Részlet Tóth Péter: A hiteles felebarát című könyvéből

Erősítsétek egymást bűnvallásokkal!
(Igeszolgálat; 2009-08-30, Forrás gyülekezet, Budapest)
Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy
meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.
Jak. 5.16
Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte,
keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a
szenvedések telnek be testvéreiteken e világban.
1Pt. 5.8-9

1. Önfeltárás
Mi az az önfeltárás? Megmutatok magamból valamit.
Kinek szoktál önfeltárni? Valaki olyannak, aki feltehetően nem árul el. Például közeli testvérnek.
Vagy esetleg nagyon távoli valakinek. Miért? Mert azt mutatom meg, ami bennem legbelül van. És az
a valami nem túl gusztusos. János így foglalja össze: a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel
való kérkedés, azaz kéjvágy, bírvágy, dicsvágy.
Pál azt mondja: mindaz, ami benned van, és amire ezek indítanak (kéjvágy a paráználkodásra,
bírvágy vagyon birtoklására, dicsvágy a földi dicsőség megszerzésére), és e törekvések gyümölcsei
(vagyon és földi dicsőség), mindez kár és szemét.
Jakab mégis azt mondja, valljátok meg egymásnak bűneiteket. Péter szavaiból az is kiderül, hogy
ez erőt ad az ördög ellen. Mert így a felebarátod, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be
testvérein is e világban, könnyebben ellene áll az ördögnek, a hitben szilárdabb lesz.
Tudod, milyen erőt ad a testvérednek, ha tudja, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be a rajta,
mint rajtad is? Éppen olyan nagy erőt, mint amilyet neked is ad, amikor te hallod valaki mástól, hogy
ő is hasonlóval küzd, mint te!
Az önfeltárás egymás előtt föltétlenül kívánatos, de kockázatai is vannak. 4 előnyét és 3 kockázatát
említeném röviden:
1. elmélyíti a kapcsolatot azokkal, akik hallgatnak bennünket. Barátokra lelsz. Még jobban
megbátorodsz megnyílni. Akinek van, annak még adatik. A hiánya ugyanígy sokszorozódik. Ha
zárkózott vagy, azt a kevés kapcsolatodat is elveszted, ami még megvan.
2. Feszültségcsökkenést él át az önfeltáró. A megértő fül még jó tanács nélkül is gyógyít.
3. Megismernek bennünket. Ezzel kiszámíthatóbbnak, megbízhatóbbnak ítélnek. A keresztények
különösképpen is szeretnék, hogy megismerjék őket (ugye?).
4. Ha valakit közel engedek magamhoz, felfedezem, ki is vagyok valójában. Azt mondják, az
önvizsgálat hatékonysága sokszorozódik a másokkal való dialógusban.
Az önfeltárás kockázatai:
1 Barátaim elfordulhatnak tőlem, ha felfedezik életem sötét titkait.
2. Kockázat az indiszkréció. Az, hogy kitudódik, amit bizalmasan mondtam.
3 Veszély, hogy az őszinteségemmel megbántok valakit.
Mégis, szeretnélek benneteket önfeltárásra bátorítani. Arra, hogy vállaljátok a kockázatokat, mert
sokkal nagyobb nyereség van kilátásban. Az, hogy a kapcsolataink teherbírókká válnak. Hogy a
gyökereink megszilárdulnak.
Egy konkrét önfeltárás

Egy jelenkori felismerés, hogy ami a legmélyebb, az egyben a legáltalánosabb is. Ha ez igaz, akkor
könnyen rárezonáltok majd részekre a történetemből. És talán – ez titkos célom is – megjön a
kedvetek az önfeltáráshoz egymás felé, hogy már tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be
testvéreiteken e világban, rágósabb, falat legyetek az ördögnek, esetleg beletörjön a foga, amikor el
akar benneteket nyelni.
Ezért most előre megyek ebben, és elmondok egy személyes történetet.
Kéthete Németországba, Heidelbergbe hívtak, hogy szóljak egy templomi esküvőn. Nem hívő fiatal
pár, nem hívő szülők gyermekei házasodtak össze. Ez a társaságot is meghatározta. Autókkal egy
konvojban utaztunk ki, és kb. 200 kilométerenként meg kellett állnunk egy-egy felesre. Anikót
komolyan megviselték ezek, nem éppen a legbéketűrőbb hangulatában volt. A sofőröket, így engem
is ebből szerencsére kihagytak.
De volt más. Dohányoztak sokan. És kínáltak engem is.
Így történt, hogy Isten nagyon keresztény szolgája a sokadik kínálásra elfogadott egy cigarettát.
Nagyon keresztény felesége előkapja a mobilját és csinál egy fénykép-sorozatot. Ezt elküldöm a
gyülekezetnek! – mondja nem egészen krisztusi vigyorral. Nagyon keresztény reakció keresése indul.
1. beelőzöm, és felhívom a gyülekezeteimet, hogy majd kapni fognak rólam egy fényképet, amin egy
füstölgő cigaretta van a kezemben, és füst jön ki a számon is, de ne essenek kétségbe, majd
megmagyarázom! 2. Kicsavarom a kezéből a telefont, és bedobom a folyóba. 3. gyorsan széttépem a
cigarettát. 4. Megeszem.
Közben bevillant, hogy a képmutatásról tartok tanítássorozatot. A saját okfejtésemből mi is
következne erre a helyzetre?
A férj családja 1988-ban (5 éves a fiú akkor) jöttek Magyarországra. Zenészek. A fiú jazz
zongorista. Onnan származik az ismeretségünk, hogy órákat vettem tőle. Végigkövettem a tervezést,
hogy majd továbbáll nyugatra, tovább tanul és haknizik is majd, ha adódik. Megtette. Bátor lépés.
Bejött neki. Saját egzisztencia. És most beházasodott egy német családba.
26 évesen már van valami, amiben jó (Jazz), és sínen van. Jó helyen, jó időben.
Elvégeztem a szolgálatomat, szeretném hinni, hogy Isten dicsőségére, de itthon rájöttem:
Irigykedtem. A hálaszintem igencsak lecsúszott. Irigyeltem ezt a fiút. Lendületben van, jó pályán.
Biztos sok pénze, jó autói, lakása, vízparti nyaralója lesz.
Irigykedek, bizony!

