
Biblikus szóhasználat, vagy Isten Igéjének elferdítése – Abonyi Sándor 

 

Minden nép a saját nyelvén fejezi ki a gondolatait, az egyes fogalmakra meghatározott 
szavakat használva. A Biblia rendelkezik egy sajátos fogalomkészlettel és annak 
megfelelő szóhasználattal, ami kifejezi az isteni igazságok leírását és Isten 
gondolkozásmódját a világról és az emberekről. Tudjuk, hogy „a világgal való 
barátkozás ellenségeskedés Istennel”, egy világi és egy istenfélő beszéd, szóhasználat 
tehát kell, hogy különbözzön egymástól. Bizonyos szavak alapvetően csak a Biblia 
szóhasználatához tartoznak és vannak ettől eltérő, a világra jellemző szóhasználatok. Ha 
valaki egyre jobban eltávolodik Istentől, akkor a használt szókészlete is egyre inkább 
különbözni fog a biblikus szóhasználattól.   

Tudjuk, hogy Jézus a testté lett Ige (Szó), és azt is tudjuk, hogy Jézus a földi élete során 
betöltötte a parancsolatokat, azaz engedelmeskedett az Igének, Isten beszédének. 
Mondhatjuk képiesen úgy is, hogy Jézus egy ’két lábon járó Biblia’ volt: mindig az Atya 
akaratát cselekedve töltötte be Isten parancsolatait. Amikor a farizeusok azt kérték tőle, 
hogy mutassa meg nekik az Atyát, egyszerűen azt válaszolhatta: „ha láttatok engem, 
akkor láttátok az Atyát.” Ehhez szükséges volt, hogy Jézus világosan értse a saját 
nyelvén az Atya akaratát, és meg is cselekedje azt. A nyelv, a helyes szóhasználat, a 
megismerés, és a megértés között szoros kapcsolat van. Nagyon fontos tehát, ha Jézust 
akarjuk követni, hogy mi is megismerjük az Atya akaratát és meg is cselekedjük azt, 
hogy az „Ige bennünk is testté váljon.” Ehhez szükséges, hogy biblikus nyelven, biblikus 
szóhasználattal fejezzük ki gondolatainkat, hogy a cselekedeteink is annak megfelelőek 
legyenek. Sok hívő, sőt szolgáló sem gondol arra, hogy a beszédüknek, a 
szóhasználatuknak milyen nagy jelentősége van, ha Isten igazságait valóban meg 
akarják ismerni, érteni. Ha a hívők beleesnek a világi szóhasználat csapdájába, akkor 
nagy a valószínűsége, hogy nem fogják megismerni Isten kijelentett igazságát és nem is 
lesz lehetőségük betölteni azt.  

A fenti általános bevezető után nézzük meg néhány konkrét példán keresztül, hogy a 
biblikustól eltérő szóhasználat, vagy annak téves értelmezése hogyan fertőzte meg az 
egyházat, hogyan torzította el Isten igazságait és milyen hamis tanítások forrásává vált. 

Tudjuk az Igéből, hogy „Jézus azért jött, hogy elvegye a világ bűneit.” Jézus földi 
küldetésének ez volt az egyik fő célja, a másik pedig, hogy az emberek számára 
követendő példaként állítsa magát, hogy az Ő példáját kövessék: úgy éljenek, ahogyan 
Ő élt. A bűn szó egy nagyon lényeges kifejezés az Igében. Ha egy szóval ki akarnánk 
fejezni, hogy mi az oka minden rossz dolognak a világban, akkor azt mondhatjuk, hogy 
a bűn. Bűn az, hogy az emberek Istentől elszakadt állapotban élnek, mert nem ismerték 
meg Jézust, az igazságot, és ezért bűnben - Isten akaratának nem engedelmeskedve - 
élnek. 

