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ÓVD A SZÍVED!
Vigyázz, mérgező!
(A Harry Potter könyvekről)
A természetben több olyan élőlény is van, amely ránézésre nem tűnik veszélyesnek. Kitalálod,
melyekre gondoltam? Nekem először a mérges gombák jutnak az eszembe (téglavörös susulyka
gomba, fehér gyilkos galóca), majd a mérges kígyók (király kobra, fekete mamba) és a skorpiók.
Ezekről jó, ha tudunk, és megtanuljuk az iskolában, hogy bizony mérgezőek, életveszélyesek
az emberre. Még viccből sem próbálnám ki, igaz-e, hogy a gyilkos galóca mérgező. Miért írok
minderről? Miután elolvastam a Harry Potter-könyveket, úgy látom, hogy lelket mérgező hatásuk
van. Megpróbálom röviden leírni, miért.
I. Miért mérgezőek?
Mindegyik kötet tele van mágiával, vagyis varázslással, boszorkánysággal, bűbájjal.
A történetet mesének szánta ugyan az írónő, de olyan ismereteket ad át neked, amelyek Isten
szerint utálatosak és a gonosztól származnak. Az érdeklődésedet akarja ebbe az irányba terelni, hogy
megbarátkozz ezekkel a fogalmakkal, és végül elfogadd, majd később gyakorold is azokat. Jónak
tünteti fel őket, mivel Harry látszólag jó ügy érdekében varázsol, de ebben van az átverés. Hiszen a
rosszak is ugyanazokat az eszközöket használják, mint a jók: mindnyájan átkokat mondanak, bájitalt
főznek stb.
Isten az, aki legjobban ismer téged is és engem is. Tudja, mire van szüksége a testünknek,
lelkünknek, és azt is tudja, mire nincsen. Ő egyszer azt parancsolta népének, hogy amikor nekik adja
Kánaánt – azt a területet, amelyet még el kell foglalniuk –, az ott élő népek gonosz szokásait ne
vegyék át.
„Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző,
se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se
halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt az utálatos
dolgok miatt űzi ki előled ezeket [a népeket] is Istened az Úr. Légy feddhetetlen Istened, az Úr
előtt! Mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked
nem engedi azt meg Istened, az Úr” (5Mózes 18,10–14).
Félelmetes, szorongást keltő részek vannak minden kötetben. Az első kötet inkább mesés,
de a többiben egyre több félelmetes esemény szerepel, amelyek nem iskolás gyermeknek valók,
mint amilyen te is vagy. Olyan szorongásokat kelthetnek benned olvasás közben és utána is, amiket
esetleg nem tudsz feldolgozni magadban. Vagy azt veszed észre, hogy nem tudsz valamire
odafigyelni. Ha te már olvastad a könyveket, és hasonlókat tapasztalsz magadon, vagy este nem
tudsz néha elaludni, éjszaka felriadsz, rémálmaid vannak, kérj segítséget!
Szólj a szüleidnek, vagy ha már hiszel az Úr Jézusban és jársz közösségbe, szólj a
lelkipásztorodnak, vasárnapi iskolai tanítódnak, de közvetlenül Istenhez is fordulhatsz segítségért
imádságban. Mondd el neki őszintén, hogy elolvastad a könyveket, és valld meg, ha bármiben
engedtél a kísértésnek, pl. megpróbáltál varázsolni, olyanok közé mentél, akik ezt (varázslást)
tanították, egyre több ehhez kapcsolódó filmet néztél, esetleg a gondolataid mindig ekörül forognak.
Mondd el azt is, amiket érzel! Kérd, hogy szabadítson meg a félelmektől, szorongásoktól! Ne
hagyja, hogy azok uralkodjanak rajtad! A gonosz így szeretné elérni, hogy ne tudj örömteli hívő
életet élni. De ne feledd: Jézus sokkal hatalmasabb a gonosznál!
Ha még nem bíztad rá magadat az Úr Jézusra, akkor a te legnagyobb gondod nem az, hogy
elolvastad a Harry Potter-könyveket. Akkor te még távol élsz Jézustól a bűn miatt, amelybe minden
ember beleszületik. Nem élvezheted az Ő védelmét. Ezért mindenekelőtt az Úr Jézussal kell
kapcsolatba kerülnöd!
Hamis képet adnak az emberekről. A könyvek végig arról szólnak, hogy az igazi, okos,
szellemi emberek a varázslók és a boszorkányok. A többi ember, aki ebben nem hisz és nem is
gyakorolja a varázslást, elmaradott és sajnálatra méltó. Az írónő őket mugliknak nevezi. Unalmas az

életük, önzőek és szívtelenek. A regényben Petunia néni és a családja él ilyen életet. Harry a történet
során végig szenved tőlük, így az írónő azt a véleményt alakítja ki benned, hogy aki nem olyan
varázsló, mint Harry és barátai, nem is él igazi szellemi életet, hiszen nem lát bele egy másik, sokkal
szebb, varázslatos világba.
