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ezeknek az axiómáknak az ideológiai alátámasztása 

akar lenni, hanem annak, hogy a biológiai életet 

csúcsértéknek lehessen tartani, az evésen zabálást 

lehessen érteni, a munkán pedig a szükségesnél jóval 

többet jelentő robotot látástól-vakulásig, vasárnaptól-

vasárnapig. E közhely tehát nem a létminimum 

feltételének megállapítása akar lenni, hanem – végső 

soron – az „egyre többet” ideológiája. Illetve: 

különösen a létminimum körül élők részéről (de a 

jobbmódúak részéről is) annak igazolása, miért 

foglalkoznak csak testiekkel, és miért nem foglalkoznak 

lelkiekkel-szellemiekkel. Mikor is érnének ők rá 

ilyesmire...? 

Az „ellenközhely” az evangéliumból: „Mindezt a 

pogányok keresik... Ti keressétek először az Isten 

Országát és a Neki tetsző életet, s a többit mind 

megkapjátok ráadásul” (Mt 6,25-33). Az Élet a 

csúcsérték, az élet adva van, illetve a csúcsérték 

„kereséséhez” hozzá adatik (az éhezés, a nyomor 

esetétől eltekintve; ez azonban más problematika, amit 

az is mutat, hogy a szóban forgó közhelyet nem az 

éhezők szokták használni, hanem akiknek van, esetleg 

nagyon is van mit enniük). Szóval, Élni kell, élni nem 

feltétlenül; az Isten Országát „keresni” kell, enni nem 

feltétlenül. Borsos Miklós élete szolgáltat „mai” példát: 

Nyugati tanulmányi körútján sokat éhezett (még váltás 

ruhája sem volt!), pedig kávéházi portrérajzolással akár 

jólétben is élhetett volna. De úgy gondolta: művészi 

meggyőződéséhez hűségesnek lennie kell, ennie nem 

feltétlenül. – Navigare necesse est, vivere non est 

necesse! 
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3. Legyetek mindig felövezve! 

   Aki útra készül, felveszi ruháit és szorosra húzza 

derekán az övet. Aki Isten útjaira indul, megköti derekát 

a szolgálat kötelével. Az apostol, a küldött állapota a 

felövezettség, mert útra készül, dolgozni készül, 

szolgálni készül, mert várja az Urat. A felövezettség a 

készség kifejezése, igen Isten küldő szavára, igen az 

apostoli szolgálatra. Felövezem hát magam, vállalom a 

küldöttséget. Van munkatervem, elképzelésem arról, 

hogyan lehet eleget tenni e küldetésnek az adott 

körülmények között. Dolgozni kezdek, mert tudom, 

hogy egy elvégzett munka több a megvalósulatlan 

álmodozásnál.  

Az Országról szóló tanítás a világ üdvösségének záloga, 

de csak akkor, ha a szó nem marad szekrénybe zárva, 

hanem elhangzik ajkamon. Az erős, felövezett ember 

így beszél: „Testvérek, mit cselekedjünk?” Az erős, 

egészséges embert a munkaprogram érdekli. Az alkotni, 

gyümölcsöt teremni vágyó ember még tovább is megy: 

az alapokra építve kidolgozza saját, egyéni jellegű 

munkatervét. Fejlődni, magasabb fokra lépni ugyanis 

annyi, mint az egyetlen alaphoz új szabadsági fokokat 

találni. Csak a tapasztalatlanok gondolják azt, hogy a 

szintek emelkedésével egyre inkább ugyanazt képzelik 

az emberek. 

   Szintekről beszélek. Talán már észrevettétek, hogy 

eddig kikerültem a B-kategória elnevezés használatát. 

Tudatosan tettem és fogom is tenni, ahol lehet. Nem 

azért, mintha félnék az osztályozást nem kedvelők 

kritikáitól, hanem azért, hogy egy kicsit általánosabban 

láthassátok az előttetek álló feladatokat. Ezért az A és 

B betűk emlegetése helyett inkább így beszélek. A 

tanítvány azt tudja, amit szájába rág a tanítója. Ti 

tanítványokból tanítókká is lettetek. A tanítóvá lett 

tanítvány már új állapotban él, mert saját szívén, lelkén, 

lelkiismeretén kell átszűrnie a meghallott igazságokat. 

