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A Minecraft egy videojáték, amely a világot színes kockákból felépítve ábrázolja. Szerepjáték (RPG=role playing game)
elemeket tartalmaz, ahol a fő cél a fejlődés és különböző ellenségek legyőzése, illetve a bányászott nyersanyagból
különböző dolgok építése. Már több mint 10 éve megjelent, és körülbelül 126 millióan játszanak vele legalább havonta.
A nagy népszerűség ellenére sok keresztyén nem tudja, hogyan álljon a játékhoz. Természetesen a Bibliában nincs
benne a Minecraft, de vannak olyan alapelvek, amelyek alapján megvizsgálhatjuk, mit mond Isten róla.
„Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává” (1Korinthus
6,12). Isten Igéje szabadságra hív minket. A keresztyén ember szabad ember. De ne ragadjuk ki az igevers
összefüggéséből ezt az egy szót, mert könnyen félrevihet. Használ-e? (Az 1Korinthus 10,23-ban azt mondja Isten, hogy
„nem minden épít”.) Érdekes, hogy a játék egyik fő eleme az építés, de vajon épülsz-e a játék által? 
„Ne váljak semminek a rabjává”. Sokan beszélnek manapság a játékfüggőségről, és ez alól a Minecraft sem kivétel. A
szerepjátékok egyik fontos eleme, hogy könnyen azonosulni tudj a játékbeli karaktereddel, ezért hamar beszippanthat a
játékmenet. Egy 13 éves fiú mesélte, hogy neki a Minecraft volt az élet, nem a valóság. De van-e haszna ennek a
játéknak? Kétségkívül igen. Lehet benne építkezni, és ez sok érdekes lehetőséget rejt. Például a Block by Block szervezet
lehetőséget ad arra, hogy a játékos megváltoztathasson valamit a saját környezetében. Ha valaki a játékban megépíti a
saját lakókörnyezetét, és abba hasznos változtatásokat épít be, akkor ez a szervezet segít a valóságban is megvalósítani
az ötletet. Ennek keretén belül közterületeket újítottak fel. 
Itt érkeztünk el a játék különböző módjaihoz. Az első a Kreatív mód. Itt a lényeg az építkezés. Ha valamit szeretnél
modellezni, akkor itt megteheted. Ez valóban arról szól, hogy valaki alkotni szeretne. Bár már itt meg kell említenem,
vannak olyan „hozzávalók” a játékban, amelyeknek a neve igen elgondolkodtató: bűbájos könyv, alvilági tégla, erjedt
pókszem, Ender szeme, főzet stb.
A többi játékmód nagyon hasonló egymáshoz (Túlélő, Hardcore, Kaland). Ezekben a játékmódokban az a közös, hogy
meg lehet halni, és a túlélés a cél. Ennek érdekében gyűjt a játékos különböző nyersanyagokat és öl meg különböző
szörnyeket (boszorkány, sorvasztó, bevégző, vízbefúlt, osonó, zombi, csontváz…). Ezek megölése után szintet lép,
csakúgy, mint bármelyik másik szerepjátékban, azzal a különbséggel, hogy ránézésre a Minecraftról nem állapítható
meg, hogy ez egy sötét játék lenne, hiszen élénk színei vannak. A játékhoz tartozik 2 kiegészítő terület is, az alvilág
(pokol), illetve a vég.
„A gonosz minden fajtájától tartózkodjatok” (1Thesszalonika 5,22). Minden, ami boszorkányokkal, a pokollal stb.
kapcsolatos, olyan terület, amelytől egy keresztyénnek őrizkednie kell. „Ne találtasson közöttetek… varázsló” „Ne legyen
… nálad varázslást űző” (RUF) (5Mózes 18,10). Mindenki, aki ilyesmit végez, gyűlöletes dolgot tesz Isten szemében.
Ehhez a területhez tartoznak a boszorkányok, a bűbájok, a főzetek is.
Azt gondolom végső soron, hogy a Minecraftnak van olyan lehetősége, ahol építeni, alkotni lehet. Ha ez valakit kikapcsol
vagy pihentet, akkor neki alkalmas játék lehet, bár figyelembe kell vennie, hogy Kreatív módban is megjelennek az
ellenségek, csak nem támadnak, illetve itt is rendelkezésre állnak azok az anyagok, amelyeket fentebb említettem.
Érdemes ezen elgondolkodni. Az egyéb játékmódok teljességgel összeegyeztethetetlenek a keresztyén tanítással, mert
olyan szereplők, helyszínek, tárgyak vannak bennük, amelyek Isten előtt nem kedvesek. Alkotó játéknak pedig van
sokkal jobb megoldás, a LEGO®, vagy bármelyik más építőjáték.



avagy nem minden épít, amit épít?avagy nem minden épít, amit épít?

Pervai András