Ebből annyi igaz, hogy ma is vannak boszorkányok és varázslók. De ők a sötétség szolgái,
akár fehérmágiát gyakorolnak (jó cél érdekében gyógyítanak, átkoznak, készítenek bájitalt), akár
fekete mágiát (valakinek rosszat akarnak, szeretnék megbetegíteni, megölni stb.). A könyvek tehát
hamis képet adnak, hiszen arról egyáltalán nincsen szó bennük, hogy ki az, aki igazán le tudja
győzni a gonoszt, tiszta, Istennek tetsző eszközökkel. Az Úr Jézus arra tanít minket, hogy csak azok
győzedelmeskedhetnek a gonosz fölött, és csak azoknak van erejük a rosszat jóval meggyőzni,
például szeretni ellenségeiket, akik hit által már hozzá tartoznak.
A valóság és a mese teljesen összekeveredik bennük. A történet legtöbb része iskolában
zajlik, gyerekek és tanárok között. Jelen világunkban is hasonló problémák és nehézségek vannak.
Így máris ismerős helyzetekben érezheted magadat. Együtt izgulhatsz Harryvel és barátaival, Ronnal
és Hermionéval. Közben nem veszed észre, hogy részt veszel gondolatban jóslástan órán,
bájitalkeverésben stb. Végigkövetheted Harry Potter és (a gonoszt jelképező) Voldemort nagyúr
szinte halálos küzdelmét. Harry győz ugyan, de Voldemort hatalma a 4. kötet végén már újból a
régi. Harryt egyszer édesanyja szeretete védelmezi meg a haláltól, majd később varázsismerete és
mások segítsége.
Vajon nekünk is úgy kellene harcolnunk a rossz ellen, ahogyan Harry teszi? Semmiképpen
sem! Hogyan kell harcolnod? Ezt nem tudhatod meg ebből a könyvből, de azt sem, hogy ki adhat
ehhez a harchoz erőt, szeretetet és kitartást. Ezt csak a Bibliából tudhatod meg! Jézus Krisztus
legyőzte a gonosz hatalmát a kereszten. Csak Ő segíthet neked is! Egyedül nem fog menni! Ezért
olyan fontos, hogy rábízd magadat, ha még nem tartozol hozzá.
II. Miért nem tűnnek mérgezőnek?
Magával ragadó, izgalmas a történet. Sodró lendületű mindegyik könyv, mert az írónő
mindig felkelti valamivel a kíváncsiságodat. El tudod képzelni a történteket, szinte filmszerűen
pereg le az egész. Nincs időd nagyon gondolkodni közben, mert már ott a következő rész érdekes
címe. Tovább kell olvasnod, hiszen tudnod kell, mi történik Harryvel.
Sok érdekesség van bennük. Furcsa és érdekes állatokat lehet megismerni. Például unikornist
(egyszarvú), hippogriffeket (félig ló, félig sas), durrfarkú szurcsókot (2 méteresre megnövő fura
lény). Különleges édességeket lehet kapni a Mézesfalásban: sav-a-juj cukrot (lyukat lyuggat a
nyelvre), csokibékát és mindenízű drazsét (eper ízűt, de hányás ízűt is). A varázslók sportja, a
kviddics is érdekes játék (varázs seprűn ülve játsszák többfajta labdával).
A főszereplő, Harry Potter a jó varázslók oldalán áll. Éppen emiatt nyeri el a gyerekek
rokonszenvét, talán a tiédet is. Már elejétől kezdve mindenki neki szurkol, érte izgul.
Megelégedéssel tölt el, hogy győzelemre jut. Ennek ellenére Harry is olyan eszközökkel harcol,
amelyek Isten szemében utálatosak és nem követendők!
Ezek után eldöntheted, hogy elolvasod-e vagy tovább olvasod-e ezeket a könyveket, és
megnézed-e a filmeket! Ezeken jártatod-e a gondolataidat, ilyeneket játszol-e, vagy
engedelmeskedsz Istennek, és nem teszel olyat, amit Isten utál? Mivel a gonosz terve az, hogy az
emberek már gyermekkorban ilyeneken kezdjenek el gondolkodni, egyre több hasonló könyv jelenik
meg a könyvesboltokban, és egyre több ilyen témájú film készül. A Bibliában is olvashatsz arról,
hogy a gonoszság egyre csak sokasodik (Máté 24,12).
Egy alkalommal Isten ezt mondta népének: „Elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az
átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is! Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass
szavára, és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz” (5Mózes 30,19–20).
Teljes szívemből kívánom, hogy te is az életet válaszd! Az élet az Úr Jézus! Ha Őt választod,
nem fogod megbánni, mert megtapasztalhatod, hogy Ő a leghatalmasabb Úr, aki Igéje és Lelke által
szeretne téged is boldoggá tenni, és neki tetsző úton vezetni.
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