Ez az új tevékenység új gondokat is rak a vállunkra. 

   Az ember általában nem túl sokáig él tisztán 

tanítványi állapotban. 4-8-12 év elteltével már lábra áll 

valamilyen szinten. Ettől kezdve önálló lesz. Az 

önállóság ideje jóval hosszabb, mint a tanítványi 

korszak. Ebben a hosszabb időben többször és 

erőteljesebben jelentkezik a derékszíj letételének 

kísértése.  

   A közösségi élet első éveiben az ember rózsaszínűnek 

látja a világot. Jó együtt lenni a testvérekkel, jó tanulni 

és vitázni az evangélium igazságairól. Minden érdekes, 

minden örömet jelent. El sem tudjuk képzelni, hogy az, 

amit csinálunk, valaha is megunható lenne. Amikor az 

apostolok gyülekezetében vagyunk ne áltassuk 

magunkat azzal, hogy – ó, igen, a polgári foglalkozás 

szürke, érdektelen dolog, meg is untuk már – de az Isten 

Országáért munkálkodás sohasem unható meg. Minden 

tevékenységre rá lehet unni, minden hivatás 

foglalkozássá süllyedhet. Az apostolság is lehet 

foglalkozás, az apostolság is ugyanúgy megunható, 

mint bármelyik polgári foglalkozás. Papjaink 

egyenesen veszélyeztetve vannak e szempontból, 

hiszen őket saját elöljáróik is lebeszélhetik arról, hogy 

hivatásszerűen végezzék munkájukat. 

   Mielőtt arról gondolkodnánk, hogy honnan vegyük az 

erőt az unalom, a szürkeség, a kifáradás ellen, 

rámutatok arra, hogy az elmondottaktól függetlenül is 

van az apostoli munkának sikertelenségi vonatkozása: a 

jó apostolnak el kell emésztődnie küldetésének 

teljesítése során. Valahogy úgy, mint ahogy elég a 

gyertya. Jó, ha itt egy kicsit félrerakjuk az 

iparművészeti szemléletet, hogy milyen szép a gyertya 

lángja, mlközben fénnyel tölti be a lakást. Milyen 

hangulatos! Tényleg az, de nem a gyertyának. Az 

ugyanis elég, de miközben világít önmagát emészti, 

azaz semmisíti. A szép, díszes gyertyából – ha feladatát, 
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önmagát nem kímélve, beteljesítette – marad egy 

viaszpacni, és egy fekete kanóccsutka.    

   A gyertyának bírni kell ezt az önemésztődést. Az 

elégésnek csak akkor van értelme, ha szépen és sokáig 

adta a fényét. Ezért az égő fonál köré viaszt öntenek, 

hogy táplálja az egyébként másodpercek alatt elégő 

fonál világosságát.  

   Állandóan táplálkoznunk kell nekünk is, mert 

különben kimerülünk és leállunk. Közhely ez, sokszor 

hallottátok már, de igaz közhely. A lelkesedés elszáll. 

Órák vagy napok múlva könnyen értelmetlennek, 

nevetségesnek látjuk azt, amit korábban nagyra 

tartottunk, ami annyira világos volt. 

   Óvakodjatok a fáradtságtól! Nem arra a jóleső 

fáradtságra gondolok, amit az eredményesen elvégzett 

munka után érzünk. Ami után jólesik a pihenés, a mély 

nyugodt álom. Arra fáradtságra gondolok, ami a 

kifáradás, amit nem lehet egy éjszaka kipihenni, ami 

elkísér a következő napra. Amitől nem tudok másra 

figyelni, ami miatt nincs egy épkézláb gondolatom, ami 

miatt szótlanná válok. Aminek következtében gépiesen, 

rutinból csinálom – ha még csinálom – a már 

kényszernek érzett tennivalókat és örülök, ha törölhetek 

egy programpontot a naptáramból. A fáradt ember 

veszedelmes helyzetben van. Nem tud reagálni mások 

gondolataira, félreért szavakat, mozdulatokat. 