Egy nemzetközileg jól ismert „szélesutas szolgáló” kijelentette, hogy ő nem akar bűnről 
beszélni, hanem csak problémáról. Az embereknek sok minden miatt lehet 
problémájuk, de sok esetben az nem bűn, ugyanakkor sok ember bűnben él, akinek 
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semmi problémája nincs. Itt tehát egy nagy becsapásról van szó. Egy ilyen szolgáló 
milyen evangéliumot hirdet, ha a bűn hiányzik a szótárából? Ebben az esetben nincs 
szükség megtérésre és felesleges volt Jézus keresztáldozata is. Egy ilyen szolgáló 
egyszerűen csak egy „életmód tanácsadó” akar lenni, aki segítséget nyújt az embereknek 
a problémáik megoldásában? Ebből a példából is jól érzékelhető a szóhasználat és az 
ahhoz tartozó tartalom fontossága.  

A világi embereknek semmilyen problémát nem okoz, hogy Istentől elszakadt 
állapotban, azaz bűnben élnek, Isten Igéje viszont kimondja, hogy „mindnyájan 
vétkeztek” és ezért mindenkinek szüksége van a bűnei megbánására, elhagyására és 
bűnbocsánat elnyerésére - Isten kegyelme által. 

Legyünk nagyon éberek, mert az egyre durvább bűnökbe süllyedő világ szóhasználata 
egyre jobban teret nyer a keresztyénség körében is! 

Vegyük pl. az Isten előtt szent házasság kérdését, ami a Biblia szerint egy férfi és egy 
nő törvényesített, egész életre szóló kapcsolata, aminek egyik fontos célja az emberi élet 
továbbadása: „szaporodjatok és sokasodjatok” - mondta Isten. Isten parancsba adta azt 
is, hogy „ne kívánd meg más feleségét.” Manapság nagyon gyakori, még hívők között 
is előfordul, hogy megkívánják más férjét, vagy feleségét és tönkreteszik más 
házasságát, aminek jogosságát a világban a szerelem szóval támasztják alá. Isten Igéje 
azonban ezt házasságtörésnek hívja, amely szerint már a megkívánás is bűn, az 
elkövetését pedig az Ószövetség idején halálra kövezéssel büntették. Az Újszövetség 
időszakában már nem a fizikai megsemmisítés a büntetés, hanem a szellemi halál, mert 
a bűn elválaszt Istentől. Jézus a korának zsidó elöljáróit „gonosz és házasságtörő 
(parázna) nemzetségnek” nevezte, akiknek legfontosabb kérdésük az volt, hogy szabad-
e egy férfinak a feleségét elbocsátania és mást elvenni feleségül? Jézus szavai szerint ez 
házasságtörés és nem „újraházasodás”, ahogyan ma sokan gondolják a világban, ami 
sajnos gyökeret vert a gyülekezetekben is, pedig egyáltalán nem mindegy, hogy 
házasság vagy házasságtörés egy második, vagy harmadik „házasság.” Látjuk, hogy 
milyen óriási különbség van a biblikus és a bibliaellenes, világi szóhasználat, és azok 
tartalma között. Ha valaki a bűne miatt szellemileg vakká válik, mint a korabeli „gonosz 
és házasságtörő” zsidó nemzetség, akkor már nem fog tudni különbséget tenni az 
Istentől való szent házasság, és az Ige szerinti „házasságtörés” között. A bűn és 
gonoszság ma már olyan méreteket ölt, hogy az Isten alkotásának számító férfi és a női 
létet is kétségbe vonják és egyneműek „házasságáról” beszélnek, ami Isten igéje szerint 
nem házasság, hanem utálatos cselekedet. Magukat egyháznak nevezett egyes 
szervezetek ma már odáig süllyednek a bűnben, hogy megáldják az ilyen kapcsolatokat, 
sőt ilyen személyek magas egyházi méltóságokat is betöltenek. Ez nem az a hosszútűrő 
szeretet, amiről az Ige beszél.  

