
Szemtől szembe, vagy a háta mögött – Abonyi Sándor 

 

Talán kicsit furcsa ez a cím, ezért egy kis magyarázatra szorul. Az emberek – beleértve 
a hívőket is, hogy ha bajuk van valakivel, nem mennek oda az illetőhöz, hogy szemtől 
szembe megmondják neki és rendezzék a dolgot, hanem sokszor másoknak 
panaszkodnak, az érintett személy jelenléte nélkül, a „háta mögött.” Keresztyén 
körökben is elterjedt ez a fajta káros tevékenység; valós vagy valótlan hírek, vádak 
terjesztése, amire a ”pletyka” vagy mai elterjedt szóhasználattal a „háta mögötti” beszéd 
kifejezés a használatos.  

Időnként szóba kerül, esetleg igehirdetés is hangzik el a gyülekezetekben az ilyen káros 
tevékenység felszámolására. Hívők között természetesen mindezt bibliai alapon az 
igével összhangban kellene megtenni, hogy az Ige igazsága ilyen módon is betöltésre 
kerüljön. Itt egyértelműen a beszéd bűnéről van szó, amiről elég sok igei útmutatást 
találunk a Bibliában. A korábban említett mai szóhasználat azonban (pletyka, háta 
mögötti beszéd) nem található meg az Igében, találkozhatunk azonban olyan – ma már 
nem használatos szóval – mint pl. a „susárlás.” Kapcsolódó, erőteljesebb fogalmak 
lehetnek még a vádaskodás és a rágalmazás.  

A gyülekezeti életben eltöltött évek tapasztalata alapján azt látom, hogy sokszor nem 
világos a hívők számára, hogy mikor kellene szólni és mikor nem, milyen körben, milyen 
dolgokkal kapcsolatban. Lehet szó egyszerűen csak egy hír továbbadásáról, egy rejtett 
bűn kifecsegéséről és kártékony terjesztéséről a rendezésre való törekvés nélkül fertőzve 
ezzel a gyülekezet légkörét, rombolva az egységet és aláásva a szentséget. Nyilvánvaló, 
hogy ismert tények (valaki megházasodott, gyermeke született, kórházba került stb.), 
hírként való továbbadása senkinek sem árt, sőt lehet alapja a hálaadásnak vagy adott 
esetben imatémának, vagy meglátogatása egy betegnek a kórházban. A személyes 
bűnnel kapcsolatos információk azonban egy teljesen más kategória! Ebben az esetben 
Isten akarata az, hogy  

- a lehető legszűkebb körben, minden zavarkeltés nélkül,  
- a helyreállás irányában,  
- építő módon és szeretetben történjen meg a rendezés.  

Nagyon könnyű  a beszédünkkel vétkezni, ezért fontos, hogy a nyelvünk a Szent Szellem 
kontrollja alatt legyen. Jakab apostol külön felhívja a figyelmet a nyelv bűnére: 

„Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lesz. Mert 
mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes 
ember, képes az egész testét is megzabolázni. Ímé a lovaknak szájába zabolát vetünk, 
hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Ímé a hajók is, noha 
mily nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól oda 
fordíttatnak, ahová a kormányos szándéka akarja. Ezenképpen a nyelv is kicsiny tag és 
nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt! A nyelv is tűz, 
a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti 
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az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a 
gyehennától. … A nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg; fékezhetetlen 
gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az 
embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremttettek: Ugyanabból a szájból jő ki 
áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni!”   (Jakab 3:1-6 és 8-10)   

„Legyen a ti igenetek igen, és a nem nem; hogy kárhoztatás alá ne essetek.”   (Jakab 
5:12) 

Ezekből az Igékből egyértelműen látszik, hogy nagyon könnyű a beszéddel vétkezni, 
ezért jól gondoljuk meg, hogy mikor és mit szólunk.  Az az érdekes kifejezés, hogy 
„az igen legyen igen és a nem nem” azt jelenti, hogy a beszédünk legyen egyértelmű, 

hiteles (igaz), kerülve minden felesleges beszédet. Minden bizonytalanság (talán, 
esetleg, azt mondják, azt hallottam, úgy hírlik), ami a hitelességet (valóság tartalmat) 
megkérdőjelezi, a gonosz munkáját szolgálja! Legtöbb pletykára ez jellemző! Akik nem 
tudják a nyelvüket megfékezni és átadják magukat az ilyen hírek terjesztésének, azok 
Jakab szerint „kárhoztatás alá esnek”! A hitelesség kérdése, a beszéd igazságtartalma 
olyan fontos, hogy akik hazugságokat szólnak, azoknak a Jelenések 22:15 szerint nem 
lesz üdvösségük.  