Isten szolgája az Élet nagy elágazásában
Egy másik kép, ami ide kapcsolódik: Interneten olvasom, hogy a Rolling Stones a legdrágább esküvői
zenekar. 10 Millió dollárt kér egy esküvői koncertért. Rod Stewart is vállal ilyet, ő „csak” 1,2
Millióért. Mások fesztiválokat szerveznek. A Szigetet szervező Gerendai Károly vállalkozásának
bevételét valaki 4 milliárd forintra tette a tavalyi szezonban.
És én hol tartok? Nemrég még mosolyogtam a híreken. Ki hány éves a politikában, mennyi idős
kulcsembert keresnek, mind az előttem állt. Vagy éppen állhatott volna, ha arra veszem az irányt.
Előttem az élet!
Aztán pikkpakk, mintha itt lenne egy vágás a filmemben, egyszer csak arra ébredtem, hogy 44 éves
vagyok. Pedig nem mondhatnám, hogy pazaroltam az időt. Műszaki diploma, közgáz diploma, utóbb
teológus diploma, de akkor is, hoppá, hirtelen 44 éves lettem. És Roosevelt 43 évesen lett elnök.
Schumacher 40 évesen legidősebb lenne a Forma1-ben , de úgy döntött, inkább ki is öregedett. Az
MSZP 40 év alatti miniszterelnök jelöltet keres. Én pedig mindannyiuknál idősebb vagyok.
Elment felettem az élet! Már hátulról nézem!
Így jött el az elmúlt hét. Ilyen gondolatokkal telve próbáltam erre a mostani szolgálatomra készülni.
Egyik este fölmentem az egyik budaörsi hegyre. Lenéztem. A lábam előtt volt a Tesco, a Praktiker, a

lüktető autópálya. Sok multi, sok pénzt csinál. Az ide-oda szaladgáló kisemberek bőrén. De őfelettük
is elmegy az idő.
Eszembe jutott a nagy emberek életének utolsó napjai. Nagyjából egyformák. Csillogás, tisztelet,
amíg funkcióban vannak. Azután hirtelen jön a felejtés. Egyik nap még a napi hír része, másnaptól
egy szó sem esik több róla. A médiából pillanat alatt kerülnek ki. Ezt egy hosszabb-rövidebb öregkor
követi. A félretettség ideje. Ezt csak az tudja, aki benne van. Én sem tudom még milyen az. De egyegy lenyomat előttem is megjelenik. Sok nagy csillagot ismerünk, aki öngyilkos lett. József Attila,
Szécsi Pál... Nagyon is megértem Michael Jackson kétségbeesését, amikor rádöbben, képtelen többé
színpadra lépni. Nagyon is megértem, ha egyfajta pánikban élte az élete utolsó éveit. Aztán a
halálakor nagy temetés. És biznisz. Csaknem ahhoz mérhető, mint amit az életében csinált. De ez a
kettes szorzó őt ma már nem vigasztalja.
És ott a budaörsi hegyen, ahogy lenéztem a kereskedelmi iparra, a bevásárló központokra, jött ez a
másik gondolat: Igen, 44 éves vagyok. De még csak annyit pusztítottam el magamból, csak annyi
merényletet csináltam magam ellen, amennyit Isten, még eddig úgy tűnik, helyre tudott tenni, sőt,
még mintha jóra is tudna fordítani... És tulajdonképpen egyáltalán nem rossz iparágban vagyok.
Az élete folyamán egyszer mindenkit elkezdenek érdekelni a lelki dolgok! Persze nem a
rivaldafényben, akkor nem ér rá, de legkésőbb a mellőzöttségben bőséges ideje lesz visszanézni, értékelni, és akkor sokakban, de lehet, hogy mindenkiben felbukkan az érdeklődés a lelki dolgok iránt.
Mindenkinek van, vagy lesz ilyen pont az életében, és én ehhez a lehető legjobb helyen vagyok. Egy
olyan elágazásban, amelyen minden ember élete átvezet. A Gyurcsány Ferencé is. A Mick Jaggeré is.
Gerendai Károlyé is. Michael Jacksoné is átvezetett. Lesz egy pont az életükben, amikor felismerik,
hogy ahogyan világra jöttek, úgy mennek el. A Biblia elég naturális azt mondja: Meztelenül. Vagyis
semmit sem kapnak a fáradozásukért, amit magukkal vihetnének.

