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Tévtanítók
az ősegyházban

Az utóbbi években a szekták térhódítása nyilvánvaló és közérdekű

problémává vált. Ez az új kihívás sok feladatot tartogat a lelkipász
torok számára is. Az Újszövetséget lapozgatva nyilvánvalóvá válik,
hogy az apostoli egyháznak élete első éveitől kezdve szembe kellett
néznie e kérdéssel. Mi volt az apostolok álláspontja? Milyen taní
tásokat hagytak ránk az Evangéliummal ellenkező különös tanok
és vezetők működéséről azok, akik az igazság alapja és oszlopai?
Hogyan reagáltak minderre azok a hívek, akik együtt éltek magá
val a Mesterrel?

A szekták: az isteni meghamisítása és karika túrája

Az apostolok magának Jézusnak az ajkáról hallották a figyelmez
tetést: "Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket. So
kan jönnek majd a nevemben, s azt mondják magukról, én vagyok
a Krisztus, és sokakat megtévesztenek" (Mt 24,4-5).Az Úr "bárány
bőrbe bújt ragadozó farkasoknak" hívta a hamis prófétákat (Mt
7,15), emlékeztetve minket a csalásokra és csodákra, melyeket az ő

isteni nevét kisajátítva fognak elkövetni (Mk 13,5; 22-24; Mt 7,21).
Az isteni Mester könyörgött a hívek közösségéért: "Legyenek

mindnyájan egy" an 17,21a), és azért, hogy csak egy nyáj és egy
pásztor legyen. Saját Testében, az egyházban egyesített minket an
10-16), s nekiajándékozta kifürkészhetetlen gazdagságát. Jézus
Krisztus Szent Péterre, az apostolokra és követőikre mint az egy
ség alapjára építette egyházát: "Én is mondom neked: Péter vagy,
erre a sziklára építem egyházamat. (... ) Neked adom a mennyek
országa kulcsait" (Mt 16, 18).

Az apostolok hamarosan látták a Krisztus "egyházával" (ekklé
zia) ellenkező mozgalmak kialakulását. Ezek az úgynevezett eret
nekségek vagy szekták az Úr Evangéliuma és egyháza ellenfele
ként léptek fel: megváltoztatták az Evangélium üzenetét, elferdí
tették Jézus Krisztus misztériumának igazságát, ugyanakkor az
apostoli közösségen kívül, különálló közösségeket alapítottak.
Ezek az egyház törzséről levált csoportosulások, szekták (a szó a
latin "seco" - vágni és "sequor" - követni szavakból alakult ki)
nemcsak a Mester által tanított igazsággal éles ellentétben álló ta
nokat vallottak, hanem Jézus hierarchiájától idegen személyeket
követtek: a szekták tagjai új vezetők befolyása alá kerültek, akik
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nem tartoztak a Megváltó tanítványai közé. A következőkben a
"szekta" szó bibliai eredetének legfontosabb sajátságait tekiníjűk át.

Szent Péter második levelében említést tesz "szekták" meg
jelenéséről, melyek tagadják az Urat, és letévednek az igazság út
járól: "De akadtak a nép körében hamis próféták is, ahogy a ti
körötökben is föllépnek majd hamis tanítók, akik veszélyes tév
tanokat terjesztenek, s még megváltó Urunkat is megtagadják, s
ezzel gyors pusztulást vonnak magukra. Sokan követik majd őket

erkölcstelenségükben, s miattuk szidni fogják az igaz vallást"
(2Pét 2,1-2).

Szent Pál apostol az efezusi hívektől búcsúzva rávilágít az
apostoli igazságtól számos hívet elragadó vezetők tetteire: "Tu
dom, hogy ha eltávozom, ragadozó farkasok törnek rátok, s nem
kímélik a nyájat. Közületek is akadnak majd olyanok, akik rajta
lesznek, hogy álnok szóval maguk mellé állítsák a tanítványokat"
(ApCsel 20, 29-30).