A susárlókról a következőket írja az Ige: „A susárló elválasztja a jó barátokat ... A 
susárlónak beszédei hízelkedők; és azok a szív belsejét áthatják.”  (Péld 6:28; 18:8)   

A susárlók hízelkednek annak, akivel éppen beszélnek, és hamis dolgokat, rágalmakat 
mondanak másokról az illető háta mögött, és így a jó barátokat is képesek egymásnak 
ugrasztani. Ezt teszi a pletyka a gyülekezetben! Megmérgezi a gyülekezet légkörét, és 
képes az egész gyülekezetet szétrombolni, ha nem tépik ki gyökerestül igeileg 
megalapozott tanítással és az igei Igazságok számonkérésével. 

Nagyon könnyű valakinek szemtől szembe hízelegve csupa jó dolgot és másról negatív 
dolgot mondani. Ez a bukott emberi természet tipikus viselkedése! 

A gyülekezet a szentek közössége, ahol a hívők felelősséget hordoznak Isten és egymás 
felé. Az Ige arra figyelmeztet minket, hogy "kicsiny kovász az egész tésztát 
megkeleszti," ezért amint egyetlen bűn is előfordul a gyülekezetben egy hívő életében, 
akkor azt a Máté 18:14-18 szerinti szabály alkalmazásával a lehető legszűkebb körben 
rendeznünk kell: 

„A ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy egy is elvesszen e kicsinyek közül. Ha pedig a 
te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat 
rád, megnyerted a te atyádfiát; Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet 
vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó. Ha azokra 
nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted 
olyan, mint a pogány és a vámszedő. Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, 
a mennyben is kötve lesz; és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz.” 
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A Jakab apostol fenti intelmein túl –  a nyelv kontroll alatt tartása, a fegyelmezett, igaz, 
hiteles beszéd – ez az a jézusi parancsolat, amit ha a hívők betartanának a 

gyülekezetekben, akkor meg lehetne őrizni a gyülekezet szentségét és el lehetne 
kerülni a ma olyan gyakori pletykát, az un. „háta mögötti beszédet.” 

Ha ilyen egyszerű a megoldás, akkor óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy mi az akadálya 
annak, hogy a gyülekezeti fegyelem Ige szerinti módon működjön a gyülekezetekben. 
A következő akadályokat kell felszámolni ehhez a gyülekezetekben: 

1. Gyakorlatias igei tanítás a témáról, ami egyértelművé teszi a hívők számára, hogy 
mi számít susárlásnak (pletykának), un. háta mögötti beszédnek és milyen 
esetekben, kinek és hogyan szóljanak, és az minden esetben szeretetben kell, 
hogy történjen, és az építés irányába mutasson - a rombolás helyett. 

2. Szükséges, hogy a gyülekezet elöljárói (igei módon többen) maguk is hitelesek 
legyenek, és jó példával járjanak elől. 

3. Le kell leplezni a gyülekezetekben a hamis tanítókat és –tanításokat, akik a „ne 
ítélj, hogy ne ítéltess” félreértelmezett hamis tanítással megkötik a hívőket 
abban, hogy igei módon megítéljék mások bűneit; feddjenek és intsenek 

másokat, amiről az Ige sokszor beszél. Először mindig magunkat kell megítélni 
és csak utána szabad másokat megítélni; sosem szabad azonban senkit elítélni, 

mert az kárhoztatás. Fontos, hogy megértsük a kettő közötti különbséget! 

