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MAGYAR-FINN-ÉSZT LELKÉSZGYŰLÉS BUDAPESTEN
Kalevi Toiviainen: A f i n n  e g y h á z  a z  e l 

m ú l t  h á r o m  é v b e  n(1982-85)

"A végső kérdések" előtérbe kerülése
A finn evangélikus-lutheránus egyház az 1982-85-ös 

években olyan időket élt át, amikor országunk lakossága 
a korábbiaknál inkább érdeklődött az élet alapjai felől, 
válaszokat keresett a lét kérdéseire, az élet értelmére 
és kereste életének a tartalmát. A vallásos életnek bizo
nyos felemelkedését éltük át, ami az 1970-es évek közepe
táján és utána kezdődött és mindeddig tartott. A jövő fog
ja megmutatni, hogy ez az egyház részéről kedvező fejlő
dés megtörik-e. Bizonyos ilyen irányba mutató jelek ta
pasztalhatók.

A vallásosság emelkedése nem csak az egyházat érin
tette, és jelentős része az egyházon kívül húzódott, kü
lönféle életszemléleti mozgalmakig, egészen a szynkretis- 
ta vallásokig menően. Ezzel egyidőben rohamosan csökkent 
a politikai pártok iránti érdeklődés és a pártoknak kü
lönösen az ifjúság közti tevékenységükben volt nehéz a 
tagságukat mozgósítani. Egész idő alatt érezhető volt, 
hogy az egyháztól várnak valamit. Egy 1984-ben tett köz
véleménykutatás szerint a finnek egyház iránti bizalma 
jelentősen megnőtt 1982-84 éveiben. 1984 nyarán a finnek 
70 %-a látta úgy, hogy az egyház érdemi választ ad a lel
ki problémákra, míg az 1982-es adat alig 60 % volt. Az 
elmúlt évben tartott közvéleménykutatás szerint a finn 
nép 75 %-ának volt meglehetősen pozitív képe az evangéli
kus egyházról.
A kemény anyagi értékek helyett az emberek a korábbinál 
inkább kezdték fontolóra venni az élet erkölcsi alapját, 
értelmét és egyéb egzisztenciális problémákat.
Az egyház szociáletikai felelősségének módjai

A vallásosság felfutása mellett más okai is vannak, 
hogy az egyházról tisztább kép alakult ki. Ezek közül 
egyik ok az egyháznak a társadalmi és a világbéke kér
déseiben kifejtett munkája. 1982-ben tavasszal készült 
a püspöki konferencia állásfoglalása: Béke, fejlődés, 
emberi jogok (36.0.) Ebben többek között elítélik a 
nukleáris fegyver használatát és az azzal való fenye- 
getődzést. Abban az évben általában is megbeszélések 
folytak, amelyek új etikai alapot és fundamentumot ke
restek. Így például foglalkoztak az üzleti élet vezeté
sének etikájával (1982). Az országban téma lett a kül
földiek helyzete és 1981 őszén a Finn ökumenikus Tanács 
rendezésében szemináriumot tartottak, amelyen követel
ték, hogy a Finnországban élő külföldiekkel szemben u- 
gyanolyan elveket kell alkalmazni, amilyeneket magunk is



elvárunk a külföldön élő finnekkel való bánásmódban.
A világbéke megszilárdítására való törekvéshez szá

mos esemény kapcsolódik az egyház részéről 1982-ben. Má
jusban részt vett a finn egyház a moszkvai pátriárka ál
tal összehívott világvallások békekonferenciáján, a Lut
heránus Világszövetség Franciaországban- rendezett, az 
egyházak béketörekvéseit koordináló tanácskozásain és 
Oslóban, a "Védekezés és leszerelés - közös alap keresése" 
konferencián. Helsinki közelében Vantaaban tervezték meg 
az egyházi békemunkát a skandináv-keleteurópai "Bizalom
építés Európában - szociáletikai kihívás az egyháznak" 
konferencián.