A születő egyháznak a legkülönfélébb ideológiákkal kellett
szembeszállnia, amelyek eltávolodtak az igaz hittől és az apostoli
tekintélytől, megkísérelték a kereszténység más értelmezését és
megélését. E törekvéseik zsidó és pogány környezetből egyaránt
származtak: az 1. és 2. század lényeges szektái judaizáló és
gnosztikus körökben keletkeztek. E heterodox csoportok az isteni
tanítással és intézményével, az egyházzal össze nem egyeztethető

elemeket akartak érvényre juttatni. Ezzel párhuzamosan a római
birodalomban a keletről és a légiók által meghódított területekről

származó szekták lassan, de fokozatosan teret nyertek. Ahairesis
többféle, az Evangéliumot eltorzító hiedelmet vegyítettek össze:
ilyenek a bálványimádás, a világvégvárás, a varázslat, az ezoté
ria, a hellenista gnoszticizmus és a judaizáló heterodoxia. Akkor,
akárcsak napjainkban, vallásos színezetű szekták jelentkeztek,
melyek nem tagadták, hanem meghamisították a misztériumot, a
természetfelettit. Nem közönyröl és ateizmusról van szó tehát,
hanem az isteni eltorzításával és kigúnyolásával állnak szemben.
Ez a szekták paradoxona: megfoszlják az embert az isteni megta
pasztalásától magának Istennek nevében, aki pedig a természet
feletti világgal való érintkezés magasztos hivatására szólít. A va
lóságot annak eltorzításával tagadják meg.

A szektás ideológiák megzavarják a híveket, és "igyekszenek
elferdíteni Krisztus Evangéliumát" (Gal 1,7); jogtalanul kisajátítva
Krisztus nevét magukat Messiásnak nevezik Mt 24, 4-5/. "Hamis
prófétákról" (Jn 4,1-3), "csúfondáros gúnyolódókról" (2Pét 3,3-4)
és "csalókról" (Jn 7) beszél a Szentírás, akik "befurakodnak" (Júd
4) az egyházba, határozottan megtagadva Jézus Krisztus misztéri
urnát, Szent Pál kinyilatkoztatása szerint: "Jézus Krisztus ugyanaz
tegnap, ma és mindörökké. Ne hagyjátok, hogy különféle meg
tévesztő tanítások félrevezessenek benneteket" (Zsid 13,7).
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Isten igéjének igazsága felszabadít minket, míg a szekták,
"amelyek a bölcsesség látszatát keltik (... ) önkényes vallási gya
korlatokkal" (Kol 2,23) követőikre a krisztusi élettől idegen rab
szolgaságot kényszerítenek. "Vigyázzatok - írja Szent Pál -,
hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis
tanítással, ami emberi hagyományon és világi elemeken alapszik,
nem pedig Krisztuson" (Kol 2,8).

A szekták vezet6i A szekták vezetői, "romlott agyú, ingadozó hitű emberek"
(2Tun 3,8), olyan méltóságot tulajdonítanak maguknak, mely
nem illetti meg őket; behatoltak a szentség világába, s figyelmen
kívül hagyták az üdvösségtörténetben Isten gondviselő terveit. A
szekták helyettesíteni pr6bálták Jézus Krisztus egyházát, szeretett
Jegyesét, a Megváltó áldozatának gyümölcsét.

A szekták tanai tiszteletlenül támadták az isteni kinyilatkoz
tatást, racionalizálták a misztériumot. Ezzel éppen a lényeget tor
zították el, és így a "depositum fidei" megváltoztatásához vezet
tek. A "gnózist" a misztérium fölé helyezték, vagyis, másképpen
fogalmazva, a hit a gnózis egy kiváltságos formáj ává vált. A szek
tákban a hit alapvetőert emberi kérdéssé és egy válogatott elit sa
játosságává vált. Szent Pál szerint ezek "mindig csak tanulnak, de
az igaz megismerésére soha el nem jutnak" (2Tun 3,7).

