itt a földön is, és 
a Mennyben is. Ehhez kapcsolódó igék: Mt 16,19, Mt 
18,18, Jn 20,23. 

A Mt 18,19-ben még van valami fontos: egy akarat-
tal összejönni az Úr nevében, és úgy kérni. Akármilyen 
ügyben jövünk hozzá imáinkkal, a létszám nem számít, 
de az egymáshoz való viszonyunk igen. Az is bizonyos, 
hogy a mi Urunk nem számolja, hogy hányszor bocsá-
tott már meg nekünk, mi sem számolgathatunk. Szabad-
ságunkért tegyünk meg mindent! 
 

Lukács Edit 
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INTERJÚ HELYETT
 

Egy különleges ember különleges megtérése 
 
A héber Messiás szó görög megfelelője: Krisztus. De valóban Jézus volt a Krisztus? Valóban ő az, akiben csodála-
tos módon beteljesedtek a születése előtt több száz évvel elhangzott kijelentések? És honnan tudhatjuk, hogy Ő az 
egyetlen a történelemben, akire ráillik a profetikus ujjlenyomat? 

Amikor interjúalanyt kerestem ennek a kérdésnek a megvitatásához, számos kutató neve felmerült, akik hangza-
tos titulusokkal dicsekedhettek, ám mindenekelőtt olyan szakértőt kerestem, aki nem kizárólag elméleti érdeklődés-
sel közeledik a tárgyához. Így jutottam el Dél-Kaliforniába, ahol egy meglehetősen valószínűtlen helyszínen buk-
kantam interjúalanyomra. 
 

KILENCEDIK INTERJÚ: LOUIS S. LAPIDES, 
M.DIV., TH.M 

Mi sem természetesebb, mint hogy egy templomot 
válasszunk a Bibliával kapcsolatos beszélgetés helyszí-
néül, mégis furcsán éreztem magam, amikor Louis 
Lapides lelkipásztorral gyülekezete templomának szen-
télyében foglaltunk helyet a vasárnapi istentisztelet 
után. Aligha jutott volna eszembe, hogy éppen egy 
ilyen festett üvegablakos templom padsorai között ke-
ressem a tősgyökeres zsidó családból származó 
Lapidest. 

Annak számára, aki ilyen örökséget hordoz, a kér-
dés, hogy vajon Jézus-e a régen várt Messiás, nem 
pusztán elméleti jellegű. Éppen azért eredtem Lapides 
nyomába, hogy megismerjem saját személyes kutatása-
inak történetét ebben az életbe vágó kérdésben. 

Lapides a Dallasi Baptista Egyetem teológiai fakul-
tásán végzett, majd a Talbot Theological Seminaryn 
Ószövetségből és sémi nyelvekből doktorált.  Majd egy 
évtizeden át tevékeny részt vállalt a Chosen People 
Ministries munkájában, melynek keretében zsidó egye-
temisták előtt beszélt Jézusról. Tanított a Biola Univer-
sity Biblia tanszékén, és hét éven keresztül vezetett bib-
liatanulmányozó szemináriumokat. Korábban egy mes-
siási gyülekezetekből álló országos hálózat elnöke volt. 

A nyúlánk termetű, szemüveges és halk szavú 
Lapides gyakran elneveti magát, és még többet moso-
lyog. Fesztelenül, mégis udvariasan kalauzolt el a 
Sherman Oaks-i Beth Ariel Közösség templomának 
padsorai elé helyezett székhez. Nem akartam rögtön 
előhozakodni bibliai kérdéseimmel, ezért inkább arra 
kértem, avasson be szellemi barangolásainak történeté-
be. 

Míg elgondolkodott a kérdésen, kezét összekulcsol-
ta, és felpillantott a falakat borító sötét faburkolatra, 
majd felvázolt egy rendkívüli életutat, amely 
Newarkból Greenwich Village-en át Vietnamba, majd 
Los Angelesbe vezetett, míg a kételkedéstől eljutott a 
hitig, a judaizmustól a kereszténységig, a jelentéktelen 
Jézustól a Messiás Jézusig. 

– Mint tudja, zsidó családból származom – kezdte. – 
Hét évig egy konzervatív zsidó közösségbe jártam, ahol 
felkészítettek a bármicvóra. Bár nagyon fontosnak tar-
tottuk ezeket a tanulmányokat, a hit nem volt különö-

sebb hatással családunk mindennapi életére. Nem hagy-
tuk abba szombaton a munkát, és nem tartottunk kóser 
konyhát. 

– Ennek ellenére – mosolyodott el – a nagy ünnepe-
ken a szigorúbb ortodox zsinagógába jártunk el, mert 
apám úgy érezte, ott a helyünk, ha igazán komolyan 
akarjuk venni Istent. 

Amikor közbevetőleg megkérdeztem, hogy mit hal-
lott a szüleitől a Messiásról, Lapides röviden csak eny-
nyit mondott: – Ez föl se merült. 

Nem értettem. Azt hittem, félreértettük egymást. – 
Azt akarja mondani, hogy erről még csak nem is beszél-
tek? – kérdeztem. 

– Soha – erősítette meg. – Arra sem emlékszem, 
hogy ez a téma a héber iskolában valaha szóba került 
volna. 

Ezt nagyon különösnek találtam. – És Jézus szóba 
került? – kérdeztem. – Hogyan beszéltek róla? 

– Csak lekicsinylően – mondta Lapides. – De inkább 
sehogy. Jézussal kapcsolatos első benyomásaim a kato-
likus templomokból származtak: Jézus a kereszten, tö-
viskoronával a fején, az oldalába döfött dárdával, vérző 
fejjel. Ez számomra semmit sem jelentett. Miért imád-
nánk egy olyan embert, aki a kereszten függ átszegezett 
kézzel és lábbal? Jézusra soha nem gondoltam úgy, 
mint akinek bármi köze lehetne a zsidó néphez. Nem 
volt több mint egy a pogány istenek közül. 

Arra gyanakodtam, hogy Lapides idegenkedése nem 
egyszerűen a keresztény hit téves felfogásából szárma-
zott. – Nem érezte úgy, hogy az antiszemitizmusnak ke-
resztény gyökerei vannak? – kérdeztem. 

– A pogány és a keresztény szót szinonimaként 
használtuk, és arra tanítottak, hogy legyünk óvatosak, 
mert a pogányok között sok az antiszemita – válaszolta 
diplomatikusan. 

– Fogalmazhatunk úgy, hogy negatív előítéletei vol-
tak a keresztényekkel szemben? – feszegettem. 

Ezúttal nem köntörfalazott: – Igen, valóban így volt. 
Sőt, amikor először kaptam egy Újszövetséget, meg 
voltam győződve arról, hogy az antiszemitizmus kézi-
könyvét tartom a kezemben: hogyan gyűlöljük és irtsuk 
a zsidókat. Az jutott eszembe, hogy az amerikai nácik 
haszonnal forgathatják, mint gyakorlati útmutatót. 
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Elszomorodva gondoltam arra, hogy milyen sok zsi-
dó gyerek nőhet fel úgy, hogy ellenséget lát a kereszté-
nyekben. 

A LELKI UTAZÁS KEZDETÉT VESZI 
Lapides elmondta, hogy miközben felcseperedett, 

különböző okok hatására meglazult a judaizmushoz va-
ló ragaszkodása. Minthogy érdekeltek a részletek, arra 
kértem, beszéljen bővebben erről, mire õ elbeszélte éle-
te egyik legmegrendítőbb élményét. 

– Tizenhét éves voltam, amikor a szüleim elváltak – 
mesélte, és meglepődtem, hogy ennyi év után is mennyi 
fájdalom van a hangjában. – Ez, ha volt is bennem val-
lásos érzület, annak maradékát is kiirtotta belőlem. 
Azon töprengtem, hogyan lép 
be a képbe Isten. Miért nem 
mentek el a rabbihoz, hogy ta-
nácsot kérjenek? Mire jó a val-
lásosság, ha nem segít a min-
dennapi élet dolgaiban? Márpe-
dig a szüleimet nem tudta együtt 
tartani. Amikor útjaik elváltak, 
bennem is meghasadt valami. 

– Ráadásul a judaizmusban 
nem éreztem, hogy személyes 
kapcsolatom lehet Istennel. Volt 
egy sor gyönyörű szertartás és 
hagyomány, de ezek csak a 
Sinai-hegy távoli és közönyös 
Istenéről szóltak, aki azt mond-
ta: „Ismeritek a játékszabályo-
kat – ha ezeket betartjátok, jó dolgotok lesz. Viszlát!” 
Ott álltam kamaszfejjel, tomboló hormonokkal, és azon 
tűnődtem: „Vajon látja-e Isten a vívódásomat? Törődik-
e egyáltalán velem?” Akkor ennek semmi nyomát nem 
láttam. 

A válással kezdetét vette a lázadás korszaka. Elme-
rült a kor zenéjében, és mély nyomot hagytak benne 
Jack Kerouac és Timothy Leary írásai. Idejének nagy 
részét Greenwich Village kávéházaiban töltötte, a főis-
kolától távol, majd jött a sorozás és a hadsereg. Az 
1967. esztendő a világ másik végén köszöntött rá, egy 
lőszerrel, bombákkal, rakétákkal és más robbanóanyag-
okkal megrakott teherhajón – csábító célpont a 
Vietkong hadserege számára. 