Finnországban úgy gondoljuk, hogy hazánk politikai
földrajzi helyzete - ami az évszázadok során nagy nehéz
séget jelentett nekünk, - manapság azt a lehetőséget kí
nálja, hogy hídépítők legyünk a népek között. Ezért fon
tos számunkra,hogy fenntartsuk a kapcsolatot mind a kelet, 
mind a nyugat egyházaival.

Az egyháznak a nemzetközi diakónia érdekében végzett 
munkája jelentősen kiszélesedett. 1982-ben az egyház kül
földi segély gyűjtésének az eredménye 25 %-kal haladta 
meg az előző évit, következő évben ismét 25 %, 1984-ben 
pedig 36 % volt a növekedés. A szétosztható segélyek 40%-a 
krízis és katasztrófa sújtotta helyekre ment, pl. 1984-ben 
a lengyelországi válság és az etiópiai éhínség áldozatai 
javára. Az egyház missziói támogatása évente 11-20 %-kal 
emelkedett.

Az egyház hazánkban a háborútól kezdve gyakorolja a 
házassági és családi tanácsadást, ehhez tartozik többek 
között a válófélben lévők békítése, családi nevelési 
munka, házassági kapcsolat gazdagítása, stb. 1984 ele
jén lépett életbe az új szociális gondozási törvény. E- 
szerint a nevelési- és családi tanácsadás a községi 
(társadalmi) szociális szolgálat egyik módja. A közigaz
gatás a gyülekezetektől veszi meg a családitanácsadás- 
szolgálatot és az ezeket fenntartó családi ügyek ta
nácsadási központjaitól. Ezt a lehetőséget bőségesen ki
használják a községek.

Az egyház diakóniája hagyományosan az a munkaterü
let volt, ahol az embert olyanként kezelik, amilyen és 
így igyekeznek segítséget nyújtani különféle nehézsége
inek megoldásában. Az elmúlt tíz évben a fejlődés egy 
bizonyos irányban történt. A finn gyülekezeti nővérek 
(diakonisszák) teljes ápolónői kiképzést kaptak, míg a 
diakónusok a szociális munkára készültek fel. A fejlő
dés mégis olyan irányba ment, hogy a beteggondozói 
kontaktusok egész idő alatt csökkentek. 1984-ben az ösz- 
szes kontaktus 60 %-a lelkigondozói, vagy egyéb gondo
zási beszélgetés volt. Az összes kontaktus abban az év
ben több, mint 932 000 volt és közel 300 000 embert érin
tett. Gyorsabban szélesedő diakóniai munkamódnak látszik 
az ún. felebaráti szolgálat, amin az értendő, hogy a 
gyülekezet az öregek, tartósan betegek és mások mellé o-



iyan kapcsolattartókat szervez, akik ezeket látogatják. 
1984-ben több, mint 8 400 gyülekezeti tag részesült i- 
lyen szolgálatban. Ez a szám önmagában nem túl nagy, de 
a növekedés az előző évhez képest több, mint ezer személy.
Az istentiszteleti könyvek megújítása

Az elmúlt években sok munkát fordítottak Finnországban 
az egyházi életben, különösen az istentiszteleteken hasz
nálatos könyvek megújítására. A bibliafordítás kb. a fe
lénél tart és várhatóan az 1990-es évekre készül el. Az 
egyházi cselekményekre vonatkozó könyvet az 1984. évi zsi
nat hagyta jóvá. Az új finn énekeskönyv próbakiadása 1984 
nyarán készült, és talán az 1985 őszi zsinat jóvá hagyja.
Az elfogadás azonban korántsem biztos, mert a javaslatot 
erős bírálat érte többek között a sajtóban. A gyülekeze
tek véleményét is kikértük, és a vélemények kb. fele szi
gorúan bírálja. A sajtóban megjelent vita alapján úgy 
látszik, hogy leginkább az ismert énekek dallami és szö
vegváltoztatásai miatt támadt elégedetlenség. Kis változ
tatások voltak, mégis bosszantónak találták őket. A ja
vaslatra vonatkozó sajtóbírálatot olvasva az a benyomás 
támad, hogy az emberek az alapbizonyosságuk valamiféle 
megrendülését érzik az "utolsó alapot" is elveszik, a- 
mikor "mindent” megváltoztatnak. A régit meglepően biz
tonságosnak, és ezért jónak találják, és a bírálatoktól 
nincs messze az a gondolat, hogy az egész újítás szük
ségtelen volt.