Aszekták ideológiája A szekták ideológiájának célja nem Isten dicsőítése és a szere-
tetkapcsolat elmélyítése, hanem az isteni hatalom kisajátítása (Ap
Csel 8,9-24). A szamáriai Simon történetében lepleződik le ennek
lényege, amely a karizmát mágikus erővé, a megváltást ezoteriz
mussá, a misztériumot okkultizmussá változtatja.

Az apostoloknak szembe kellett szállniuk az okkultizmus kép
viselőivel, a bálványkészítőkkel, a varázslókkal a babonákkal
(ApCsel 19, 11-17) és a bálványimádással (ApCsel 19,23-30; 1Kor
10,14).

Szent Pál figyelmeztet az "idegen tanok" és "hiú beszédek"
veszélyére, kemény szavakkal illetve az Evangélium és Krisztus
kegyelmének elferdítőiti "Ha valaki mást tanít, s nem követi
Urunk, Jézus Krisztus üdvös szavait és az istenes tanítást, az fel
fuvalkodott és semmit sem ért. Betegesen vitázik, üres szóharcot
folytat, amiből csak irigykedés, veszekedés, káromlás, rosszindu
latú gyanúsítás és olyan bomlott agyú, igazság híján levő embe
reknek torzsalkodása származik, akik a vallásosságot jövedelmi
forrásnak tekintik" (1Tun 6,3-5).

Az apostolok írásai arra szólítanak föl, hogy "óvakodjunk",
hogy ne engedjünk a "megbabonázásnak" (Gal 1,8-9; 3,1), és
állhatatosságra buzdítanak, hogy ne ijedjünk meg az Evangélium
ellenségeitől (lFiI 1,27-30). Szent Pál így buzdít: "álljatok szilár
dan és rendületlenül a hitben, és ne tántorodjatok el az evan
géliumi reménytől" (Kol 1,23).

A szektákban az antikrisztus szelleme fog uralkodni: "hamis
csodák", "mindenféle gonosz csábítás", a kísértés hatalmának je-
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A kinyilatkoztatás
szentsége

lenlétében, "hogy higgyenek a hazugságban" (2Tesz 2,9.13; 1Jn
4,1-3.). "A Lélek világosan állítja, hogy a végső időkben némelyek
elpártolnak a hittől, megtévesztő szellemekre és sátáni tanításra
hallgatnak" (lTun 4,1; Júd 17-18).

Az eretnekek félrevezették és összezavarták a híveket, termé
szetfeletti kinyilatkoztatásokat tettek, szavaikat és írásaikat isteni
eredetűnek mondták. A tesszalonikiaknak írt levélben olvassuk:
"sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő mondás
vagy levél ne ijesszen meg benneteket, mintha az Úr napja már
küszöbön állna. Semmiképpen meg ne tévesszen valaki titeket"
(2Tesz 2,2-3). A szakadárok, akárcsak a hamis próféták, fel
használták a jövendöléseket és a szent szövegeket, természetesen
saját értelmezésük szerint. Szent Péter, utalva Pál leveleire, meg
jegyzi: "Vannak bennük nehezen érthető dolgok, ezeket a tanulat
lan és állhatatlan emberek kicsavarják a saját vesztükre, akárcsak
a többi írást is" (2Pét 3,16). És ugyancsak Szent Péter figyelmez
tet, hogy Isten igéje nem eshet egyéni értelmezések áldozatául:
"Először is azt értsétek meg, hogy az írásnak egyetlen jövendölé
se sem származik önkényes értelmezésből. Hisz sohasem keletke
zett jövendölés emberi akaratból, hanem mindig csak a Szentlé
lektől sugalmazva beszéltek - Isten megbízottaiként - a szent
emberek" (2Pét 1,20-21).

Isten igéjének és kinyilatkoztatásának szentsége és méltósága a
legnagyobb tiszteletet érdemli. Bár titokzatos dolgok ezek, nem
engedhetjük, hogy önkényesen eltorzítsák őket. Szent János ke
mény hangon jegyzi meg: "Aki ehhez hozzáad, azt Isten azokkal
a csapásokkal sújtja, amelyek meg vannak írva ebben a könyv
ben. S ha valaki elvesz ennek a prófétai könyvnek szavaiból, Is
ten megvonja tőle a jogot az élet fájához és a szent városhoz,
amelyekről ebben a könyvben szó van" (Jel 22,18-19).