– Emlékszem, Vietnamban egy eligazításon ezt 
mondták nekünk: „Az itt lévők húsz százaléka valószí-
nűleg meghal a háborúban, a maradék nyolcvan száza-
lékot pedig nemi betegségek, alkohol vagy kábítószer 
teszi tönkre.” Arra gondoltam, hogy még egyetlen szá-
zalék esélyem sincs arra, hogy átvészeljem a háborút. 

– Életem legsötétebb időszaka volt ez. Sok szenve-
désnek voltam tanúja. Élő halottakat láttam. Láttam a 
háború pusztításait. És találkoztam katonatársaim anti-
szemitizmusával. Voltak közöttük déliek, akik még ke-
resztet is égettek egy éjjel. Talán azért, mert el akartam 

távolodni zsidó identitásomtól, keleti vallásokkal kezd-
tem foglalkozni. 

Lapides a keleti filozófiákat tanulmányozta, mikor 
Japánban járt, buddhista szentélyeket keresett fel. – 
Iszonyúan felkavart az a sok gonoszság, amit láttam, és 
azt kutattam, hogy mi a hit válasza minderre – mondta. 
– Azt mondogattam akkoriban: „Ha létezik Isten, nem 
érdekel, hol találok rá: a Sínai-hegyen vagy a 
Fudzsijamán. Akárhol is, de meg kell találnom.” 

Vietnamból hazatérve marihuánát szívott, s azt ter-
vezgette, hogy buddhista pap lesz. Belekóstolt az aszké-
ták önmegtagadó életébe, s azt remélte, hogy így meg-
szabadulhat a rossz karmától, amit múltja hibáival vont 

magára, de hamar ráébredt, 
hogy a múlt bűneit soha nem 
tudja jóvátenni. 

Néhány pillanatig hallgatott. 
– Depressziós lettem – folytat-
ta. – Emlékszem, a metrón ülve 
azon gondolkoztam, lehet, hogy 
az a megoldás, ha a sínek közé 
vetem magam. Akkor kiszaba-
dulnék ebből a testből, és bele-
olvadnék Istenbe. Még rosz-
szabbra fordult az állapotom, 
amikor LSD-vel próbálkoztam. 

Később megpróbált új életet 
kezdeni, ezért Kaliforniába köl-
tözött, ahol folytatódtak lelki 
bolyongásai. 

– Buddhista gyűlésekre jártam, de üresnek éreztem 
ezeket – folytatta. – A kínai buddhizmus ateista, a japán 
buddhizmus Buddha-szobrokat imád, a zen buddhizmus 
pedig túlságosan elvont. Megismerkedtem a szcientoló-
giával, ám ez manipulálni és irányítani akart. A 
hinduisták az istenek őrült orgiáiban és a kék elefánt 
képében megjelenő istenekben hisznek. Egyikben sem 
találtam értelmet, egyik sem elégített ki. 

Még olyan összejövetelekre is elkísérte barátait, me-
lyeknek sátánista felhangjai voltak. – Figyeltem, és 
azon gondolkodtam, hogy itt valóban történik valami, 
de az nem jó. Ebből a drogokkal átitatott világomból 
üzentem a barátaimnak, hogy úgy érzem, van egy raj-
tam kívül álló gonosz erő, amely hatalommal rendelke-
zik felettem. Olyan sok gonoszsággal találkoztam addi-
gi életemben, hogy hinni kezdtem a létezésében. 

Ironikus mosollyal nézett rám. – Előbb hittem a sá-
tán létezésében, mint Istenében – mondta. 

„NEM TUDOK HINNI JÉZUSBAN” 
1969-ben Lapidest a kíváncsisága Sunset Stripbe 

hajtotta, ahol egy evangélista egy nyolcméteres kereszt-
hez láncolta magát tiltakozásul az ellen, hogy a helyi 
szórakozóhelyek tulajdonosai elérték a hatóságoknál, 
hogy eltiltsák őt az utcai prédikálástól. Ott, a járdán 
Lapides összeakadt néhány kereszténnyel, akikkel rög-
tönzött hitvitát folytatott. 



M A N N A   2019. júl.–szept. 

 7

Kissé nagyképűen a keleti filozófia tanításait vágta a 
fejükhöz. – Nincs odafönt semmiféle Isten – mondta az 
ég felé bökve. – Mi vagyunk az Isten. Én is Isten va-
gyok, te is Isten vagy. Fedezzétek fel Istent magatok-
ban! 

– Ha Isten vagy – válaszolt közülük valaki –, teremts 
egy követ a semmiből! Mert Isten képes erre. 

Kábítószertől elhomályosított elmével Lapides azt 
képzelte, hogy egy nagy követ tart a kezében. – Tessék, 
itt a kő – mondta, és üres kezét feléjük nyújtotta. 

– Ez a különbség közted és az igaz Isten között – 
mondta valaki gúnyosan. – Ha Isten teremt valamit, azt 
mindenki látja. Az objektív, és nem szubjektív. 

A gondolat szöget ütött Lapides fejében. Elgondol-
kodott rajta, és azt mondta magában: „Ha megtalálom 
Istent, objektív létezőt kell találnom. Elegem van a ke-
leti filozófiából, amely azt mondja, hogy Isten bennem 
van, és megteremthetem magamnak a saját valóságo-
mat. Ha létezik Isten, objektív valóságnak kell lennie, 
hiszen csak akkor van értelme a létének.” 

Amikor az egyik keresztény Jézus nevét említette, 
Lapides ezzel a válasszal próbálta elhárítani magától: – 
Zsidó vagyok, nem tudok hinni Jézusban. 

– Ismered a Messiásról szóló próféciákat? – kérdezte 
egy lelkipásztor. 

Lapides elbizonytalanodott: – Próféciákat? Soha 
nem hallottam felőlük. 

Lapides elcsodálkozott, mikor a lelkész néhány 
ószövetségi helyet idézett. „Álljon meg a menet! – gon-
dolta magában. – Ezek a zsidó Szentírásból idéznek! 
Hogyan lehetne abban szó Jézusról?” 

Amikor a lelkész felajánlott neki egy Bibliát, 
Lapides kétkedve fogadta. – Benne van az Újszövetség 
is? – kérdezte. A lelkész bólintott. – Hát jó, elolvasom 
az Ószövetséget, de azt a másikat ki se nyitom! 

Meghökkentette a lelkipásztor válasza. – Rendben – 
mondta. – Olvasd el az Ószövetséget, és kérd Ábrahám, 
Izsák és Jákób Istenét, Izrael Istenét, hogy mutassa 
meg, ha valóban Jézus a Messiás! Mert ő a te Messiá-
sod. Ő először a zsidó néphez jött, majd az egész világ 
Megváltója lett. 

Lapides számára ez új információ volt. Meghökken-
tő információ. Hazatérve kinyitotta az Ószövetség első 
könyvét, a Genezist, és elkezdett Jézusra vadászni az 
Írás szavai között, melyeket több száz évvel azelőtt je-
gyeztek le, mielőtt a názáreti ács megszületett volna. 

„VÉTKEINK MIATT KAPOTT SEBEKET” 
– Nem sokkal ezután – folytatta Lapides – naponta 

olvastam az Ószövetséget, és benne a próféciákat, egyi-
ket a másik után. Mózes ötödik könyve például szól egy 
Mózesnél nagyobb prófétáról, aki majd eljön, és akire 
hallgatnunk kell. Elgondolkoztam azon, vajon ki lehet 
nagyobb, mint Mózes. Bizonyára a Messiás, aki Mó-
zesnél is nagyobb tanító és nagyobb tekintély. Ezt meg-
jegyeztem, és tovább kutattam a Messiás után. 

Lapides lassanként eljutott a Szentírásban Ézsaiás 
könyvéhez, melynek 53. fejezete mélyen elgondolkod-
tatta. Ámulatba ejtette a művészi tökéllyel megfogal-
mazott, világos és konkrét prófécia a Messiásról, aki Iz-
rael és a világ bűneiért szenved és meghal – s mindez 
több mint hétszáz évvel azt megelőzően íródott, hogy 
Jézus a földön járt. 
 

„Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, 
fájdalmak férfia, betegség ismerője. 
Eltakartuk arcunkat előle, 
megvetett volt, nem törődtünk vele. 
Pedig a mi betegségeinket viselte, 
a mi fájdalmainkat hordozta. 
Mi meg azt gondoltuk, 
hogy Isten csapása 
sújtotta és kínozta. 
Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, 
bűneink miatt törték össze. 
Ő bűnhődött, hogy nekünk 
békességünk legyen, 
az õ sebei árán gyógyultunk meg. 
Mindnyájan tévelyegtünk, 
mint a juhok, 
mindenki a maga útját járta. 
De az Úr őt sújtotta 
mindnyájunk bűnéért. 
Amikor kínozták, alázatos maradt, 
száját sem nyitotta ki. 
Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, 
vagy mint a juh, 
mely némán tűri, hogy nyírják, 
ő sem nyitotta ki száját. 
Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, 
de kortársai közül ki törődött azzal, 
hogy amikor kiirtják 
a földön élők közül, 
népe miatt éri a büntetés?! 
A bűnösök közt adtak sírt neki, 
a gazdagok közé jutott halála után, 
bár nem követett el gonoszságot, 
és nem beszélt álnokul. 
 