Ha még azt is figyelembe vesszük, hogy az egyház
ban most folyik az istentisztelet megújítása, és csak 
1983 ádventben került átmeneti használatba két új csa
ládi istentiszteleti rend, amelyekből az egyik különö
sen sok változást tartalmaz az eddig használatoshoz ké
pest (többek között a hitvallás csak a prédikáció után), 
meg lehet érteni azokat, akik azt kérdezik, feltétle
nül egy nemzedék idején kell-e mindent megváltoztatni. 
Ráadásul tervben van az új egyházi törvény-és rend, 
kisebb változtatási javaslatokról nem is szólva.
Az egyház kormányzása és személyi állománya

Az egyházkormányzásban történt legjelentősebb sze
mélyi változás az, hogy Mikko Juva érsek, meglehetősen 
rövid érseki szolgálat után (1978-82) váratlanul nyug
díjazását kérte 1982 tavaszán. Az érsekségben John Vik- 
ström követte őt, aki korábban a svéd nyelvű porvooi 
egyházkerület püspöke volt. Helyébe a porvooi püspök
ségre testvérét, Erik Vikströmöt választották.A finn 
egyház történetében először fordul elő két püspök test
vér. 1982 őszén lett helsinki püspök Sámuel Lehtonen, 
aki e hivatalában Aimo T. Nikolainen utóda. Kuopioi 
Püspökként működött 1982-84 között Jukka Malmivaara, 
akit az 1984 őszén püspökké választott Matti Sihvonen 
követett. Matti Sihvonen teológiai doktor, aki Wilhelm
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Löhe egyházfogalmáról írt disszertációt. Korábban gyüle
kezeti lelkészként, dómkáptalani asessorként, legutóbb 
az egyház továbbképző intézetének, az egyházi tanulmányi 
centrumnak a vezetőjeként dolgozott.

A gyülekezetek szolgálatában állt 1983 májusában ösz- 
szesen 16 760 személy. A legnagyobb alkalmazotti csoportot 
a kert- és temetőgondozók (20 %), egyházi szolgálattevők 
(egyházfik, templomfelvigyázók 17 %) és a gyerekmunkások 
(16 %) tették ki. Az utolsónak említettek nagy aránya a 
gyülekezeti napköziotthonok működéséből adódik. Gyüleke
zeti lelkész csak 7,7% volt, lektor 1,3% aiakóniai munkás 
5,8%, egyházzenész 4,2% volt az állományból.

Mivel az egyház munkaadó, a munkavállalóival együtt 
kell rendeznie a munkafeltételeket, ami nem sokban tér el 
a más munkában állók gyakorlatától. Másrészt viszont az 
egyház sajátságos közösség, és önmagában kérdés, milyen 
mértékben van létjogosultsága a munkaadó és munkavállaló 
vélt, vagy valóságos ellentétének. Ki, vagy mi valójában 
az egyházban a munkaadó? A gyakorlatban ez a párbeszéd 
a fizetés mellett a szabadnappal kapcsolatban folyik.

