
2017. február 19. 
hitmélyítő igehirdetés 

www.refmenthet.hu 

 

A FÉLELEM SPIRITUALITÁSA 

Lekció: Bír 6,1-10 
Textus: Mt 14,25-32 

 

I. A létünket fenyegető félelem 

 Mind a két történet bepillantást enged a félelemnek ebben a nyomasztó világába. Aki átélt 
már ehhez hasonló egzisztenciális krízist, azt hiszem könnyen fel tudja idézni azt az élményvi-
lágot, amely átszőtte ezt a két történetet. Nagyon nyomasztó, amikor az ember élete, léte vagy 
éppen a megélhetése kerül veszélybe. 

 (Lekció) Két elnyomó hatalom: Midián és Amálek  a termés tönkretétele és elrablása miatt 
éhínség előtt álltak. Isten népe hiába dolgozott rendkívül keményen a megélhetéséért, amikor a 
betakarítás ideje elérkezett, az elnyomó népek megjelentek, és amit tudtak elvitték magukkal, a 

többit megsemmisítették [Akkoriban nem volt TESCO]  éhínség nagyon gyakran halált jelentett. 

 (Text) A tanítványok igyekeztek engedelmeskedni Jézus utasításának (Text/22)(Text/25) a 
rémületnek olyan drámai áradata lett úrra rajtuk, amely mindent összezavar, mindent felforgat. 

 Amikor az ember ott áll az élet és halál mezsgyéjén, első reakciója az, hogy lebénul. Ilyenkor 
összemosódik a valóság és a képzelet világa. Egyszerre minden valószerű lehet, és minden 

megkérdőjeleződik  nincs lehetőség higgadt, hűvös, logikus gondolkodásra.  

 Az ember azonnali vészreakciókkal válaszol. Épp ez az, amire érdemes figyelnünk. Ugyanis 
ezek a kontrollálatlan pillanatok élesen megmutatják a szívünket. (6b) [siránkozik] nem a meg-
térés kiáltása ez. Mégis minden bűnük, elhajlásuk ellenére az első reakciójuk, hogy Istent hívják. 

 Ez persze nem elég mindenre  amikor Isten népe a megtérés hangján kiált az Ő Urához, 
szabadítót küld (Bír 3,9 és 15). Amikor siránkozik, prófétát, aki az ítéletet mond (10). 

 Persze egészen más az, amikor közvetetten (Lekció) vagy közvetlenül (Text) fenyeget ben-

nünket valami. Közös  krízisben kinyílik valami az Isten valóságából. Az ember Istenhez kiált  

 [Az ökumené legtisztább színtere a zuhanó repülőgép  senki sem mérlegeli, kivel imádkozik együtt…] 

 Milyen ijesztő ebből a szempontból meglátni az élet és a halál ösvényét. Ugyanis aki előtt 
nem világos, hol van az életre vezető út, annak az életét is a halál árnyékolja be. Viszont aki 

látja a célt, az irányt, még a halál völgyében is jár, megajándékozottá válik [RÉ/23,2] (Jn 3,18) 

 Istennek ezt a furcsa logikáját látjuk (Lekció/Text) Isten egyfelől megengedi nekünk, hogy a 
legutolsó lépésig eltávolodjunk Tőle. Ám amikor végre rádöbbenünk erre, és felkiáltunk, Isten 

rámutat a visszavezető útra (10)  szabadítással vagy ítéletel. 

 Ám az igében felvillan a félelemnek egy nagyon sajátos arca is. 

II. A fölösleges félelem 

 A félelmeink nem minden esetben jeleznek helyesen. Számtalanszor találkozunk olyan esettel, 
amikor valaki úgy él meg egy élethelyzetet, mintha az élete forogna kockán, ám a kívülálló 
számára világos, hogy a fenyegetettség kizárólag az illető belső világában létezik csak  

 [Márta és Mária] (Lk 10, 38-42) Mi jellemzi a Mártákat? mindent felülmúló felelősségérzet-

ük van ezért állandó szorongásban élnek nyilván úgy élik meg, hogy tonnás terhet cipelnek 

mások érdekében amiből következik: hogy leginkább áldozatnak látják magukat ezért az az 
érzésük, hogy minden erőfeszítés ellenére a kapcsolataik veszteseivé válnak.  