… sokak vétkét vállalta magára, és közbenjárt a 
bűnösökért.” (Ézsaiás 53,3–9.12) 

Lapides azonnal felismerte az arcképet: ez a názáreti 
Jézus! Ekkor kezdte megérteni a katolikus templomok-
ban gyerekkorában látott festményeket a szenvedő, 
megfeszített, vétkeink miatt megsebzett Jézusról, aki 
„sokak vétkét vállalta magára”. 

Az ószövetségi zsidók állatáldozatokkal keresték a 
kiengesztelődést vétkeikért, de eljött Jézus, Isten végső 
áldozati báránya, aki egyszer és mindenkorra megfize-
tett a bűnökért. Íme, Isten megváltó tervének a testet öl-
tése! 

Annyira lélegzetelállító volt ez a felfedezés, hogy 
Lapides csupán egyetlen következtetést látott lehetsé-
gesnek: Csalás! A keresztények átírták az Ószövetséget,  
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és úgy forgatták ki Ézsaiás szavait, hogy úgy hangoz-
zék, mintha a próféta Jézusról jövendölt volna. 

Lapides elhatározta, hogy leleplezi a hazugságot. – 
Megkértem a mostohaanyámat, küldjön nekem egy zsi-
dó Bibliát, hogy ellenőrizhessem, mi az igazság – me-
sélte. – Küldött is egyet, de mi történt? Ugyanazt olvas-
tam benne! Most már nem lehetett kitérni előle! 

A ZSIDÓ JÉZUS 
Lapides újra és újra messiási próféciákra bukkant az 

Ószövetségben: több mint négy tucat jövendölést szá-
molt össze. Ézsaiás megjövendölte, hogy a Messiás egy 
szűztől fog születni. Mikeás megjelölte születése helyét, 
Betlehemet. Mózes első könyve és Jeremiás a Messiás 
származásáról prófétál: Ábrahám, Izsák és Jákób le-
származottja lesz, Júda törzséből, Dávid házából. A 
Zsoltárok arról jövendölnek, hogy elárulják, hamis ta-
núk vádolják, átlyukasztják a kezét és a lábát (bár akkor 
még nem alkalmazták a keresztre 
feszítést), és szólnak feltámadásá-
ról (nem lát romlást a teste, hanem 
felvétetik a magasba), és így to-
vább. A próféciák elűzték Lapides 
kételyeit, míg végül drasztikus lé-
pésre szánta el magát. 

– Elhatároztam, hogy kinyitom 
az Újszövetséget, és elolvasom az 
első lapját. Nem többet. Remegő 
kezekkel, lassan nyitottam ki Máté 
evangéliuma első oldalát, és az ég 
felé sandítottam, mikor csap belém 
a mennykő. 

Máté evangéliumának első sza-
vai majd kiszúrták a szemét: „Jézus Krisztusnak, Dávid 
Fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve…” 

Lapides tágra meresztett szemekkel idézte vissza azt 
a pillanatot, amikor ezt a mondatot először olvasta: – 
Azt gondoltam: „Nahát! Ábrahám fia, Dávid Fia – min-
den egybevág.” Továbbolvastam a születéstörténetet, és 
azt gondoltam: „No,  nézd csak! Máté az Ézsaiás 7,14-
et idézi: ’Íme, a szűz fogan méhében, és fiút  szül.’” 
Majd Jeremiás prófétától következett egy idézet. Ültem 
és gondolkoztam. „Hiszen itt a zsidó népről van szó! Mi 
köze ennek a pogányokhoz? Mi ez az egész?” 

– Nem tudtam letenni. Mire az evangéliumok végére 
jutottam, rájöttem, hogy ez legkevésbé sem az amerikai 
náci párt kézikönyve, hanem Jézus és a zsidó közösség 
kapcsolatának története. Elkezdtem olvasni az Aposto-
lok cselekedeteit, és lám, ott azon tanakodnak zsidó fér-
fiak, hogy miként lehetne Jézus történetét továbbadni a 
pogányoknak. Miféle szerepcsere ez?! 

A beteljesült próféciák olyannyira meggyőzték 
Lapidest, hogy másokkal is megosztotta felfedezését: 
Jézus a Messiás! Akkor még mindez csupán elvi lehető-
ség volt számára. Visszariadt attól a gondolattól, hogy 
milyen következményei lehetnek mindennek az életére 
nézve. 

– Ráébredtem, hogy ha elfogadnám Jézust, akkor 
teljesen meg kellene változtatnom az életemet – mond-
ta. – Változtatnom kellene a kábítószerhez, a szexhez és 
egyéb dolgokhoz való hozzáállásomon. Akkor még nem 
tudtam, hogy Isten segít a változásban, ezért azt hittem, 
hogy magamnak kell kitakarítanom az életemet. 

KINYILATKOZTATÁS A SIVATAGBAN 
Lapides néhány barátjával együtt elvonult a Mojave-

sivatagba. Súlyos lelki konfliktust élt át. Rémálmaiban 
kutyák marcangolták a testét. A sivatagi bozótosban ül-
dögélve eszébe jutottak a Sunset Stripben hallott sza-
vak: „Vagy Isten oldalán állsz, vagy a sátánhoz tarto-
zol.” 

Hitt a testet öltött gonosz létezésében: nem akart 
hozzá tartozni. Imádkozni kezdett: „Istenem, vess véget 
a gyötrődéseimnek! Túl kell látnom a kételkedés homá-
lyán, tudnom kell, hogy Jézus-e a Messiás. Tudnom 

kell, hogy te, aki Izráel Istene vagy, 
akarod-e, hogy ezt higgyem.” 

Miközben beszélt, láttam rajta, 
hogy azon gondolkodik, miként 
önthetné szavakba azt, ami ezután 
következett. Néhány másodperc 
múlva így szólt: – Legpontosabban 
úgy fogalmazhatnám meg, amit át-
éltem, hogy Isten objektív módon 
szólt a szívemhez. Tapasztalati 
úton győzött meg arról, hogy ő van. 
És akkor, odakinn a sivatagban ez a 
válasz fakadt fel a szívemből: „Is-
tenem, befogadom az életembe Jé-
zust. Nem tudom, mihez kezdjek 

vele, de akarom őt. Alaposan összekuszáltam az élete-
met. Arra van szükségem, hogy te változtass meg en-
gem.” 

És akkor Isten elindította bennem azt a folyamatot, 
amely máig tart. – A barátaim látták, hogy megváltozott 
az életem, és nem értették. Azt mondták: „Történt veled 
valami a sivatagban. Már nem szívsz semmit. Valahogy 
más lettél.” 

– Mire azt válaszoltam: „Nem tudom megmagyaráz-
ni, mi történt. Csak annyit tudok, hogy van valaki az 
életemben, aki szent, aki igazságos, aki pozitív élet-
szemléletet ad nekem. Egész embernek érzem magam.” 

Ez a szó elárult mindent: – Egész – hangsúlyozta. – 
Ezt azelőtt soha nem éreztem. 

A pozitív változások ellenére aggodalommal töltötte 
el, hogy erről a szüleinek is be kell számolnia. Amikor 
végül megtette, vegyes reakciókat váltott ki belőlük. – 
Először örültek, mert felfogták, hogy nem vagyok kábí-
tószerfüggő többé, és úgy érezték, érzelmileg is össze-
szedtem magam – emlékezett. – Örömük azonban szer-
tefoszlott, amint megértették, mi a változás forrása. 
Meghökkentek, mintha azt mondanák: „Miért éppen Jé-
zus? Miért nem valami más?” Nem tudtak vele mit kez-
deni. 
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Némi szomorúsággal a hangjában hozzátette: – Azt 
hiszem, máig nem tudták feldolgozni. 

A körülmények úgy alakultak, hogy Lapides felesé-
gért való könyörgése meghallgatásra talált, és találko-
zott Deborah-val, aki szintén zsidó volt és Jézus követő-
je. A lány elvitte őt egy gyülekezetbe, melynek éppen 
az az ember volt a lelkipásztora, aki hónapokkal koráb-
ban azt ajánlotta Lapidesnek, hogy olvassa el az Ószö-
vetséget. 

– Igencsak leesett az álla – mesélte nevetve –, ami-
kor besétáltam a templomba. 

A gyülekezet tele volt olyan hívőkkel, akik korábban 
motoros bandákhoz tartoztak, hippik voltak, vagy kábí-
tószereztek. A félénk és visszahúzódó zsidó fiú – aki az 
antiszemita megnyilvánulásoktól való félelmében min-

denkitől tartott, aki különbözött tőle – felszabadultan 
ismerte fel, hogy e színes tömegben „testvéreire” talált. 