Megszűnik a humorérzéke, sértődékennyé válik. A 

fáradtság nagyobb baj mintsem gondolnánk. 

   Óvakodjatok az elkeseredéstől! Az elkeseredett 

ember szintén veszélyes helyzetben van. Beszéde 

hatástalan, taszítja az embereket. Hangjában felfedezik 

az elégedetlenséget, a boldogtalanságot, az ürességet. A 

keserű ember nem tud lelkesíteni másokat. A keserű 

ember érveit az emberek nem tudják jól megérteni. Az 

elkeseredett embernek nincs reménye, nem bízik a 

jövőben, nem bízik az útban. Az elkeseredett ember 

hajlamos az addig követett út elhagyására. Az ilyen 

ember könnyen rálép a vígasztalást ígérő széles útra. 

   Ne legyen úrrá rajtatok a harag, a gyűlölet. A mi utunk 

nem egyszerűen egy másik út, amelyen – bár más 

elmélet zászlaja alatt – ugyanúgy köpködhetünk 

másokra, mint általában az ellenségek szokták. A 

szeretet útját választva, s emiatt viselve az ellentábor 

bírálatait vagy egyenesen rosszindulatú, szankcióit, 

könnyen oda juthatunk, hogy haraggal, rossz esetben 

gyűlölettel tekintünk ellenfeleinkre, és észre sem 

vesszük, hogy szavunk, arckifejezésünk, 

felindultságunk messze nem sugároz szeretetet, hanem 

éppenséggel kimeríti a gyűlölködés ismérveit. Pedig 

szent céllal véljük tenni azt, amit teszünk. Testvérek! 

Ne hatalmasodjék el soha rajtatok a gyűlölet. Sok 

egyéb, káros hatása mellett azt is előidézi, hogy a 

rosszat keressük másokban és ezzel olyasmiért is 

hibáztassuk őket, amiben nem vétettek. A harag 

meghamisítja a valóságot, mert rontja a helyes látást, a 

valós értékelést. 

   Legyetek könnyűek! Ne terheljétek túl magatokat. A 

teherrel bajlódás megbénít. A felesleges terhektől 

fáradunk el, a nagy fáradtságtól leszünk keserűek, a 

keserűség torkollik haragba, gyűlöletbe. Természetesen 

sok más mindent is ajánlhatnék a belefáradás ellen, de 

csak egy-két dolgot említek, mert a kevesebbre jobban 

oda lehet figyelni, mint a sokra. Megismétlem: legyetek 

könnyűek. Semmit sem hoztunk erre a világra, és nem 

is vihetünk el semmit. Ha ennivalónk és ruhánk van, 

elégedjünk meg vele. Aki meg akar gazdagodni, 

kísértésbe esik. Már egyszerűen a felszaporodott 

tárgyak sokasága is bénít, mert rakosgatjuk őket, 

megtöltik a lakást, zsúfolttá teszik, nem látjuk tőlük 

azokat a tárgyainkat, amelyek fontosak lennének, 

keresgélünk, egész kedélyvilágunkra rátelepszik valami 

nyomasztó érzés.  

   Ha meg gyűjtögetéssel kezdtünk foglalkozni, 

elloholjuk időnket, a meg nem szerzett dolgokon jár az 

eszünk, belefáradunk az öncélú szerzésbe. Nagyon 

vigyáznunk kell a szabadságunkra. Sokféle módon 

rabul ejthet minket az önmagunkért élés. Módszeresen 

olyan helyzetbe kell tehát hoznunk, amelyben szabaddá 

válunk a jézusi cselekvésre. A sportolók izzasztják 

magukat, hogy lekínlódják magukról a súlyfelesleget. 

Az Országért nekünk is meg kell feszíteni erőnket. A 

szabadságnak itt is ára van. 