 Jézus nagyon világosan tanít erről a túlzott felelősségről [aggodalmaskodás] (Mt 6,31-34) 

 Amikor a félelmeinkkel találkozunk kifejezetten fontos, hogy különbséget tudjunk tenni a 
reális és irreális fenyegetettségek között. Ugyanis félelmeink a belső világunk összekötődnek!  

 (Text/26) [ = nem valóság, hanem az emberi képzelet szüleménye].  

 Mennyire más így olvasni ezt a verset! Így már ez a rémült felkiáltás sokkal inkább a félelem 
kockázatának reális beazonosítása. Hányszor és hányszor fordul elő talán éppen velünk is, hogy  

Jézus közvetlen közelségét a fenyegető kockázatként azonosítjuk be  mint egy fantazma. 

 Érdemes egy listát készíteni a félelmeinkről kezdve a szeretett személy halálától, folytatva a 
megélhetési ellehetetlenedéssel egészen a gyógyíthatatlan betegségig. Érdemes lenne átgondol-
ni, milyen mértékben határoznak ezek meg bennünket, hogyan hatnak a kapcsolatrendszerünk-
re, mennyi időt, pénzt energiát vesznek el tőlünk. Ugyanis a félelem az egyik legmeghatározóbb élmény-

világunk, amely láthatatlanul szövi át a kötődéseinket, kapcsolatainkat (1Jn 4,18)  (Text/27c) 

 Talán így már érthető, miért jelent akadályt mindkét bénult félelem az istenkapcsolatunkban. 

III. A gyógyító felelem  

 Talán furcsán hangozhat: becsüljük meg ezeket a tapasztalatokat  sok mindent tanítanak 
nekünk. Az élet öröme, lehetősége, élménye, megajándékozó volta könnyen feledteti velünk a 
végesség és veszteség tragikus botrányát. Amikor azonban közel kerülünk mindehhez, egyszer 
csak letisztul minden kép, és hirtelen elválik egymástól az értékes és értéktelen, valódi és hamis, 
igazság és hazugság. A veszteség rémisztő lehetősége egyben a tisztánlátás pillanat is lehet. 

 Mit jelent ez? Azt, hogy a félelem megbetegítő „fantazmái” Isten közelében szétpattannak. 

 Vajon gondoltunk-e az életünk legdrámaibb fenyegetettségeire úgy, mint lehetőségre? Talán 
meghökkentő első hallásra. Emlékszem valakire, aki gyógyíthatatlan betegségben feküdt a kór-
házi ágyon. Egy-két napja volt hátra. Már nem bírta a kezeléseket, így nem kérte tovább. Elbú-
csúzott a szeretteitől. A legmegdöbbentőbb a derűje és optimizmusa volt. Nem félt. Remény-
nyel indult ki a világból. Ilyen az, amikor az ember szeme előtt több van, mint ami látható.  

 Jó tudnunk, hogy minden félelmünket a legmélyebb rettegésünk tartja életben   a halál 
botránya, amely ott lüktet minden veszteségtől  való félelmünkben (Text/Lekció). Itt válik 
nagyon izgalmassá a félelem spiritualitása. Ugyanis a félelmeink az istenkapcsolatunk tükrei. 

 (Jn 14, 27) Amikor az ember Teret enged a szívében ezeknek a félelmeknek, valójában nem-
csak a lelke fagy le, hanem az istenkapcsolata is. Ugyanis a félelmeink azt üzenik nekünk, hogy 

mindennél hatalmasabbak  „fantazma”.  

 Péternek a saját belső világát kellett először legyőznie ahhoz, hogy szembe tudjon fordulni a 
félelmeivel, és ezután találkozhasson Jézussal. Izrael népének pedig ismét meg kellett tanulnia, 
hogy a félelmek között egyetlen van, ami nem rombol, hanem épít: az istenfélelem (10).  

 Ugyanis egyedül az istenfélelem az, amely felül tud emelni bennünket az összes félelmünkön. 
Mert sok minden félelmünkre lehet fájdalomcsillapító a pénz, egy-egy kapcsolat, a hatalom, 
népszerűség, hárítás, mások okolása. De ezek csak hosszú távon csak felerősítik a félelmeinket. 

 A félelmeink paradox módon gyógyíthatnak is  ha megjelenik az istenfélelem, vagyis az élő 
Istennek való kizárólagos engedelmesség – még a legbizonytalanabb pillanatokban is (Text/29). 
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