Találkozásuk után egy évvel Lapides feleségül vette 
Deborah-t. Két fiuk született. Együtt megalapították a 
Beth Ariel Közösséget, ahol zsidók és pogányok egya-
ránt otthonra találnak, mert Jézus Krisztusban egésznek 
érezhetik magukat. 
 

Részlet Lee Strobel: A Jézus-dosszié (Budapest, 2019. 
Harmat) című művéből 

https://www.harmat.hu/uzlet/a-jezus-
dosszie/?fbclid=IwAR3LG98lcDCjOfMgEVhWTNbh1E7OXe

JM7DOloY4tJcIgq5_QWU2qDzXdn3k 

 

VELÜNK TÖRTÉNT
 

Pillanatfelvételek az idei IFI–nyaralásról 
 

07.21. vasárnap – Érkezés 
Tágas tér... és a Balaton is csak 150 m-re. Pakolunk, ci-
pekedünk, lépcsőzünk, ágyneműt húzunk. Hálásan lapá-
toljuk befelé a vacsorát. Makaróni. 
 A teraszon kezdünk dicsőíteni. A cappella. Egyszerű-
ség, nagyszerűség! 
 Szürkületkor izgatottan baktatunk egy kis ösvényen, át 
a síneken, egyenesen bele a nyári-meleg magyar ten-
gerbe... 
 

07.22. hétfő – Frissen..(még) 
Csordogálunk reggelizni, komótosan. A tanításra már 
mindenki felébred. Én biztosan. Isten, ember, bűn, ke-
gyelem, Jézus, üdvösség, új élet. – Vázlat annak, aki 
esetleg elbóbiskolt a délelőtti tanításon. 
Sztenderd program délután. Kellékei: strandpapucs, tö-
rülköző, naptej, kalap, fürdőruha... és persze a „Várja-
tok meg! Én is megyek!”. 
Este: dal az Úrnak, rövid üzenet, ima, csend, ima, 
csend, ima. „Menjünk le megint a partra!” Gyönyörű az 
ég alja. Jó lenne a szabad ég alatt aludni, nézni a csilla-
gokat... és aztán megnézni a napfelkeltét! 

 

07.23. kedd – Ma már lesznek 
szemináriumok 
A magvető példázata. Én me-
lyik talaj vagyok? El kell 
csendesednem. Megyek is. 
Mindenki megy. Várjuk az Úr 
szavát. 
Szemináriumok: Megtudom, 
hogy én is teológus vagyok... 
bár nem érzem magam annak. 
A kézmosásról: akkor jó, ha 
habzik a szappan. Szív- és ér-
rendszeri megbetegedések 
megelőzése: el kell kezdenem 
újra edzeni! 

Karaoke az esti program néhányunknak.  
„Akkor ma kint alszunk a teraszon?”  – „...előbb játsz-
szunk még!”  
 

07.24. szerda – Benne vagyunk a hétben 
Nem csíptek össze a szúnyogok!  
A szőlőtő. Rácsatlakozni Jézusra, benne megmaradni, 
gyümölcsöt teremni.  
Városnéző kisvonattal megyünk fel a Kishegyre. Út-
közben szólnak a jól ismert bibliakörös, gyerektáboros 
dalok. Gyönyörű a kilátás! Egy kápolna árnyékában vi-
rágkoszorút fonunk. 
Kezdek fáradni... 
 

07.25. csütörtök – Használjuk ki az időt! 
A Lélek gyümölcse, élet a Lélek uralma alatt. Csendes-
ség. 
Nagyon jó időt kaptunk! Megint le a vízpartra, muszáj 
megmártóznunk!  
Megoszthattam egy szemináriumon, hogyan figyelünk a 
környezetre, Danival.  



M A N N A   2019. júl.–szept. 

 10

A zene: fizika, ami a lélekre is hat. Ez már egy másik 
előadás volt.  
 

07.26. péntek – Utolsó nap 
Miben van hiányosságom, Uram?  - kérdezem, a déle-
lőtti alkalmat követően. 

Vacsora után: imaséta komoly témákkal. Megint a sza-
badban dicsőítjük Istent. Szabadon a szürkületben.  
Séta a Balatonhoz. Ma este is. Ezt sokan szerettük a hé-
ten. 

Bodóné Doroti 
 

TALLÓZÓ
 
Ezek a közéleti témák foglalkoztatták a hívő embereket (is) a nyár folyamán 
 

A Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye 
közgyűlésének nyilatkozata a homoszexualitásról 

 

Az egyházmegyei közgyűlési 15/2019 (04.26.) határozata alapján az alábbi nyilatkozatot teszik közzé. 
 
„Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette 
őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a 
földet, és hajtsátok uralmatok alá!” (1Móz 1,27–28a) 
 

Az északi és nyugati evangélikus egyházak egymás 
után adtak ki nyilatkozatot arról, hogy az azonos nemű 
párok megáldásával és az ilyen életközösségben élők 
szolgálatba állításával egyetértenek. Ezek a hírek akár 
az egyházi sajtónkban is biblikus reflexiók nélkül jelen-
nek meg, és megzavarhatnak sokakat egyházunkban. A 
Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházke-
rületének elnöksége és közgyűlése 2000. december 3-án 
közzé tett egy állásfoglalást (Evangélikus Élet, 65. év-
folyam, 49. szám, 2000. december 3., 3. oldal) és Ma-
gyarország Alaptörvénye is elfogadja a fent idézett 
teremtettségi rendet: „Magyarország védi a házasság in-
tézményét mint férfi és nő között, önkéntes elhatározás 
alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, 
mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kap-
csolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek vi-
szony.” (Magyarország Alaptörvénye, Alapvetés L) 
cikk (1)); mégis tapasztaljuk, hogy egyre erősebb a kor-
szellem „érzékenyítő” nyomása ezen a téren hazánkban 
is. Különösen a szexuális érés szakaszában lévő fiatalok 
veszélyeztetettek, akik nem rendelkeznek stabil családi 
háttérrel, követendő keresztyén mintával. Ezért fontos-
nak tartjuk, hogy határozott, szeretetteljes, biblikus ál-
lásfoglalást fogalmazzunk meg. 

1. A Szentírás alapján valljuk, hogy  
– Isten teremtése tökéletes. Az eredendő bűn ezt a 

tökéletes állapotot megrontotta. Ez megmutatkozik az 
élet minden területén különféle bűnökben: az embernek 
Istennel, a másik emberrel, önmagával, a teremtett vi-
lággal való kapcsolatában. 

„Kerüljétek a paráznaságot! Minden más bűn, 
amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki pa-
ráználkodik, a saját teste ellen vétkezik.” (1Kor 
6,18)  

2. A Szentírás alapján valljuk, hogy  
– férfi és nő házassága Krisztus és az Egyház szere-

tetkapcsolatát hivatott kiábrázolni (Ef 5,21–33), mely-

ből következik, hogy ha az egyház a házasság Istentől 
való rendjét eltorzítja, identitásválságba kerül. 

– a szexuális területen elkövetett bűnök ezért is kü-
lönös súllyal bírnak, megkötöznek és függőséget okoz-
nak, sokszor társulnak sátáni, okkult bűnökkel (1Kir 
14,23–24; 15,11–13; 2Kir 23,4–7). Ide tartozik a szaba-
dos és házasságon kívüli szexuális élet, szexuális erő-
szak, pornográfia, prostitúció, pedofília, homoszexuali-
tás, vérfertőző kapcsolat, állatokkal közösülés stb. 

– a heteroszexuális kapcsolatban megnyilvánuló erő-
szak, visszaélés, bántalmazás, megalázás és kényszerí-
tés bűn. 

– a homoszexualitás bűn, függetlenül a korszakon-
ként változó definícióktól (betegség, veleszületett haj-
lam, extrém szexualitás stb.), de pusztán a férfivá és 
nővé teremtettségünk elsődleges nemi jellegeiből és a 
szaporodásra adott parancsból fakadóan a bűneset torzí-
tó hatása ellenére is nyilvánvaló annak helytelen volta. 

– a fentiekben említett szexuális bűnök Isten ítéletét 
vonják magukra (3Móz 18; 20,10–23), illetve önma-
gukban Isten ítélete (Róm 1,18–32). 

„Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem 
örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem 
paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, 
sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem 
nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem 
harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pe-
dig néhányan ilyenek voltatok: de megmosattatok, 
megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus 
Krisztus nevében és a mi Istenünk Lelke által.” 
(1Kor 6,9-11) 

3. A Szentírás alapján valljuk, hogy  
– a szexuális bűnökből, így a homoszexualitásból is 

van szabadulás. 
– a homoszexuális embernek is Isten mentő szerete-

tére, kegyelmére van szüksége a pusztán emberi elfoga-
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dás helyett, mely átmenetileg megnyugtathatja, de meg-
tartja, megerősíti őt önellentmondásos helyzetében. 

– az egyháznak, Isten népének Jézus szabadítását 
kell hirdetnie a homoszexuális emberek felé is. Isten 
iránti engedetlenséget, a homoszexuális emberek felé 
pedig nagy szeretetlenséget tanúsít, ha nem ezt teszi. 