   Néhány rövid gondolattal akartam indítani saját 

önvizsgálódásotokat. Jobb emberekké kell válnunk, 

mert arra kötelez a küldetésünk. Aki azt a bátorságot 

vette magának, hogy másokhoz szóljon, az 

elkerülhetetlenül középpontba kerül. Beszélnek róla, 

tanulmányozzák az arckifejezését, a szavait, 

grafologizálják az írását, belenéznek a családi életébe, 

megtárgyalják a házastársát, gyerekeit, vagyoni 

állapotát. Kevés az olyan ember, aki ért magából a 

szavakból is. Legtöbbjének, elengedhetetlenül 

szükséges a példamutatás is, hogy cselekedeteink által 

igazolva lássák életszemléletünket. Ezért felelősséggel 

tartozunk mondanivalónkért és annak saját életünkbeli 

megvalósításáért egyaránt.  

   Ami a mondanivalót illeti, az igazság mellett a 

mindenkori frissességre is törekednünk kell. Ez persze 

állandó gondot jelent: lesz-e holnap is friss, naphoz illő 

szövegem? Anélkül, hogy sorrendet akarnék felállítani, 

elmondom, hogy mitől lesz holnap is jó szövegem, 

   Imádságtól. Ha ma van időm arra, hogy imádkozzam 

és elgondolkozzam Isten dolgain, akkor egészen biztos, 

hogy a Lélek sugallni fogja a holnapi mondanivalómat. 

A jó imádság ezen túl biztonságérzetet és nyugalmat ad, 

amelyben összeszedettebben és komolyabban 

kezdhetem meg a következő napot. 

   Olvasástól. Minden nap olvasnunk kell valamit, 

legyen az rövidebb vagy hosszabb lélegzetű irás. A jó 

olvasmány fejlődésünk, alakulásunk forrása, állandó 
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nyitottságunk biztosítéka. Napról-napra változik a 

világunk, az olvasás segít minket, hogy nyomon 

kísérjük ezt a változást. Az olvasás révén felidézzük a 

múltat és gazdagodunk annak tanulságaival. Számunkra 

a múlt nem kövület, hanem példák, tapasztalatok, 

kísérletek tárháza. A jó könyvtől tökéletesedik az 

elmélet és az elmélet nagyon fontos annak, aki 

érdemlegeset akar tenni az Országért. 

    Munkától. Aki tesz valamit, az tud is róla beszélni. 

Bokrunk illemszabályai, egyházrendje, több más 

etológiai eredménye abból született, hogy 

megpróbáltuk megteremteni a Jézus elképzelése 

szerinti közösségeket.  

   Sikereink és kudarcaink révén életté váltak az 

elméleti kategóriák és észrevettük azokat a tételeket és 

feltételeket, amelyek által és amelyek között a jézusi 

közösség élni tud. Sokszor töltött el minket örömmel, 

hogy itthon is felfedeztük azt, amit külföldön is 

megláttak. Örömünk azáltal is teljesebb volt, hogy 

ezeket az eredményeket nem íróasztalmunka, hanem 

közösségi gyakorlat révén nyertük. Hiszek a tapasztalati 

teológiában, amint hitt benne Avilai Teréz, s minden 

bizonnyal sok más ember, aki Isten felé igyekezett. 

   Csendtől. Imádságunk, elmélkedésünk, tanuló 

munkánk nélkülözhetetlen alapfeltétele a csend. A 

Lélek csak akkor tud megszólalni a különféle 

információs csatornákon át, ha a világ zajai nem 

zavarják ráhangolódásunkat. A mai világ sokféle 

zajszerszáma alaposan megnehezíti még a fizikai csend 

megteremtését is. Rádió, televízió, magnetofon, 

lemezjátszó – minden haszna mellett – megannyi 

csábító alkalom, hogy a rajtuk uralkodni nem tudó 

ember figyelmét elvonják az elmélyedéstől. És ha már 

legyőztük a gépek kísértéseit, még mindig ott van 

zajongó önmagunk. Fejünkben kavarognak elvégzendő 

feladataink, kötelezettségeink, gondjaink, és nem 

hagynak békén minket. A csend ezeken is túl van. Ne 

fáradjunk bele, hogy megtaláljuk. Kincset lelünk ott, 

egész életünkre. 

   A testvérek szavára figyeléstől. Az országépítés 

kollektív munka. A magányos ember – még ha sok 

adottsága is van – csak magányos ember. Minden 

testvér új nézőpont, új közlési csatorna a Lélek számára. 