1983-ban pár döntés született ezekben. A püspöki 
konferencia jóváhagyta az egyház személyzeti politikájá
nak elvi programját, amelyben leszögezik, hogy az egy
ház kötve van ugyanazokhoz a kötelezettségekhez és ver
senyhelyzethez, amikhez más munkaközösségek. Jellemző 
viszont az egyházra az a különleges feladat, miért mind 
a munkaadónak, mind a munkavállalónak közösen kell hor
doznia a felelősséget. 1983 októberében lépett érvénybe 
az a négy évre szóló kollektív szerződés, ami rendelke
zik a szabadnapokról. Ez lépés volt az ötnapos munkahét 
felé, ami vonatkozik a papokra, lektorokra és kántorokra 
is.
Az egyház ellenszélbe kerül

Noha a vallásosságnak a bevezetőben említett fellen
dülése nem jelentette mindenütt azt, hogy az emberek tuda
tában megemelkedett az egyház tekintélye, azért az egyház 
számára is hozott valamit. 1980-83 között csökkent az egy
házból kitérők és növekedett az egyházba betérők száma.

Hosszú előkészület után - két meglehetősen széleskö
rű szemináriumot és sajtóvitát tartottak az ügyben - a 
püspöki konferencia döntés végett a zsinat elé terjesz
tette a lelkészi pálya nők előtti megnyitásának a kérdé
sét, ami 1984 májusában történt meg. A zsinat a kívánt 
többség hiányában a javaslatot elvetette. Az okok külön
bözőek és olyanok voltak, hogy az ügy pártolói és ellen
zői ma sem ismerik el egymás álláspontját és indokait. 
Bármik is voltak az indokok, minden esetre széles körben 
nem értették meg őket. Az egyházból való kitérés bizo
nyosan emiatt emelkedett meg erősen, és 1984-ben 22 825 
személy hagyta el az egyházat.

A történelem során első ízben volt akkora a nők kö
rében a kitérők száma, mint a férfiaké. Helyes volt-e a
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döntés vagy nem, a papi pálya nők előtti megnyitását 
ellenző állásfoglalás nem kapott sajtót, a kitérők és 
mások többsége nincs meggyőződve a döntés jogosságáról.

A másik esemény, ami ez év elején történt, az, hogy 
a helsinki egyetem teológiai fakultásának egyik egzegé- 
tája, prof. Heikki Raeisaenen ellen panaszt emeltek. Eb
ben kétségbe vonják a hitvallásokhoz való hűségét, mi
velhogy őt az evangélikus egyház lelkészi szolgálatára 
is felavatták. A panasz vizsgálata - a helsinki egyház- 
kerület dómkáptalanja folytatja - még tart, de az ebből 
támadt vita felkorbácsolta az emberek kedélyét.
A karaván azért halad

Ez a felkavaró ügy másrészt nagy érdeklődést ébresz
tett a Biblia iránt. Valójában már korábban felébredt az 
érdeklődés, mivel gyülekezetek százaiban ez esemény előtt 
elkezdték az "Ismerd meg a Bibliát" előadássorozatot.Ez 
a sorozat általában nagy csoportokat gyűjtött egybe és 
fellendítette a bibliaolvasást, úgy látszik, hogy a Bibli
ával való élés dolgában a keresés időszakát éljük Finnor
szágban.

Amikor a magyar-finn lelkészkonferencián Iisalmiban 
áttekintést adtunk 1982 júniusában a finn egyház eseménye
iről, éppen sző volt arról, hogy az említett év tavaszán 
többek között az én (Mikkeli) egyházkerületemben is be
indítottunk egy közös akciót. Telefonon felhívták minden 
gyülekezet tagjait, és így hívták őket istentiszteletre és 
kisebb csoportos együttlétekre.

Most már ismerhetünk valamit ennek a kampánynak az 
eredményeiből. A gyülekezetekben kb. 0,5 millió telefon- 
hívás volt és az előre képzett telefonhívók száma kb.
5 200. A hívásokat általában megértéssel fogadták az ott
honokban (88%). El is jöttek a meghívásra az istentiszte
letre, bár az istentiszteleti látogatottság később a szo
kásosra ment vissza. A finnek Nyugat-Európa leglustább 
templomjárói, hetente csupán 4% jár templomba, havonta 
pedig 12%. A kampány során a laikusoknak értelmes felada
tot próbáltunk adni, és az egész kampány elé konkrét célt 
tűztünk ki, amelynek elérése mutatja, hogy nem lehetetlen.