Sok más területen is zavar van a rossz szóhasználatok miatt. Ma az egyházban is vannak 
vezetők, ezért vezetői tanfolyamokat tartanak és a kiképzett, tapasztalt vezetők 
„mentorálnak” fiatalabb vezető jelölteket. Ez a szóhasználat teljesen normális a 
világban, de már nagymértékben behatolt az egyházba is, sok zavart okozva ezáltal. 
Egyik alkalommal egy szolgálócsoport vezetőképző tanfolyamot tartott a gyülekezetünk 
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elöljáróinak, ahol az egyik amerikai származású előadó, a vezető szó helyett a manager 
(menedzser) szót használta. Közbeszóltam, hogy én egy multi cégnél dolgozom, ahol az 
angol a hivatalos nyelv és ott a maganer szó alatt teljesen másfajta tevékenységet 
értenek, mint amilyennek egy gyülekezeti elöljárónak kellene lenni. Az előadó nem 
értette, mi a problémám, hiszen a magyar vezető szónak ez az angol megfelelője. A 
probléma az, hogy emberekre alkalmazva a gyülekezetekben is elterjedt a vezető szó 
használata, ami igeellenes. 

Nézzük most meg, hogy az Ige milyen szavakat használ ezen a területen és mi is azoknak 
a tartalma?  

Az Ige a következőkről beszél:  

- Jézus a Fej,  
- a Szent Szellem a vezető, 
- a gyülekezet érettebb tapasztaltabb férfiai a vének, akik példaképek a hívők 

számára az életük alapján, ezért ők azok, akik elöljárók, mert előbb járnak 
sok dologban, mint a többi hívő, és ők vigyáznak arra, mint felvigyázók, hogy 
a gyülekezetben valóban a Szent Szellem legyen az egyetlen Vezető, aki 
kijelenti magát és elvezeti a hívőket minden igazságra. 

Az egyházban és a gyülekezetekben igei értelemben nincsenek vezetők, hanem többtagú 
presbitérium van, aminek a tevékenységét a következő biblikus szavak írják le: 
tapasztalt férfi, azaz vén, aki elöljáró, felvigyázó és példakép is egyben. Ebből 
érzékelhető, hogy az egyház és a gyülekezetek vezetése teljesen más, mint amit a világi 
fogalmak takarnak. 

Az Ige a hívőket sok helyen tanítványoknak nevezi, de ma már mindenki csak hívőkről 
beszél, pedig a kettő közötti különbség óriási. Sok „szélesutas” hívő van ugyanis az 
egyházban, akik nem felelnek meg azoknak az igei elvárásoknak, amiket Jézus 
támasztott az Őt követni akarókkal szemben. Nem mindegy, hogy egyszerűen „csak” 
hívő valaki, vagy valóban tanítvány, ugyanis Jézus minden ígérete feltételes: csak 
engedelmes tanítványokra vonatkozik. Ma beszélnek a gyülekezetekben látogatókról, 
tagokról, hívőkről, a nagy kérdés azonban az, kik a tanítványok?   

Használjuk a hívőkre azt a szót, hogy szentek? Általában nem, pedig Pál és a többi 
apostol is szenteknek nevezi a hívőket a megszólításaiban, kifejezve ezzel, hogy ők a 
világtól elválasztottak, nincs közük a világhoz, mert Isten kihívta őket onnan, hogy az 
Ő népe legyenek, egy szent nép. Isten követelményként támasztja a hívők felé, hogy 
„szentek legyenek, mert Ő is szent!” Nagyon hasznos lenne ma is gyakran emlékeztetni 
a hívőket, szenteknek szólítva őket, hogy el ne felejtsék.   