– a szabadulás nemcsak egyszerűen a homoszexuális 
gyakorlat elhagyását vagy az orientáció megváltozását, 
hanem az Istentől elszakadt állapotból a Jézusban ka-
pott új életet is jelenti. 

– az új életben járás nem jelent kísértésektől mentes 
életet, de a Krisztussal és a testvérekkel való közösség 
erőt ad a hitben való megállásra. 

– a szabadultak bizonyságtétele megerősítést jelent a 
védett közeget biztosító gyülekezetek számára és segít-
séget a hasonló helyzetben lévőknek. 

A fentieket figyelembe véve nem tudunk azonosulni 
azzal a hozzáállással, ha valakit homoszexualitása miatt 

elutasítanak, megaláznak, megbélyegeznek, és távol tar-
tanak Isten kegyelmétől, de nem tudunk egyetérteni az-
zal sem, hogyha valakit „homofóbiával” vádolnak, mert 
biblikus alapokon a bűnt bűnnek nevezi. 

Gyülekezeteink ajtajának és gyülekezeti tagjaink 
szívének nyitva kell lennie a homoszexuális emberek 
felé is, hogy együtt tapasztalhassuk meg Isten jelenlétét, 
Jézus szabadítását. 

„Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egye-
sek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem 
azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, 
hogy mindenki megtérjen.” (2Pt 3,9) 
 

Forrás: https://www.evangelikus.hu/hajdu-szabolcsi-
evangelikus-egyhazmegye-kozgyulesenek-nyilatkozata-

homoszexualitasrol?fbclid=IwAR01ynckBCVpa_cCIkYI8t4S
GeTNJj1d4XkVpizKkAM0Z4JvvXA7pc70H4U 

 
 

Miért nem hiteles egy abortuszpárti „társadalomjobbító”? 
 

„Milyen joga van egy másik embernek a testedben lenni majdnem egy éven át, véres, nehéz és fájdalmas módon 
távozni onnan a legintimebb szerveiden keresztül, majd hozzád fordulni élelemért, sőt szeretetért – talán életed 
egész hátralévő részében?” – Anne Enright ír írónő és abortuszpárti aktivista érzékenyítésnek szánja ezeket a 
szavakat a nem kívánt gyermekkel terhes nők iránt. 
 

Vándor Éva, a hvg.hu újságírója kesereg azon, hogy 
négy amerikai államban szigorították az abortusz felté-
teleit. Felismeri (amit az életpárti aktivisták már rég), 
hogy ez egy kultúrharc része, amelyben a kifejezések 
használata stratégiai fontossággal bír. Ezért az ír írónő 
nyelvújítási leleményeit igyekszik átültetni a magyar 
nyelvre: használjuk a „terhes” helyett a „megterméke-
nyített” szót, a nem kívánt terhesség helyett pedig a 
„beleegyezés nélküli terhesség” kifejezést. Mi a szerző 
célja? A hazai, szinte teljesen szabad AB-
lehetőségekkel is elégedetlen? Vagy arra számít, hogy 
majd a magyar nyelvhasználat begyűrűzik az amerikai 
angolba, és gátat szab az ottani pro life-aktivizmusnak? 
Magyarul igen nevetségesen hangzik ez a „beleegyezés 
nélküli terhesség”: kivel nem egyezett meg a nő, a fér-
fival, akivel szexuális kapcsolatba lépett, vagy annak 
hímivarsejtjével, netán a saját petesejtjével, amely meg-
termékenyült, vagy azzal az embrióval, aki – jobb híján 
– az ő méhébe kapaszkodott az életben maradásáért? 
Ez a kultúrharc persze nemcsak a kultúra harcmezején 
zajlik, hanem sokkal inkább a morál terén. 

Ameddig az a típusú erkölcs, erkölcsi érzék létezik, 
amely a saját érdekek mellett mások, a közösség érde-
keit is fontosnak ismeri el, a választáspárti (abortuszt 
megengedő)–életpárti (abortuszellenes) küzdelem min-
dig ez utóbbi javára dől el. A gyakorlati életben ez per-
sze nem ilyen egyértelmű: joggal számíthatnak az abor-
tuszpártiak a széles tömegek kényelmes élet iránti vá-
gyára („Ugye, nem várod el tőlem, hogy lemondjak a 
terveimről egy gyerek felneveléséért?”), problémahárító 

hajlamára („Tele van az életem megoldandó feladatok-
kal, most nagyon nem hiányzik még egy nehézség”), 
konformizmusára („A főnöknőmnek is volt abortusza, 
meg még négy ismerősömnek, ez természetes dolog, ha 
ennyien élnek vele”). 

Ám a morális érzék és a logikus gondolkodás ponto-
san tudatja az emberekkel, hogy az abortusz egyenlő 
egy ember meggyilkolásával. Még az is tudja ezt, aki a 
beágyazódott „sejtcsomót” nem tekinti embernek – 
ugyanis teljesen logikus, hogy annak a sejtcsomónak az 
elpusztításával a potenciális felnőtt is meghal. 

Használhatunk eufemikus, a drasztikus valóságot el-
takaró kifejezéseket: „egészségügyi beavatkozás a nő 
érdekében”, „elengedik a babát”, „megszakítják a ter-
hességet” – a lényeg: egy kezdeti stádiumban élő ember 
erőszakos halált hal. A pro choice-aktivisták egy olyan 
választás (a gyerek kihordásának vagy élete elvéte-
lének) lehetőségéért küzdenek, amely sok esetben egy-
fajta kiutat jelent a szülő egyéni válságából, más ese-
tekben az okként megjelölt válsághelyzet ellenőrizhetet-
len. A pro life-aktivisták a legkiszolgáltatottabb álla-
potban lévő emberek életéért – az élethez való jogért – 
harcolnak. Míg a válságterhességek nehézségei meg-
oldhatók társadalmi összefogással, segítségnyújtással – 
az élet megszakítása soha nem hozható helyre. 

A morál terén tehát nem lehet kétséges, hogy melyik 
fél képvisel nagyobb egyéni és társadalmi értéket, érde-
ket. 

A gyakorlat pedig hol ennek a nyomában jár, hol a 
morális iránymutatással ellenkező irányba tart. Az élet-
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pártiaknak sok esetben potenciális szövetségesei azok a 
választáspártiak, akiknek vannak gyermekeik: bár a 
szülőség nem zárja ki, hogy támogassák a liberális tör-
vényi szabályozást, ám nem tudják nem-embernek te-
kinteni a magzatot; érzelemmentes és magától értetődő 
megoldásnak tekinteni a művi terhességmegszakítást. 
Az emberiség egyre nagyobb hányada fér hozzá infor-
mációkhoz, és számukra egyre világosabb, mekkora hi-
telességi deficittel rendelkeznek azok az abortuszpárti 
aktivisták, akik a liberális szabadságjogok harcosainak, 
a hátrányos helyzetű közösségek védelmezőinek vallják 
magukat. 
 

– NEM HITELES, aki az emberré válás időpontját és 
kritériumait emberi szempontok (és érdekek) szerint 
ide-oda tologatja, holott a fogantatás egyetlen fix pont-
ján kívül nincs más pont a fejlődés folyamatában, ami-
kor kijelenthetnénk, hogy valaki „most lett ember”. Rá-
adásul ez jogi és erkölcsi precedenst is teremt az ember-
definíció önkényes megállapításához, akár a születésen 
túl is. 
– NEM HITELES az a migránsokat, hajléktalanokat, 
bántalmazott nőket és bántalmazott gyerekeket támoga-
tó európai vagy amerikai aktivista, aki a gondoskodás-
ban személyesen őrá szoruló legvédtelenebb embert el-
veti magától, vagy ennek a lehetőségét fenntartja maga 
és mások számára. 
– NEM HITELES az az Afrika-barát lobbista, aki az 
abortusz liberalizálásával és gumióvszerek ingyenes 
osztogatásával akar segíteni a harmadik világ sokféle 
problémáján. Ezzel ugyanis – a kutak ásása, a csatorná-
zás és az élhetőbb környezet megteremtése helyett – azt 
mondja az ott lakók szemébe: túl sokan vagytok, ha te 
és a többiek nem lennétek, sokkal könnyebb lenne itt az 
élet. 
– NEM HITELES az a választáspárti aktivista, aki elíté-
li a kínai népességszabályozó diktatúrát, és azt gondol-
ja, pusztán attól, hogy ő szabadon választhatóvá tenné 
az abortuszt, nem pedig kötelezővé, nagyobb demokra-
ta, és nem ugyanúgy emberéletek kioltását támogatja. 
– NEM HITELES az LMBTQ-aktivista, aki síkra száll 
a többségitől eltérő nemi identitású vagy szexuális ori-
entációjú emberek egyenlő jogaiért, miközben elfogadja 
a legkiszolgáltatottabb életállapotú embercsoport jogsé-
relmét, veszélyeztetettségét. 