Az egész egyházban kb. 3 000 kiscsoport született, 
amelyekhez 26 000 új tag csatlakozott. A kiscsoportok száma 
1980-83 között 51,6%-kal gyarapodott. 1983 végén a kampány 
során született kiscsoportok fele még működött. Természe
tesen ez a működésük problémákkal is járt, többek között 
azért, mert nem mindig tudták nivellálni a gyülekezet más 
működési területeivel. A gyülekezet szolgálattevői nehezen 
tudtak felszabadulni egyéb feladataiktól, és a gyülekeze
tek sem voltak felkészülve eléggé az új helyzet fogadására. 
Egészében azonban az eredmény mégis kedvező volt.
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Végkövetkeztetések
A finn egyház életének elmúlt három esztendejét te

kintve három gondolat jut eszembe Sokmi den történik az 
egyházban, és pillanatnyilag dinamikus szakaszát éli A- 
mennyiben az aktivitás és a mozgás valamiféle mérőeszköze 
az életnek, akkor ez a mérő nem mutat rossz adatokat

Másodszor az egyház külsődleges helyzete megőrződött, 
sőt megerősödött Az a benyomás, hogy az egyházhoz pl az 
államhatalom kedvezőbben viszonyul, mint pl 0-15 évvel 
ezelőtt Amikor az egvház és az állam viszonyának végig
gondolására 1972-ben állami bizottságot állították fel. ez 
eléggé radikális gondolatok jegyében történt Amikor a bi
zottság állásfoglalása 1977-ben elkészült, a politikai 
szél járás megváltozott és ez megmutatkozik az állásfoglalás
ban is. A továbbtárgyaláskor az állam képviselői az egy
háznak is lehetőséget adtak szavának kimondására. Az egy
ház és az állam közös ügyeinek megtárgyalása céljából ál
landó szervet is hoztak létre

Jelen pillanatban vitatkoznak az egyházról Ez a har
madik nyilvánvaló tény Természetesen közel sem minden be
szélgetés árul el valami nagy szakértelmet, és nem is min
dig hízelgő az egyházra nézve A hírközlő eszközök lelke
sen lecsapnak minden olyan ügyre, amiben ellentmondást 
sejtenek. Egyúttal előszeretettel fel is nagyítják ezeket 
Például szolgálnak erre pl az '985 tavaszá1- 
Biblia vita, vagy az 1984 őszén indult énekeskönyv vita.
Az egyház mégis, a viták fényében realitás a finn társada
lomban, és figyelemmel kísérik az eseményeket.

A jövő mondja meg, merre tart a fejlődés. Amikor ezt 
írom, olyan sejtelmem van, hogy változik a szélirány. Más
részt az a helyzet, hogy minden kort és minden percet köny- 
nyén forrongó időnek vélünk, amit túldramatizálunk. Minden 
esetre a kedvező szél sem jó társadalmilag az egyház szá
mára. Ellenszélben több vizsgálódásra kényszerül. De épp
úgy az egyház jelenlegi erőteljes változási szériája is 
éppen eredménye a korábban említett önvizsgálati igénynek. 
Több oldalról, is az történik, hogy amikor a követelt vál
tozások megtörténnek, tovább már nem találnak helyeslésre.

Matti Síhvonen:
A KERESZTSÉG AZ ÚRVACSORA ÉS AZ EGYHÁZI HIVATAL AZ EGYHÁZ 

SZEMPONTJÁBÓL
Feladatul kaptam, hogy az egyház szempontjából tegyem 

vizsgálat tárgyává a keresztséget, az úrvacsorát és az egy
házi hivatalt Ezt úgy teszem, hogy az Egyházak Világtaná
csa Faith and Order- osztályának a kiadványára, a kereszt- 
ség, úrvacsora, hivatal (BEM) dokumentumára támaszkodom. A 
témával mégis főképpen az evangélikus egyház tanítása alap
ján foglalkozom.
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A BEM-dokumentumot evangélikus oldalról különösen 
amiatt érte bírálat a teológiai vitákban, hogy ez inkább 
a keresztyén emberek tapasztalataiból indul ki, mintsem 
Isten parancsából. Ahelyett, hogy a praeceptumra építene, 
a médiumot vette alapul. Ilyen módon fennáll a veszély, 
hogy az egyház az istentiszteleten gyakorolt üdvcselek
mények által Krisztus helyére kerül.
(Reinhard Slenczka, Kerygma und Dogma 1/1985.2-19)