Az Efézus 4:11 beszél apostolokról, prófétákról, evangélistákról, tanítókról és 
pásztorokról, akik Krisztus testének építésén munkálkodnak és elviszik a hívőket az 
érett korra. Be tudjuk ma azonosítani az egyházban, a gyülekezetekben, hogy kik ezek 
a személyek, akiket Jézus ajándékul adott az egyháznak? Ma minden vezető szolgálót a 
gyülekezetekben pásztornak hívnak. Elterjedt az egyházban a „mentor” szó használata 
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is. Van ennek helye az egyházban? Megfeleltethető valamelyik igei szóhasználatnak? 
Istennek nincs szüksége homályos, világból átvett, zavart okozó szavakra, amik 
elferdítik az Ige igazságát! 

Sokszor beszélünk egyházról, gyülekezetekről, mint szervezetekről, de vegyük észre, 
hogy az Ige szerint az egyházban olyan szervezetek, mint a világban, nincsenek. Az Ige 
Isten templomáról, Krisztus testéről, és annak részeiről, tagjairól beszél, akik élő 
„kövek,” amiből felépül Krisztus gyülekezete, a szentek közössége. Isten az Ő 
Igéjében egyértelműen kifejezte, hogy „kőből épült templomban nem lakik.” „Milyen 
templomot építhetnétek nekem, amikor a menny az ülőszékem, és a föld a lábaimnak 
zsámolya?” Isten gyülekezete nem szervezet, hanem élő organizmus, egymással 
harmóniában együttműködő és kapcsokkal (kapcsolatokkal) egybekötött tagjai. Egy 
szervezet sosem lesz képes Istent megdicsőíteni a világ felé, csak egy biblikus 
követelményeknek megfelelő gyülekezet, ami valóban kiábrázolja Krisztust.  

Ma természetes módon a hívők (akár megtért, akár nem) minden csoportosulását 
gyülekezetnek nevezik, de ez nem igaz az Ige szerint. Az Ige egyértelműen 
meghatározza, hogy mi a gyülekezet: 

- szentek (kizárólag megtért tanítványok) közössége, 
- akik ugyanazon a településen élnek, 
- ahol a gyülekezet határa a helység határa; nem több és nem is kevesebb, 
- egy biblikus, minősített többtagú presbitérium felügyeli a működését, 
- ügyelve, hogy a Szent Szellem mindig Úr maradjon a gyülekezetben és Jézus 

pedig a Fej minden gyülekezet és hívő felett. 

Tudjuk az Igéből azt is, hogy „az újbort új tömlőbe kell tölteni.” A „tömlő” az az 
újszövetségi forma, gyülekezetműködési mód, ami megfelel a fenti igei 
követelményeknek, azaz be tudja fogadni a forrásban lévő újbort, a Szent Szellem 
túláradó munkáját és mégsem okoz szakadást. Lehet ilyen rugalmas „tömlő” egy merev, 
kőből épült templom, vagy gyülekezeti ház, merev szervezeti keretek szerint működve, 
egyetlen pásztor által vezetve és adott költségkeretből gazdálkodva? Nem. Jézus tudta 
miről beszél. Tudta, hogyan lehet elkerülni a Szent Szellem kiáradásakor az újbor 
elfolyását és a gyülekezetek szakadását. Az elmúlt évszázadok során nem tanulta meg 
ezt az egyház, ezért van olyan sok halott - magát egyháznak és gyülekezetnek nevezett 
– felekezeti szervezet, sok kongóan üres templom; bizonyságként Jézus szavaira: Ő 
előre figyelmeztetett! Jó, ha mi is megértenénk, eszerint cselekednénk, és akkor valóban 
megtapasztalhatnánk Isten áldásait a gyülekezeteken. 

