
„Serkenjetek fel igazán és ne vétkezzetek” 1Kor 15,34 
Részegség, delírium, kábaság, mámor. Mennyire központi elemek az ember életében. A szerek és a 

szórakozás által akar kikapcsolódni az ember. Ki akar kapcsolódni, mert lelke mélyén szenvedi az élet terheit. 

A részegség, a delírium, kábaság és a mámor viszont segít. Segít ellazulni, megfeledkezni a gondokról, 

vidámnak lenni, közel kerülni más emberekhez. Mindezekben valóban hatékonyan működik, de egyvalamit 

nem tud a részegség, a delírium, kábaság és a mámor. Nem tud megszabadítani. Nem tud megszabadítani, 

mert a kijózanodás után talán még erősebben és élesebben jön szembe a realitás, a megrontott lét valósága. 

Az ember szelleme is egy ilyen részegség, delírium, kábaság és mámor állapotában van. Homályosan 

lát, kevés benne az igazság, nem tud kikecmeregni a létrontásból. Mi lenne a megoldás? Alapígénk egy 

kétlépcsős folyamatról beszél: 1. felserkenés,2. vétkek elkerülése.  

Szigorúan véve az elsővel kell kezdeni. „Serkenjetek fel igazán…” Ez a benső úton elinduló ember 

első lépése. metanoia-conversio-megtérés. Ezekkel a kifejezésekkel lehet leírni mit is jelent az, amit Pál 

felserkenésnek mond.  

A metanoia- görög kifejezés, ami az értelem átváltozását jelenti. Megváltoztatom a gondolkodásom, 

a felfogásom, az értékrendem. Ez a metanoia. Szellemi szinten megy végbe 

a lényegi változás tehát. Mit jelent ez a gyakorlatban? A szentírási 

hagyományon állva felismerem például, hogy mondjuk a negyedik 

parancsolat milyen kardinális jelentőségű. Ezt felismerve mintegy 

átrendezem a belső értéktérképemet immár annak a figyelembevételével, 

hogy a szent idő, a nyugalomnapja jelenjen meg benne. Felismerem, hogy a 

nyugalomnapja egy híd, és kapcsolódási lehetőség az Örökkévalóhoz. S míg 

korábban úgy gondoltam a hétvégére, mint pihenés, nyugalom, 

kikapcsolódás vagy adott esetben részegség, delírium, kábaság és mámor, 

addig e részmetanoia révén már a szentség keresését jelenti számomra a 

hétvége és a vasárnap. A metanoia természetes következménye a 

tudatosodás. A tudatosodás olyan értelemben, hogy nem hagyom magam 

sodortatni az érzések, kósza gondolatok, vágyak, külső befolyások által, 

hanem egyre inkább a megtalált drága kincs érvényesülését munkálom a 

hétköznapi helyzetekben is. Urává válok életemnek.  

A conversio latin kifejezés jelentése rokon a metanoia-hoz: átváltás, 

átformálás, átfordítás. Voltaképpen egy tudatátváltásról van itt is szó. Ennek 

is sok része, árnyalata van. A legfontosabb talán az identitás-önazonosság 

tudat átváltása. Mivel azonosítom magam? Alacsonyrendű részeimmel, vagy 

magasrendű részeimmel. A testem vagyok? Vagy a munkám? Vagy a 

hobbim? Vagy valami magasabb rendű? Nemcsak egy felegyenesedett állat? 

A magyar megtérés talán a leg képszerűbb, és ilyen értelemben rokon a héber sub-visszafordulni 

kifejezéssel. Egész egyszerűen megyek egy irányba, és egyadott ponton megfordulok. Mi ennek a 

magyarázata? Távolodok a létcentrumtól, vagy ha úgy tetszik, életem Napjától, és egy ponton megállok e 

távolodásban, és visszafordulok. Mély bibliai, üdvtörténeti jelentése van az ilyen értelmű megfordulásnak, 

megtérésnek. 

A fentiek alapján talán már közelebb kerültünk a páli felserkenés fogalomköréhez. 

A második lépcső a tulajdonképpeni konzekvenciája, következménye a felserkenésnek: nem vétkezem. 

Ameddig nem serkenek fel belső értelemben, addig a vétkek elkerülése keserves, izzadságszagú, hamis, 

farízeusi, bigott vallásossághoz vezet. A belső felserkenés adja meg az erőt és a fényt a vétkek elkerüléséhez. 

Vagy, ahogy Jézus mondja: „Keressétek először az Isten országát…” Mt 6,33. Azaz keresd meg magadban 

azt az Ariadné fonalat, amely visszavezet az eredethez, és akkor megadatik a bűn ellen való harc ereje benned. 

Részegség, delírium, kábaság és mámor. Önhazugság, létrontás, bűnök. Érzed, hogy gond van? Ha 

nem, felejtsd el, amit eddig olvastál! Ha igen, akkor tudod, mit kell tenned a felserkenés érdekében. Ámen. 