Le kell leplezni a hívők között is elterjedt „pozitív beszédről” szóló tanítást, ami 
a gonosztól van, mert tiltja a „negítív” beszédet. Vegyük észre, hogy az Ige 
őszinteséget vár el a hívőktől, akár pozitív, akár negatív dolgokról van szó, ahol 
„le kell mondani a szégyen takargatásáról, ” azaz el kell mondani a negatív 
dolgokat is. A Biblia egy nagyon reális írás: nem takargatja a legnagyobb 
hithősök szégyellni való súlyos bűneit sem, tanítva ezzel minket, hogy mindenki 
vétkezhet, a rendezéshez azonban mindenekelőtt szükséges a tiszta igazság 
ismerete, sőt megvallása: „Valljátok meg bűneiteket egymásnak!” Jó lenne, ha a 
hívők között olyan mély, őszinte, bizalmas kapcsolat alakulhatna ki, hogy ez 
működni tudjon. 

4. Figyeljünk oda, hogy „a szeretet sok bűnt elfedez” nem azt jelenti, el kell leplezni 
minden bűnt, hanem azt, hogy Jézus parancsával összhangban csak az érintett 
hívőket bevonva kerüljenek rendezésre a bűnök, a sok illetéktelen személyt pedig 
hagyjuk ki belőle; kivéve, ha valaki nem akar megtérni a bűnéből és végül a 
gyülekezet nyilvánossága elé kell vinni és kizárni a bűnöst a gyülekezetből. 

5. A fentiekben vázolt igei gyakorlat követéséhez a hívőknek valódi, újjászületett, 
Szent Szellemmel betöltekezett, igei értelemben vett tanítványoknak kell 
lenniük, akik halálba adták az óemberüket és a nyelvüket is a Szent Szellem 
kontrollja alá helyezték. Isten bölcsességét kérve elég bátornak és 
felelősségteljeseknek kell lenniük ahhoz, ha tudomásukra jut valamelyik hívő 
társuk bűne, hogy akkor ne az elöljárójuknak árulkodjanak, vagy másoknak 
elmondva terjesszék a pletykát, hanem menjenek oda a hívő társukhoz és 
szemtől szembe rendezzék vele azt. Ne legyünk továbbá más dolgába 
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avatkozók, és ne üssük bele az orrunkat olyan dolgokba, ami nem ránk tartozik. 
Szükség van a Szent Szellem vezetésére és erejére, hogy minden Istennek tetsző 
módon történjen, ezért mindenképpen szükséges imádkozni az adott helyzetért, 
ill. a bűnös emberért, és kérni Isten bölcsességét és a Szent Szellem vezetését. 

Hogyan lehet elősegíteni, hogy a gyülekezetekben felszámolásra kerüljön a pletyka? 

1. Az elöljárók felelőssége, hogy időről-időre felhívják a pletyka veszélyére a 
figyelmet, hogy mindenkiben kellő érzékenység és éberség alakuljon ki a 
pletykával kapcsolatban. 

2. A tanítóknak fel kell vállalni a kemény tanításokat és azokat számon is kérve 
törekedni kell arra, hogy a hívők eljussanak az érett korra, hogy kialakuljon 
bennük az érett hívőkre jellemző szellemi megkülönböztető képesség. Így maguk 
is képesek lesznek leleplezni a hamis tanítókat, hamis tanításokat az Igében leírt 
ismertető jegyek alapján. Az éretlen, csecsemű hívők védelme érdekében 
szükséges, hogy a nyáj felett őrködő pásztorok (elöljárók) név szerint is 
megnevezzék a hamis tanítókat, tanításokat és figyelmeztessék a csecsemő 
hívőket, hogy kerüljék azokat.  

3. Alkalmazva a korábban leírt igei alapelveket, ha egy hívőnek azért van „baja egy 
atyjafiával,” mert éppen neki kezd el egy pletykát terjeszteni valaki az illető háta 
mögött, akkor szeretetben figyelmeztesse őt négyszemközt a bűnére. Ezeket 
betartva rövid idő alatt fel lehet számolni a pletykát a gyülekezetben, ki lehet 
irtani azt gyökerestől. 

Ez az írás lehet egy kezdet ehhez a tisztulási folyamathoz, hogy Isten népe valóban szent 
legyen és megszűnjön a pletyka, a „háta mögötti beszéd” a gyülekezetekben. Ámen.  

-§- 

Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és 
honlapcímének megadásával: https://keskenyut.wordpress.com 