Kár és szemét
És akkor pánik tör majd rájuk. Felismerik, hogy mind az, amit eddig felhalmoztak, értéktelen, a
jövőjükben hasznosíthatatlan. Kár és szemét! Mindenki eljut ehhez a ponthoz.
Minél többet halmoztak fel eddig a felismerésig, annál jobban fog nekik fájni! És megoldást
keresnek majd.
Hol keres egy mai ember megoldást a kérdéseire? Én interneten teszem ezt. És akkor be fogják ütni
a Google keresőjébe ezt a három szót: kár és szemét.
És a Google ki fogja nekik adni első és második helyen a „szívemet átadom én” énekszöveget,
harmadik helyen pedig...Tóth Péter személyes oldalait adja ki a Google, a www.tavasz56.hu/tp
oldalakat.
Igazat mondok. Ha hazamész, próbáld ki. Dobogós vagyok a Google ranglistáján a kár és szemét
felhalmozók között!
Ez a sok nagy ember, bárhová is jut el az életben, egy ponton rátör majd, hogy innen tovább
használhatatlan számára, kár és szemét a sok felhalmozott földi érték. És akkor ez a sok nagy ember,
éljen a föld bármely pontján, legyen bármilyen jó is abban, amit csinál, bármely területen is
érvényesült azelőtt, bármilyen sok pénzt is gyűjtött össze, egy elágazásba fog jutni ezzel a sajgó
gondolattal: Mit adhatok váltságdíjul a lelkemért? Mert mit ér ez az egész, ha nem élek tovább?
Ezen az elágazáson mindenki keresztülmegy! ...és Isten engem történetesen ide tett, ebbe az
elágazásba. Megkerülhetetlen vagyok! Alig 44 évesen már megkerülhetetlen vagyok!
Isten hősei
Erre jöttem rá ott a budaörsi hegyen.
És akkor ott elengedtem az irigységet. Hát hiszen olyan helyen vagyok, ami a Gerendai Károlynak
mindenképpen útba esik.

Jó helyen vagyok. Nem kell nagy bravúrokat csináljak. A dolgok maguktól fognak történni. Csak
legyek eléggé érzékeny, ismerjem fel, hova kell belesimulnom, mi az a szerep, mi az a jó cselekedet,
amit Isten nekem készített elő abban a történésben, ami körülöttem zajlik. És azt tapasztalom, hogy ez
nem is izzadságos munka. Ez változatosság, ez járatlan út, ez izgalom, ez felfedezés. Nekem legalábbis az, mert én – 7 éves ujjá született csecsemőként – leginkább a felfedezés izgalmát élem át.
Nem is bánom, ha az én történetem ilyen felfedezésekről szól. Járatlan utak által behálózott
területeket akar Isten általam felfedezni, és az Ő országához csatolni.
Ebben a történetben, az én történetemben, én vagyok a hős. A felfedező, Kolumbusz Kristóf!
Marco Polo! Amerigo Vespuchi! James Cook kapitány! Vagy a nagyon lelki Zorro, aki megveri a
rossz embereket, aki kimenti a kedvesét az égő romok alól. Vagy a Batman, aki talán szürkeségben él,
és butának tetteti magát, de mindig felbukkan, és megvillan a hős, amikor szükség van rá.
Ezen a világon ma a média teszi és dönti a hősöket. Az én történetemben Isten teszi és dönti a
hősöket. És belőlem hőst akar faragni! Meglehetősen fáradságos dolga van. Én a helyében már
feladtam volna. De Ő csak munkálkodik, nem adja fel. Jó lenne néha érzékenyebb lennem a
vezetésére.
Újjászületett testvérem!
Keresd az Úr akaratát! Legyél érzékeny! Nem föltétlenül kell, hogy látványos eseménysorozat
legyen az életedben. Ha Isten tanácsoló szemébe tudsz nézni, akkor jó helyen vagy. Egy lelki kereszteződésben, ahova Isten állított, vagy vezet éppen. Állj helyt hűségesen ott! Legyél érzékeny, és
legyél vezethető! Hős leszel a magad helyén! Nem is holmi földi dicsőség részese, hanem mennyei,
örök dicsőség részese!
És ha e mennyei kincs gyűjtése közben mellékesen kapsz egy emailt Gerendai Károlytól, hogy az
interneten talált meg, te biztos tudod, hol van az a MÉH, ahova teheti a kár és szemét milliárdjait...
Hát vigyázz! Tudjad, hova gyűjtöd a kincseket! Vissza ne élj Isten dicsőségével!
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A könyv kapható a keresztyén könyvesboltokban.