Szólni kell még a hívők között is meghonosodott idegen szavak használatáról. A 
magyar bibliafordításokban nincsenek idegen szavak, hanem azok jelentéstartalmának 
valamelyik magyar megfelelője. Sokszor segítene közelebb jutni az Ige megértéséhez 
és a torzulások elkerüléséhez, ha a hívő életben kerülnénk az idegen szavak használatát, 
mert akkor megtalálnánk a magyar bibliafordításban a megfelelő magyar szót és azt, 
vagy azokat az Igéket, amelyek közelebb visznek a megértéshez.  
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Nézzünk meg néhányat ezek közül az idegen szavak közül. Eléggé elterjedt a kontroll 
szó használata a hívők között, amit általában negatív értelemben használnak, aminek 
talán az uralkodás, de még inkább a leuralás szó felel meg. Tudjuk az 1 Péter 5:3-ból, 
hogy a presbitereknek úgy kell felügyelniük, felvigyázniuk a nyájat, hogy az ne 
uralkodás legyen! Itt rögtön látjuk az igei kapcsolódást és annak értelmét. Látjuk 
ugyanakkor azt is, hogy nem minden kontroll negatív, mert egy „lágy kontrollra,” ami 
a felvigyázásnak felelhet meg, szükség van a presbiterek részéről, hogy a dolgok 
„megfelelő mederben”, az Ige szerint ékes rendben történjenek. Ez azt is jelenti, hogy a 
gyülekezetben a presbitereknek ellenőrzésük alatt kell tartani a dolgokat, azaz tudni 
kell dolgokról, ami a gyülekezetben történik, hogy felügyelni tudják azokat és 
megakadályozzák, ha veszélyes irányba haladnának a dolgok. Látjuk, hogy ez egy 
pozitív és szükséges dolog. 

Gyakran használt szó a motiváció is. Ezt többnyire semleges értelemben használják, de 
lehet pozitív és negatív motiváció. A motiváció tartalmát a magyarban leginkább 
indíttatás, indulat, szándék, akarat szavakkal lehetne leírni. Ha a megfelelő magyar 
szavakat nézzük, akkor rögtön találunk igei kapcsolódásokat: 

„Az az indulat legyen bennetek, mint ami volt a Krisztus Jézusban” (Fil. 2:5). Az 
indulatot általában negatívnak gondoljuk, ami kapcsolatos a haraggal, de ugyanakkor 
látjuk az Igéből, hogy volt, amikor Jézus is eléggé „durvának”, „tiszteletlennek,” és 
haragosnak tűnt, amikor „ördög fiaknak”, „meszelt síroknak” nevezte a farizeusokat, 
vagy az Isten házához való „féltő szeretettől” vezérelve a Templomban felborította az 
árusok asztalait és korbácsot csinálva kikergette őket a templomból. Ezt nevezhetjük 
szent haragnak is, mert az Atya iránti szeretet indította erre. Tudjuk, hogy Jézus egész 
életében nem követett el bűnt, tehát ezek az indulatos cselekedetei is szeretetből 
fakadtak. Sokan megbotránkoztak akkor Jézus cselekedetén és ma is megbotránkoznak 
a hívők, ha valaki ilyen indulatosan viselkedik és szeretetlennek bélyegzik az illetőt. 
Kell, hogy a Szent Szellem adjon vezetést, hogy megvizsgáljuk az ilyen cselekedeteket 
is, ahogyan Péter is tette és megkapta rá az igei magyarázatot. A sok szentségtelen 
dolgot látva az egyházban ne csodálkozzunk ma sem, ha egyes szolgálókat hasonló 
módon felindít az Úr, ne közösítsük ki, ne „öljük” meg őket, ahogyan az rendszerint a 
prófétákkal történik. Természetesen lehet rossz forrásból származó indulat is, amit le 
kell leplezni. 