A keresztény élet a szektákkal szemben

A tévedés és a zűrzavar elől Isten egyháza és az apostoli hagyo
mány kínál menedéket: "az igazság oszlopa és biztos alapja" (Tim
3,15). A divatos ideológiák láttán Szent Pál így buzdítja szeretett
tanítványát: "Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet.
(... ) őrizd meg a rád bízott kincset. Kerüld a világias, üres fecsegést,
az áltudományellenvetéseit, amelyeket némelyek átvettek, és el is
tévelyedtek a hittől" (I'Iim 6,12, 20-21). "Ne szégyellj hát tanúságot
tenni Urunk mellett (oo.) Eszményed az a tanítás legyen, amelyet
Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a
rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik" (2Tun
1,8, 13-14; 1Jn 4,6). Szavai képszerűek: "Utasítsd el a képtelen, os
toba meséket" (1Tim 4,7). " A haszontalan, üres szócsépléstőlazon
ban óvakodjál. Ezek ugyanis egyre inkább belesodomak az istente-
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Apostolt intelmek

Az Evangélium
hirdetése

lenségbe, s fecsegésük úgy terjed, mint a rákos daganat" (Z'Iim
2,15-17).

Az Úr hitének közösségében építi Egyházát, amely az ő Teste
(Ef 4,11-13), hogy ne legyünk "éretlenek, akiket a megtévesztő

emberi tanítás és a tévedésbe ejtő álnokság minden szele magával
sodor. Inkább igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre
inkább összeforrjunk a Fővel: Krisztussal" (Ef 4,14-16).

Az apostolok számára nem volt ismeretlen a szekták törekvése
arra, hogy a hívek közelébe férkőzzenek, illetve ideológiájuk és
csoportjuk hatalmába kerítsék őket. Az előbbiekben említett szö
vegekben beszélnek a szekták "rejtett működéséről", "világias,
üres fecsegéséről", az "áltudományellenvetéseiről". Ezek "házról
házra járnak", megzavarják a híveket, meghasonlást keltenek és
vitákat provokálnak arra törekedve, hogy az Evangélium igazsá
ga ellen lázítsák az embereket. Az eretnekek vezetői által szer
vezett "toborzások" a hízelgő szavaktól a közvetlen üldözésig
terjednek. E keretben kell elhelyezni az apostoli intelmeket. "A
tévtanítót néhány figyelmeztetés után kerüld" (TIt 3,10). "Ha va
laki nem ezzel a tanítással megy hozzátok, még csak ne is kö
szönjetek neki. Mert aki köszön neki, részes gonosz tetteiben"
(2Jn 10-11).

Szent Pál apostol megerősíti: "Ezeket idézd emlékezetükbe, és
hívd Istent tanúul, nehogy üres szóharcba bocsátkozzanak. Nem
jó az semmire, csak a hallgatók tönkretételére" (2Tlffi 2,14; 2Tlffi
2,23).

Óvatosság és az Úrral bensőséges viszony kialakítása - így
foglalható össze röviden az apostolok tanítása a szektákról. "Sze
retteim, mivel már eleve tudtok erről, vigyázzatok, nehogy a go
noszok tévedése elsodorj on benneteket, és elveszítsétek bizton
ságotokat. (2Pét 3,17-18).

A lelki élet és az igaz tanítás a Szentírásban találja meg a for
rást, mely neveli "Isten emberét", megőrzi őt Krisztus hitében és
ismeretében.