A keresztség, úrvacsora és hivatal dokumentumra 
jellemző, hogy nem oldódnak fel benne a dogmatikai kü
lönbségek, de szélesebb összefüggésekkel, kivált az is
tentisztelethez kapcsolódva, figyelemreméltó közeledés 
történik a különböző egyházak felfogásában. A tradíció
történeti vizsgálati módszer az egyházakat a saját tra
dícióik jogosságának a kérdése elé állítja. Ez arra ve
zet, hogy az egyház egysége alapjának főként az imádsá
got és dicsőségadást tekintsék. A dokumentum a kereszt- 
ségben és az úrvacsorában foglalt etikai felelősséget is 
hangsúlyozni kívánja és a keresztyéneket a világért való 
közös felelősségre hívja. Az Isten igéjének elsőrendű fon
tosságát hangsúlyozó evangélikus egyház sem feledkezhetik 
meg erről.
1. Keresztség

A BEM-dokumentum keresztségről szóló szövegét vizsgál
va először, az tűnik fel, hogy abban túlságosan magától ér
tődő utalást találunk Krisztus parancsára. Másképpen szól
va a keresztség parancsa bizonytalan. Leszögezi, hogy a 
keresztség a Názáreti Jézus által rendelt szolgálati hi
vatalon alapul (ministry). Az említett Máté által leírt 
parancs kiküldi a tanítványokat a keresztségre(Mt 28,18-20), 
de annak a leszögezése, hogy Urának parancsára ezt az egy
ház végzi, hiányzik a szövegből.

Ha a Krisztus parancsára utalás szűkösnek látszik is, 
annál világosabb, hogy a keresztség megismételhetetlen 
(unrepeatable). A gyermekkeresztség jogosságát a dokumen
tum nem tagadja, de a megalapozás eléggé szegényes marad 
(IV. A 11). A keresztség a dokumentum szerint egyrészt a- 
jándék, másrészt az ember válasza az ajándékra. A dokumen
tumban világosan kifejezésre jut, hogy a keresztség egye
sít minket Jézus életével, halálával és feltámadásával.
A szövegben a keresztséghez erős etikai hangsúly járul.
A megkeresztelt elhivatott Isten akaratának a teljesíté
sére az élet minden területén.

Az evangélikus egyház szempontjából a BEM-dokumentum 
egyik legnagyobb hiányossága a gyermekkeresztség csekély 
megalapozása. Csupán annyit állapít meg, hogy az apostoli 
korban nem kizárható a gyermekkeresztség lehetősége. Igaz, 
a szöveg kimondja, hogy a keresztség Isten kezdeményezése 
és ajándéka. A gyermekkeresztség gyakorlata hangsúlyozza 
a közösségi hitet és feltételezi a keresztyén nevelés i- 
ránti felelősséget. A dokumentum szerint ezt kívánja a 
hívők keresztsége is. Ez az egyház és a keresztség kérdé
sének evangélikus tanítás alapján való vizsgálatát kívánja.



A keresztség a Krisztus testébe, az egyházba kapcsol 
be, amely széles és eredeti jelentése szerint katolikus.
Az Ágostai Hitvallás (Art. VII) szerint ez az egyház örök
ké megmarad. Ez az univerzális, katolikus egyház az egy 
Istenen, egy hiten és egy keresztségen nyugszik. A helyi 
gyülekezeten és helyi egyházon túl - és éppolyan fontosán - 
a keresztség ehhez az egy egyházhoz tartozást is jelenti.
Az evangélikus egyházban igen erős hangsúlyt kap minden 
emberi cselekvéssel szemben a keresztségnek az ajándék vol
ta. Mégis azt gondolom, hogy nekünk a korábbiaknál erőseb
ben segítségére kell lennünk egyházaink tagjainak abban, 
hogy megértsék; a keresztség főként kapu Krisztus katolikus 
egyházába. Isten népének közösségébe. A keresztség már ön
magában jele az egyház egységének.