A mentalitás is egy elterjedt idegen szó. Ez kapcsolódik a motivációhoz, de különbözik 
is attól. Ha közelebb akarunk jutni az igei háttérrel való kapcsolatához, akkor inkább a 
gondolkozásmód, magaviselet, életmód szavak kapcsolódnak hozzá. Ha ismerjük az 
Igét, akkor a Szent Szellem vezet minket és eljuthatunk rögtön a következő igei 
üzenetekhez: 

„Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása 

által.”  (Róma 12:2) 

Miről van itt szó? A gondolkozásmód megváltoztatásáról. Egy hívő nem gondolkozhat 
úgy, mint egy világi ember. 
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Jézus mondja: „Kövess engem!” Mit jelent ez? Gondolkozz és élj úgy, ahogy én! 

Pál azt mondta Timótheusnak a 2 Tim. 3:10-ben: 

„Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, 

hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet stb.” Pál azt is mondta a korinthusiaknak, 
hogy „kövessetek engem, ahogyan én követem a Krisztust.”  

Csak érzékeltetni szerettem volna, hogy egy idegen szó magyar megfelelőin keresztül 
hogyan juthatunk el az Ige megértéséig, ami nagyon fontos. Ezt a felesleges 
megfeleltetési munkát és az esetleges tévedéseket megspórolhatjuk, ha kerüljük az 
idegen szavak használatát megfelelő magyar igei szavakat használva helyettük. 

A számítógépes gyakorlatban, blogok, honlapok, videoblogok, de összejövetelek 
vezetésekor is rendszerint van egy moderátor, vagy egy elnök, aki felügyeli, 
felvigyázza a dolgokat, hogy a megfelelő mederben, ékes rendben menjenek a dolgok. 
Mint arról korábban már volt szó egy felvigyázás, egy „lágy kontroll” szükséges, de 
káros, ha a moderátor leuralja az eseményeket. Fontos, hogy megmaradjon a szabadság 
légköre és a rendezettség, viszont a rosszindulatú rendbontókat Krisztusi indulattal – 
lehetőleg szeretetben és alázatban - rendre kell utasítani, ki kell vezetni, vagy ki kell 
tiltani. Ez is az ékes rend biztosításához tartozik és szükség van rá. 

Fontos megjegyezni, hogy minden bibliafordításban lehetnek fordítói hibák. Vannak 
alapfordítások, amelyek szóhasználatukat tekintve igyekeznek az eredeti fogalmakat 
minél hűebben visszaadni (pl. a King James ill. a Károli fordítás), de az utóbbi 
évtizedekben sok un. magyarázó bibliafordítás is készült. Ha az Igét meg akarjuk 
ismerni és meg is akarjuk maradandóan jegyezni, akkor jó, ha ezeket az alapfordításokat 
vesszük alapul, és ha abból nem értünk meg valamit, akkor segítségünkre lehetnek a 
különböző magyarázó fordítások.   

A fenti konkrét példákkal csak érzékeltetni szerettem volna a biblikus szóhasználat 
fontosságát, de végtelen a sora a világból átvett, igeellenes szóhasználatnak a hívők, sőt 
a szolgálók között is, aminek nincs helye Isten munkájában. Jakab arról beszél, hogy 
sokat vétkezünk a nyelvünkkel, ezért fontos hogy tisztítsuk meg a beszédünket a nem 
biblikus szóhasználattól. Ha elkezdjük következetesen és megfelelő módon alkalmazni 
a biblikus szavakat a beszédünkben és a cselekedetünket is ehhez igazítjuk, akkor fel 
fogjuk fedezni, hogy Isten egyre több igazságát fogja kijelenteni nekünk és megszűnik 
az a szellemi vakság, az Ige nem értése, ami ma annyira jellemző az egyházra. Ne 
legyünk mi is „vak vezérek,” hanem Ige szerinti látással rendelkező Isten elhívott szent 
emberei, akik valóban példaképei lehetnek a nyájnak és kellően alázatosak ahhoz, hogy 
ne a saját felekezeti szervezetüket építsék, hanem az ajándékaik és elhívásuk szerint 
egymást kiegészítve, együtt munkálkodjanak Isten egyházának építésén. Ámen. 

- § - 

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