A valódi lelki élet következménye az Evangélium hirdetése. A
hívek, felöltve a lélek fegyverzetét (ApCsel 2; 4,8; Ef 6, 10-20), té
rítőútra indulnak, hogy megosszák mindenkivel Jézus Krisztus
mérhetetlen gazdagságát (Ef 3,8, 14-19). A Szentlélek vezérli őket,

hogy Krisztus Jézussal éljenek (Róm 8,14-17), és ne pihenjenek,
míg az Úr beléjük nem költözik. (lKor 9,16, 22-23); hogy elvigyék
az Evangéliumot a világ minden részére (Mt 28,18-20), bízva a
növekedést adó Istenben (lKor 3,6-7). A nehéz időkben nem
gyöngülhet az apostolok tevékenysége, sőt ellenkezőleg, nagyobb
kitartással kell térítőmunkájukat végezniük.

A felebaráti szeretet és a türelem lesz az apostoli szolgálat fé
nye, mely megmutatja az igazságot, mely megízesíti a földet (Mt
5,13-14). "Arról tudják meg majd rólatok, hogy a tanítványaim
vagytok: hogy szeretettel vagytok egymás iránt" (Jn 13,35).
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"Nézzétek, hogy szeretik egymást!" A történet elmondja, ho
gyan keltette fel a pogányok figyelmét a keresztények egymás
iránti szeretete és kitartásuk az üldözésekkel szemben "A sok hí
vő mind egy szív, egy lélek volt. (...) Az apostolok nagy erővel ta
núsították Urunk, Jézus feltámadását, és mindnyájan bőségesen

részesültek a kegyelemben" (ApCsel 4,32-33). Az irgalmasság cse
lekedetei Isten igéjéről tettek tanúságot, és az üldözők csodálkoz
va látták, hogyan szálltak szembe a hívők a halállal, lelkükben a
mennyország és a feltámadás reményével.

Befejezésül

A Latin-amerikai
Püspökök

IV. Konferenciájának
nyit6beszéde,

Santo Domingo;
Conclusiones, Buenos

Aires, 1993, 15.

A szekták kialakulása és elterjedése nemcsak szociológiai, történel
mi és pszichológiai tény, hanem teológiai és lelkipásztori szem
pontból is értékelendő. Tanulmányozásuk ugyanakkor nem korlá
tozódhat közvélemény-kutatásokra és statisztikákra, ahogyan nem
válhat sajtószenzációvá sem. A lelkipásztori munka kifogyhatatlan
forrása a Szentírás. Isten igéjét és az apostoli egyház tanúbizonysá
gait megismerve szembeötlik az ókeresztények mélyegyházszere
tete és feltétlen hite. A Jézus Krisztus misztériumát megélő és az
Evangélium igazságát sugárzó hívek közössége megállítja és meg
akadályozza a szekták terjedését.

Néha túl bonyolultan, hatalmas szervezésekkel és rengeteg esz
közzel szeretnénk megoldani számunkra különösen nehéznek tű

nő problémákat. Nyilvánvaló, hogy nem háríthatjuk el az újszerű

kutatási módszerek bevezetését a pasztorációba, de az is egyértel
mű, hogy ezek hatékonysága a hívek lelki életétől és a közössé
gek evangéliumi hitelességétől függ. Csak az erős hitben és szere
tetben élő közösség körében működhet hatékonyan olyan konkrét.
lelkipásztori modell, amely gátolja a szekták terjedését.

II. János Pál pápa a latin-amerikai püspökök Santo Domingó
ban megrendezett negyedik konferenciáján ekképp fogalmazott:
"A szekták aggasztó jelenségére olyan lelkipásztori tevékenység
gel kell válaszolnunk, amely az egyént, a közösségben elfoglalt
helyét és Istennel való személyes kapcsolatát tartja fontosnak. A
szekták nem gyökereznek meg ott, ahol az egyház jelenléte meg
határozó, mint például az olyan egyházközösségek esetében, ahol
Isten igéjének kitartó oktatása folyik, ahol sokan aktívan vesznek
részt a liturgiában és imádkoznak Szűz Máriához, ahol az össze
tartás szociális téren is megvalósul, illetve ahol a lelkipásztor
odaadóan viseli gondját a családoknak, a fiataloknak és a a bete
geknek."

Bogdán Krisztina fordítása
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