– NEM HITELES az, aki irtózik a fasizmustól, eugeni-
kától, embercsoportokat alantasabbnak bélyegző ideo-
lógiáktól, miközben választáspárti aktivistaként megen-
gedhetőnek tartja a genetikai szelekciót, a magzatok 
megölését betegség vagy fogyatékosság miatt. 
– NEM HITELES az, aki kampányol a halálbüntetés el-
törléséért, miközben elfogadhatónak tartja a magzatok 
megölését nehéz emberi helyzetek megoldásaként. 
– NEM HITELES az, aki élharcosa a szabad informáci-
óhoz jutásnak, ám lenézi azokat a hormonmentes csa-
ládtervezési módszereket, amelyek a női ciklus beha-
tóbb megismerését igénylik; és ellenzi, hogy az abor-
tuszra jelentkezők felvilágosítást kaphassanak arról, mi 
is történik a méhükben. Ők azok, akik tiltakoznak az el-
len is, hogy az abortuszra készülőkkel meghallgattassák 
a magzatuk szívhangját. 
 

A magukat progresszívnek valló, liberális szabad-
ságjogokért küzdő abortuszpártiak hitelességi válsága 
egyre nő. 

Ezt persze lehet tompítani vagy eltussolni ideig-
óráig az „én méhem, az én döntésem”-hez hasonló, jól 
hangzó, ám tartalmilag nagyrészt üres szlogenekkel, 
ködösítő szóhasználattal, a mindenkiben meglévő ön-
zésre építéssel. Ám egyre több gondolkodni tudó ember 
döbben rá ezeknek a törekvéseknek a valódi mibenlété-
re: az életet, szülőséget, emberséget kikezdő mivoltára, 
ami rövid távon kényelmes lehet, ám hosszabb távon 
bizonyosan nem szolgálja az emberi közösséget. 

Az írónő és a hozzá hasonlók megdöbbentő szavai, 
amelyekkel az önzés nyelvére lefordítják az anyaságot, 
a várandós állapotot és a szülést, a csecsemő kötődését, 
nagyon hasznosak lehetnek egy olyan életpárti ember 
számára, aki esetleg kompromisszumokra hajlana a nők 
és férfiak kényelme, az okok sokfélesége, a válsághely-
zetek megértése és a szülői felelősség csökkentése ér-
dekében. 

Az ilyen szövegek bepillantást engednek abba a fe-
neketlen önzésbe, ami a választáspárti lelkület mélyén 
van. Amellyel kiegyezni nem lehet. 
 

Kölnei Lívia 

Forrás: https://kepmas.hu/miert-nem-hiteles-egy-
abortuszparti-tarsadalomjobbito?fbclid= 

IwAR3TXZPg91hTN2KdS6oogH_hgB3dNVFxnImM1eLfbjox
MyIeQSb9rMwZFZM 

 

 

Az abortusz-vita margójára – reakció Laborczi Dóra cikkére 
 
Nemrég megjelent a Keresztény Kultúra nevű blogon 
egy bejegyzés „Az abortusz is életvédelem: a bajba ju-
tott lányok és nők életét védi” címmel. Laborczi Dóra 
álláspontja a keresztyén blogoszférában egy rendhagyó 
hangot ütött meg, keresztyének jellemzően a pro-choice 
(választáspárti) vs. pro-life (életpárti) disputában az 
utóbbi oldalon szoktak állást foglalni. A cikk ezzel 

szemben azzal a felütéssel kezdődik, hogy az abortusz 
is valójában az élet védelméről szól – csak éppen egy 
másik élet, vagy akár életek védelméről, mint amit az 
„életvédők” zászlajukra tűztek. Arra az árnyalt gondol-
kodásra, aminek az igénye az említett bejegyzésben is 
előkerül, nagy szükség van, ezért igyekszem én is óva-
tosan közeledni a témához – emberi életek minőségéről, 
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húsbavágó, sok esetben élethosszig tartó sebeket és fáj-
dalmat okozó krízisekről, lehetőségekről, és azoknak az 
elvesztéséről, kínzó gyászfolyamatokról beszélünk. Ép-
pen ezért tartom fontosnak, hogy a pro-life oldallal 
szembeni jogos kritikákat, természetesen a saját, hiá-
nyos szűrőm alapján, megpróbáljam kiszűrni abból az 
általam manipulatívnak érzett pro-choice narratívából, 
melynek szellemében némi szelídítés után ugyan, de az 
említett blogbejegyzés is született. 

Nem áll szándékomban pontról pontra mindenre re-
agálni, inkább azt a két átfogó gondolatot szeretném 
megragadni, melyeket az abortuszon átesett nőkkel ké-
szített interjúk festenek le. Az egyik ilyen gondolat nem 
más, mint hogy vannak olyan élethelyzetek, melyekben 
a művi terhességmegszakítás elkerülhetetlen egészség-
ügyi okokból. Nem kell sokat kutatni olyan személyes 
történetek után, melyekben a törvényi szabályozás élet-
veszélyes helyzeteket teremtett, az anya egészséghez 
való joga nem volt biztosítva, és jobb esetben az egyéb-
ként illegális műtét mentette meg az életét. Ezek ször-
nyű traumák, jogos igényeket vetnek fel, de a pro-life 
állásponttal szembeállítani az ilyen egészségügyi vész-
helyzeteket csúsztatás – az abortusz-ellenesség nem a 
műtéti beavatkozás elleni küzdelmet jelenti, hanem az 
élet kioltása elleni küzdelmet. Egy halott magzat eltávo-
lítása a vérmérgezés elkerülése érdekében teljesen más 
szituáció, mint amiről az abortusz elleni harc szól – ab-
szurd lenne olyan törvényi szabályozásért küzdeni, 
amely megtagadja a nőktől ezt az egészséghez való jo-
got. Nyitott kapukat dönget a pro-choice tábor, ha ezzel 
a gondolattal érvel. Vannak persze olyan esetek is, ahol 
élő magzat esetében a magzati életképtelenség és a ve-
szélyeztetettség foka miatt szintén egyértelmű a helyzet, 
de az ilyen no-choice helyzetek megítélése nem ideoló-
giai, nem is etikai, egészen biztosan nem teológiai, ha-
nem orvosi hatáskörbe tartozik. Persze naiv lenne azt 
gondolni, hogy pont az orvostudomány ne lenne maga 
is ideológiavezérelt – mégis, az, hogy hol is húzódik 
pontosan a no-choice vonal, vagyis milyen esetekben 
mondható ki, hogy egyszerűen nincs választási lehető-
ség, azt nem a közvélemény, és nem is az erkölcsi érzék 
határozza meg elsősorban. Ezeknek az eseteknek az em-
lítése tehát leginkább érzelmi manipulációra használha-
tó, de a témához tisztességgel közelítve jól látható, 
hogy eleve nem is képezik a vita tárgyát. A disputa 
minden olyan helyzetről szól, amelyben az orvosi vé-
lemény nem teljesen fekete vagy fehér, tehát a választás 
lehetősége adott. 

A másik, teljesen érthetően érzelmi húrokat meg-
pendítő gondolat a nemi erőszak témájából következik. 
Igazolható-e az abortusz olyan krízishelyzetben, amikor 
az vélhetően az édesanya mentális és fizikai egészségét 
óvja? Különösen is nehéz ez a kérdés, mert a szexuális 
bántalmazás jellemzően családon belül történik (ld. a 
HVG cikkét), így nem hagyhatók ki azok a genetikai 
következmények sem a gondolkodásból, melyek az 
ilyen bűntények következtében léphetnek fel a szüle-

tendő gyermeknél. Anélkül, hogy ezeknek a megterhelő 
kérdéseknek a súlyát csökkenteni szeretném, egy sta-
tisztikai alapú gondolatkísérlettel szeretném szemléltet-
ni, hogy ezek az esetek a pro-choice narratívában miért 
nem rendelkeznek magas meggyőző erővel. A KSH 
2016-os szociális évkönyve 2016-ban 383 bejelentett 
szexuális erőszakról közölt adatokat (ld. itt). A gondo-
latkísérlethez vegyünk 400 esetet, amit a rendkívül ma-
gas látenciára, és az ilyen bűncselekmények visszatérő 
jellegére való tekintettel szorozzunk meg 20-szal. Te-
gyük fel, hogy a 8.000 eset több mint egyharmadában 
kerül sor arra, hogy megfogan egy élet. Így kapunk 
2.700 olyan esetet, melyben az abortusz a szexuális erő-
szakra való tekintettel indokoltnak gondolható – ez még 
így is „csak” kilenc százaléka  annak a több mint 
30.000 abortusznak, amire 2016-ban sor került. Az él-
ve- és halvaszületett vagy elvetélt csecsemők, illetve az 
abortuszok számának az összege alapján ez azt jelente-
né, hogy majdnem 2%-a az összes 2016-ban fogant 
magzatnak erőszakos együttlétből fogant meg. Ez első 
ránézésre valószínűleg erős felülbecslés, de még ha 
nem is lenne az, az jól látszik, hogy az összes művi 
terhességmegszakítás töredékét teszi csak ki a szexuális 
erőszak következtében végrehajtott műtét, több mint 
27.000 esetben más okok húzódnak a háttérben. Tovább 
rontja ezen kívül a trauma-narratívát, hogy még az erő-
szakos esetekben is adott a választás lehetősége. Telje-
sen érthető az a vélemény, ami megjelenik a gyűjtésben 
is: miért is akarna egy nő az ellene elkövetett erőszak 
„gyümölcsével” élni az életének a hátralévő részében? 
Örök emlékeztetője lenne annak a szörnyűségnek, ami 
vele történt, nem beszélve arról, hogy ha a gyermek sé-
rült lesz, az édesanya a normális élet lehetőségének az 
utolsó esélyeit is elveszítené. Erre senki nem kénysze-
ríthető – de az abortusz, ami önmagában is egy olyan 
traumatikus élmény, amitől jó eséllyel az anya egész 
életében nem tud majd megszabadulni (az, hogy az 
abortusz a kisebb rossz, ezért erősen vitatható), nem az 
egyetlen megoldási alternatívája ennek a nehéz helyzet-
nek. Abban az esetben, ha az anya nem alkalmas mentá-
lisan a szülői feladatok ellátására, akkor egy részről se-
gítségre van szüksége (minden erőszakon átesett nő se-
gítségre szorul!), más részről, a gyermeket felnevelheti 
más is. Ez a lehetőség ugyanakkor rengeteg szociális 
kérdést vet fel. Az egész kérdés szociális aspektusát az 
is aláhúzza, hogy a 2016-ban regisztrált bűnelkövetők 
80-90%-a (10% esetében nincs adat) legfeljebb alapfo-
kú végzettséggel rendelkezett, a szexuális bűncselek-
ményeket tehát elég erősen befolyásolják szociális té-
nyezők is. 