Egyenrangú munkatársakat kell tehát keresnünk, hogy 

egyenrangú partnerek élő közössége is tolmácsolhassa 

nekünk Isten üzenetét. A könyv nélkülözhetetlen, mégis 

egy egyszer volt álláspontot tükröz. A könyv statikus, a 

testvérek közössége dinamikus, alakuló, velünk együtt 

alakuló, fejlődő. A bennünket ismerő testvérek 

sajátosan, nekünk szólóan képesek megfogalmazni a 

fontos igazságokat. Ne mondjunk le soha erről az 

információs lehetőségről, ne utasítsuk vissza sohasem a 

velünk egyet akarók meglátásait, tanácsait. 

    Nagy dolgot művel az, aki bírja erővel, aki mindig 

felövezve, készen áll, aki nem fárad el. Bizony sokszor 

elfáradok magam is. Ilyenkor szívből hálát adok 

minden testvéremért, aki segít a csüggedtség óráiban. 

Képzeletben mellém lép egy hatgyermekes spanyol apa, 

aki elmondja, hogy milyen nehézségei vannak az 

embernek, ha a szelídség útjára lép; egy New yorki 

egyetemi tanár kifejezi azt a reményét, hogy egy 

eljövendő egyetemes zsinat majd határozottan állást 

foglal az erőszakmentesség mellett; megkapom J. 

levelét a börtönből, amelyben azt írja, hogy az elkezdett 

úton végig kell menni és nem szabad elcsüggedni. 

Folytathatnám még tovább, sokáig. Mi lenne az 

emberből, ha nem lennének testvérei! 

   Végezetül még egy gyakorlati elvet említek. 

Példákból láthatjátok, hogy a jelen helyzetben nem 

kívánatosak a mártírok. A tanúságtevő emberek nem 

sziklával találják magukat szembe, hanem párnázott 

falakkal. Nem ácsolnak a Golgotán keresztet, hanem 

bolondot csinálnak az igyekvő emberből és így 

megérjük az öregkort.  Nincs eretnekégetés. A 

társadalom nem taszít el, hanem inkább kiszívja a 

levegőt a környezetemből. Minden attól függ, bírom-e 

a párnázott falu légüres teret. Van elég feladat az 

életben, ott van a munkahely, ott van a család, meg még 

az elvégzésre váró apostoli munka. A puha, langyos 

közegben könnyen leáll az ember, de az is lehet, hogy 

az idegei mondják fel a szolgálatot a környező tompa, 

de mégis idegfeszítő csendben. Alaposan meg kell 

szerkesztenem az életemet, mert lehet, hogy  

70 éves koromig kell tudnom hordani a készenlét 

derékszíját, és 70 éves koromban kell tudnom fiatalosan 

megmozdulni és indulni golgotai tanúságtevésre. 

Honnan lesz akkor erőm? 

    Magányos hosszútávfutásra is be kell tudni 

rendezkedni. Meg kell találni a jó, egyenletes, kapdosás 

nélküli tempót, ha egyszer a körülmények úgy kívánják. 

Tudni kell időnkint lazítani is, ha egyszer 70 évig kell 

bírnom. Takarékra kell venni az energiáimat, hogy 

jusson belőlük holnapra és holnaputánra is. Szükség 

van apró örömökre, belső békességre, nagy-nagy 

könnyűségre. Ki kell dobálnom az életemből a 

ballasztokat, hogy érezzem: velem az Isten, boldog 

vagyok, biztonságban élek benne. Azt hiszem, nem 

megalkuvás ezt mondani.  

   Az embernek csak egy élete van. Ha ezt az egy életet 

egészében odaadom Istennek, akkor már csak a 

körülmények és a célszerűség dönti el, hogy egyszerre 

adom oda Neki, vagy darabonként. Talán ez az utóbbi a 

nehezebb, mert hosszabb a virrasztás, hosszabb az 

éberség ideje. 

Virrasszunk, testvérek! Éberségben és készenlétben 

várjuk felövezve Urunkat! 

 
folytatjuk 

 

 