Bár a pro-choice oldal mellett felsorakoztatott érvek 
számomra gyengének bizonyultak, itt rátérnék arra, ami 
a blogbejegyzésben jogos kritikaként jelent meg. Hamis 
szembeállításnak tartom, hogy az egyház feladata a 
bűntudatkeltés helyett a segítés lenne, hiszen az egyház 
képviselheti hitelesen a bűnről kialakított véleményét 
úgy is, hogy közben nem hanyagolja el a szociális fela-
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datait. Annyiban viszont jogosnak érzem a gondolatot, 
hogy sokszor az egyházi életpárti aktivizmus kimerül az 
abortusz-ellenességben, így a pro-life szemléletben rej-
lő gazdagság lesilányul odáig, hogy ebből már csak a 
felszólítás marad: „Ne csináld, mert bűn!”. Ha erre 
visszahangzik a kérdés, hogy „Rendben, akkor mit csi-
náljak?”, arra már nehezen ad az egyház választ. Még 
ritkábban áll oda a krízisterhes nő mellé, hogy ne csak 
mutassa az utat, hanem részt is vegyen rajta kísérőként. 
Abban az esetben, ha el akarunk venni egy alternatívát, 
akkor meg kell teremteni egy másikat – ha ez nem tör-
ténik meg, akkor tényleg csak az illegális műtéteknek és 
az abortuszturizmusnak nyitunk teret. Keresztyénként 
jelen kell lennünk krízisközpontokban, az oktatásban, 
szociális otthonokban, nevelőintézetekben. Elérhetővé 
kell válnunk azokban az esetekben, melyekben a pánik 
miatt beszűkült gondolkodású tinédzser nem lát maga 
előtt más megoldást, csak a műtétet. Krízisben nem 
várható el, hogy valaki nehezen fellelhető alternatív 
utakat keressen, különösen, ha családi vagy párkapcso-
lati nyomás is nehezíti a helyzetet. Az élet védelmének 
a feladata nem szűnik meg a születéssel sem – ha a 
gyermekek élethez való jogáért küzdünk, akkor azt kö-
vetnie kell a gyermekek életében való küzdelemnek is. 
Pásztorolnunk kell nehéz helyzetben lévő családokat, 
tanácsot kell adnunk az örökbefogadás lehetőségeivel 
kapcsolatban, jártasnak kell lennünk gyermekvédelmi 
szempontokban, és amennyire lehet, hozzá kell járul-
nunk az állami nevelésben felnövekvő gyerekek integ-

rációjához és testi-lelki egészségéhez. Ez is része az 
életpártolásnak. Ha ez a fele hiányzik az egyházi aktivi-
tásnak, akkor bár igaz és helyes a bűnnel szembeni fel-
lépésünk, de hiteltelenné válunk azokkal szemben, akik 
viszont nem kaptak segítséget egy rendkívül nehéz dön-
téshelyzetben az egyháztól, pusztán egy teológiai állás-
foglalást. Nem elégedhetünk meg ennyivel. 

Laborczi Dóra bejegyzése hangot adott annak a 
szükségnek, hogy az abortusz-kérdésről való gondolko-
dásban az anyák életének a védelme is szerepet kell, 
hogy kapjon. A gyűjtésből úgy tűnhet, hogy a pro-life 
oldal a krízishelyzetben lévő anyák rettenetesen nehéz 
helyzetét, az ő életüket, egészségüket figyelmen kívül 
hagyja – ez azonban igen távol áll az igazságtól. Éppen 
ellenkezőleg, az anyák védelmének az ügye minden 
életpárti gondolkodású ember ügye is. A különbség ab-
ban áll, hogy a pro-life tábor úgy gondolja, ennek a vé-
delemnek előfeltétele és nélkülözhetetlen eleme a mag-
zat védelme is. Ha valóban a „bajba jutott lányok és 
nők” védelmének az igénye mozgatja Dórát, akkor a 
pro-life tábor elleni állásfoglalás igencsak céltévesztett: 
ott ebben az ügyben csak szövetségeseket találna. 
 

Radnóti Attila 

Forrás: http://www.evangelikalcsoport.hu/2019/06/06/az-
abortusz-vita-margojara-reakcio-laborczi-dora-

cikkere/?fbclid=IwAR0nYzUh32OfiZu5KDk87E2LKqdPwnw
sYTe2u4ew12s4sHRtMHROQ3sw02Y 

 
 

Ezért tartom gyilkosságnak az abortuszt 
 
Az írországi népszavazás lehetőséget teremt arra, hogy egyeztessük, akár meg is vitassuk egymással a mag-
zati élettel kapcsolatos nézeteinket. 
 

Az ELTE BTK hallgatói számára tartott különelőadá-
son azt a körkérdést tettem fel a jelenlévőknek, hogy mi 
a véleményük a SZEMlélekről. Az egyik fiatal hölgy 
úgy fogalmazott: látja, hogy mi nem támogatjuk az 
abortuszt, amivel ő nehezen tudna egyetérteni, de szim-
patikus számára, hogy készek vagyunk meghallgatni 
másokat, nem ítélkezünk az eltérő módon gondolko-
dókkal szemben. 

Ez a precíz és őszinte kritika jutott eszembe az abor-
tuszt szigorúan tiltó szabályozással kapcsolatos ír refe-
rendum ügyében. Amint megírtuk, néhány napja az ér-
vényesen szavazók elsöprő többsége arra voksolt, hogy 
helyezzék hatályon kívül a passzust, helyette szülessen 
egy sokkal megengedőbb törvény. 

Függetlenül attól, hogy az írek mellett a világ jelen-
tős része így gondolkodik, én egészen más meggyőző-
dést tartok helyesnek. Noha férfi vagyok, így valami-
lyen szinten csak közvetve érint a téma, van vélemé-
nyem, amit szívesen meg is osztok azokkal, akiket ér-
dekel, mit és miért gondolok az abortuszról. 

Az ír kampányban előkerült a máshonnan sem isme-
retlen gondolat, miszerint a nőknek joguk van saját tes-

tüket illetően önálló döntést hozni, ez pedig a gyermek-
vállalásra is legyen érvényes. Szerintem alapvetően iga-
zuk van az ilyen üzenetek megfogalmazóinak. Ezt a 
döntést azonban a fogantatás előtt van lehetőségük ala-
posan megfontolni és meghozni a nőknek. Az, hogy 
olyan aktusban vesznek részt önszántukból (a kényszer 
más eset, arra most nem térnék ki), amelynek gyermek-
nemzés a célja (úgy is megfogalmazható: aminek gyer-
meknemzés lehet a következménye), ez maga a döntés. 

Egy gyermeket nem akkor vállalsz, amikor megszü-
löd, amikor a kezedbe veszed, hanem akkor, amikor le-
hetővé teszed, hogy elinduljon az ő önálló léte. Ez pe-
dig a megtermékenyítés pillanata. 

Onnantól, hogy létezik egy magzat, ő már nem csu-
pán az anya testéhez tartozó szerv-szerűség, hanem egy 
önálló létező. Vannak saját mozdulatai, saját szívverése, 
saját akarata - saját élete. Az abortusz nem csupán a 
"terhességet" szakítja meg, hanem egy élet folytatását 
is. Az az élet már megkezdődött a megfoganással. 

Kifejezetten örömtelinek tartom, hogy az ír püspö-
kök a népszavazás nyomán belátták, nem lehet kizáró-
lag írott törvényekkel ráerőltetni a morális útmutatást a 
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társadalomra. Egyetértek velük: meg kell találni az utat 
a szívekhez, meg kell tudni hallgatni és meg kell tudni 
érteni az abortuszt valamiféle szabadságjogként helyes-
lők érveit, vágyait. Ez nem jelenti az álláspontjuk he-
lyeslését, de lehetőséget teremt az eltérő nézőpontok 
közelítésére. 

Az abortusz elutasítása szerintem egyáltalán nem ér-
telmezhető a nők elleni támadásként. Ellenkezőleg. 
Akik a magzati életet védelmezik, valójában az anya-
ság, a szülői létforma/képesség felett őrködnek. Egyben 
azok pártját is fogják, akik képtelenek rá, hogy megvéd-
jék magukat. 

A nőket és magzatokat is tisztelem – nem találok el-
lentmondást ebben. 

A gyermekvállalásban igenis a nők szava a legin-
kább döntő. Az élet oldalán állva viszont szerintem csa-
kis a foganás előtt van választási lehetőségük. 

És bár a téma látszólag a nőkről szól, férfi nélkül 
nincs foganás, nincs gyermek, nem indul el önálló élet. 
Mi sem dőlhetünk hátra, nem vonhatjuk ki magunkat a 
felelősség alól. Akár életadóként, akár életvédőként, a 
társadalom alkotó tagjaiként mindannyian érintettek va-
gyunk. 

Gégény István 
Forrás: 

https://szemlelek.net/2018/05/29/ezert_tartom_gyilkossagnak
_az_abortuszt?token=0e6bd1ce03e25529886654421e3335d6 

 

****************************************************************************************************** 
 

Dönteni kell 
 

„Ekkor sokan hittek benne... A főpapok és a farizeusok pedig már kiadták a parancsot, hogy ha valaki megtudja, 
hol van, jelentse be, hogy elfoghassák.„(Jn 11,45.57) 
 

Lázár feltámasztása 
olyan egyértelmű bi-
zonysága volt Jézus is-
teni hatalmának, hogy 
nem lehetett félrema-
gyarázni. Ezért állás-
foglalásra kényszerített 
mindenkit. A Jn 11 vé-
ge négy csoportot em-
lít: 

1. Sokan hittek ben-
ne a zsidók közül, mert 
látták, amit Jézus tett. 

Tettei hitelesítették számukra szavait, s elfogadták, 
hogy Istentől jött, az ő erejével cselekszik, valóban ő az 
Isten Fia. 

2. Mások is látták Jézus tetteit, mégsem hittek ben-
ne. Miért? Mert „aki nem úgy fogadja az Isten országát, 
mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be ab-
ba" (Mk 10,15). Az ismeri fel Krisztus titkát, aki előle-
gezi neki a bizalmat. Aztán majd ő meggyőzi a hívőt, 
hogy nem tévedett. Merjünk kisgyermekké válni! 

3. A hatóság eldönti, hogy meg kell ölni. Miért? Hi-
szen ők is látták tetteit, s tudták, hogy ezek valóban 
messiási tettek. Igen, de be kellett volna ismerniük, 
hogy tévedtek Jézus eddigi megítélésében, s erre nem 
voltak hajlandók. Aki nem akar változni, annak az ér-
telme is zárva marad Jézus igazsága előtt. Benne hinni 
azt jelenti, hogy nem őt állítom az én ítélőszékem elé, 
hanem én állok oda az ő igazságának ítélőszéke elé. 

4. És voltak, akik keresték Jézust. Jönnek a zarándo-
kok Jeruzsálembe, s vele szeretnének találkozni. És 
jönnek messziről ma is emberek, akik szeretnék őt meg-
ismerni, mert sejtik, hogy benne van jelen a mindenható 
és kegyelmes Isten, és nekünk őrá van múlhatatlanul 
szükségünk. Csak jó helyen keressék, ahol megtalálha-
tó: igéjében és a benne hívők között! 

Kinek vallom Jézust annak alapján, amit már tudok 
róla? „Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi 
Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében!" (2Pt 
3,18) 

Forrás: Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai 

 
 
 

GYEREKSAROK
 
 
 

 

Boldog születésnapot! 
Szeretettel köszöntjük a júliusi és a szeptemberi születésnaposokat! 

Tomory Rebeka (júl. 17.), Zsigovics Dorina (júl. 21.), Olajos Júlia (júl. 27.), 
Baranyai Lea (júl. 29.), Boda Zsolt (szept. 6.), Tarsoly Lázár (szept. 7.), 

Sonkoly Patrik (szept. 24.), Gulyás Luca (szept. 28.) 
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SZÜLETÉSNAPOSOK
 

 
 

 
Szeretettel köszöntjük 

júliusban, 
augusztusban és 
szeptemberben 

született 
testvéreinket! 

Bodáné Uri Ibolya (júl. 2.) 
Polányi Károlyné (júl. 2.) 
dr. Bocska Róbertné (júl. 3.) 
Uri Melinda (júl. 8.) 
Bartha Gábor (júl. 13.) 
Kiss Józsefné (júl. 23.) 
Magyar Bernadett (júl. 23.) 
Bódiné Mikes Judit (júl. 24.) 

Simon Dávid (júl. 24.) 
Balázs Tivadarné (júl. 26.) 
Sonkoly Tamás (júl. 26.) 
Ádány Béla (júl. 28.) 
Ádány Máté (júl. 29.) 
Mikes Benjámin (júl. 29.) 
Kalla Balázs (júl. 30.) 
 

 
 

Gyöngyösi János (aug. 4.) 
Molnár Erzsébet (aug. 11.) 
dr. Barabás Noémi (aug. 13.) 
Bodóné Polányi Tünde (aug. 13.) 
Nagy Jánosné (aug. 13.) 
Horváth Ádám (aug. 17.) 
Nagyné Kalán Éva (aug. 23.) 
Zsigovics Benjámin (aug. 25.) 

Tomory-Kiss Ágnes (szept. 3.) 
Gulyás Jenőné (szept. 5.) 
Uri Benjámin (szept. 7.) 
dr. Ádány Sándor (szept. 13.) 
Bartha Gáborné (szept. 13.) 
Bodó Dániel (szept. 13.) 
dr. Novák Péter (szept. 13.) 
 

dr. Simon Lászlóné (szept. 19.) 
Sonkoly Anna (szept. 23.) 
Nagy Péter (szept. 25.) 
Bencsikné Bódi Zsuzsa (szept. 28.) 
Ádány Mihály (szept. 29.) 
Sonkolyné NagyÁgnes (szept. 30.) 

 

„A bölcsesség hol található, és az értelemnek hol a helye? Az embernek azt mondta: Ímé, az Úrnak félelme, az a 
bölcsesség, és az értelem a gonosztól való eltávozás.” (Jób 28:12,28) 
 
Az ember tudja, hogy az aranyat és az ezüstöt a bányákból kell előhozni. A drágagyöngyök és drágakövek felkuta-
tására is képes az ember. Az ember alkot és előállít dolgokat, de nem tudja, hogy hol található a bölcsesség, nem 
ismeri a hozzá vezető utat. Az egész teremtett világban benne van az Örökkévaló bölcsessége. Ő tudja igazán 
megmutatni a bölcsességhez vezető utat. Az okosság, éleselméjűség születési adottság, testi ember is rendelkezhet 
vele. Újabb születésre van szükség, hogy az Isten szerinti bölcsesség a mienk lehessen. Ez az istenfélelemmel, Isten 
ismeretével függ össze. Jeremiás 9,23-24 szerinti figyelmeztetés: „Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével..., 
hanem avval dicsekedjék, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr.” Mindig keressétek az Úr útját és 
megtaláljátok a tudást és a bölcsességet! 

Lukács Edit 
 

 

Gyülekezeti alkalmak 

 Vasárnap: 
9,15 óra: imaóra – több cso-
portban, bibliakör az általános 
iskolásoknak, törekvők órája 
10 óra: Istentisztelet, közben: 
bibliakör az óvódásoknak 
17 óra: Istentisztelet 

 Csütörtök: 18,30 óra: Biblia-
óra 

 Péntek: 18,30 óra: Ifjúsági al-
kalom – BUBBA 

 Minden második vasárnap déle-
lőtt istentisztelet után Közösségi 
Vasárnap (KV). Kávé, tea, sü-

temény és lelkes testvéri beszél-
getések. 

 Minden hónap harmadik va-
sárnap du. 4 órakor a Kamara-
erdei Idősek Otthonában tar-
tunk istentiszteletet. 

 

Betegeink 
 
Baranyai Jánosné 
Pintér Tibor 
Simon Lászlóné 
Vétek Ferencné 
 
„Csak Istennél csendesül el lel-
kem, tőle kapok reménységet. 
Csak ő az én kősziklám és sza-
badítóm, erős váram, nem in-

gadozom. Istennél van segítsé-
gem és dicsőségem, erős szik-
lám és oltalmam az Isten. Bíz-
zatok benne mindenkor, ti, né-
pek, öntsétek ki előtte szívete-
ket, Isten a mi oltalmunk!” (Zsolt 
62:6-9) 
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