Az egyház számára gond az olyan keresztség, ahonnan 
hiányzik a gyülekezeti istentisztelettel való kapcsolat. 
Finnországban a nagy távolságok és a szigorú időjárás rég
től fogva olyan gyakorlatot hozott létre, amely szerint a 
keresztelőket általában a családi otthonokban tartják. A 
gyülekezet közösségében, még inkább az istentisztelet ke
retében történő keresztelés világosabban kifejezi, hogy 
az életet hordozó szőlőtő új hajtásáról van szó. Minden 
keresztelés egyúttal ok a gyülekezet hálaadására, valamint 
elkötelezés is a keresztyén hit szerinti nevelésre és a 
lelki fejlődés táplálására. Ez különösen fontos a mi egy
házunk számára, ahol a keresztelés gyakorlat legalábbis 
részben, csupán a gyermeket tartó szülők és keresztszülők 
hitére alapoz.

A keresztség és a hit elválaszthatatlanul összetar
tozik. A keresztyén ember folyamatosan a keresztségéből 
é!> . Ez a hit szakadatlan megújulását és az Isten kegyelmé
re hagyatkozást jelenti. A keresztyén embernek ez a megúju
lása annak az új életnek az eszhatológikus jele, amely 
egyszer. Krisztus eljövetelével nyeri el a teljességet.

A keresztség parancsa egyúttal missziói parancs is, 
amely tartalmazza az egyháznak azt a feladatát, hogy minden 
népet eljuttasson a megváltó hit közösségébe, az egyházba.
E parancs teljesítésében az egyház kvantitatív és kvali
tatív katolicitása egyszerre bátorító kiindulás és szünte
lenül mozgósító kihívás.
2. Az úrvacsora

Az úrvacsora a keresztyén gyülekezeti istentisztelet 
középpontjába tartozik, ezt tapasztalhatjuk a második szá
zad közepén Rómában működött Justinus Martyr Apológiájá
ból. Eszerint az istentisztelethez tartozott a szent szö
vegek felolvasása, az igehirdetés, a közös könyörgés, a 
békecsók, a kenyér és a bor előhozatala, a hálaadó imádság 
és az úrvacsoraosztás. Az úrvacsorát nem csak az egybegyűlt 
gyülekezetnek adták, hanem elvitték a távollevőknek, bete
geknek, öregeknek és foglyoknak is.

A római egyház mise-áldozat tanításával harcbaszállva 
a reformátorok az úrvacsorának a kegyelmi és bűnbocsánati
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jellegét hangsúlyozták. A központban az úrvacsora krisztusi 
parancsa és szereztetése állt (verba testamenti). Isten i- 
géje, főképpen Krisztus szerző szavai együtt adták az úr
vacsora szentségi jeleit: "Accedat verbum ad elementum et 
fit sacramentum". Az ige nélkül az úrvacsora színei egysze
rű kenyér és bor maradtak. De Krisztus szerző szavai sze
rint az úrvacsora a keresztyének hitét tápláló eledel, ci- 
bus viatorum. Az úrvacsora megtartása főként ebből a kiin
dulásból nyeri a jelentőségét.

Amikor az úrvacsora ajándéka a bűnök bocsánata és a 
krisztusi megváltás gyümölcse, ugyanakkor a megfeszített 
és feltámadott Krisztussal való közösség is. Az úrvacso
rában Krisztus egymással is egyesít minket. Az ilyen kétirá
nyú communio mindig újra hangsúlyozza a gyülekezet Krisztus
teste jellegét. Ennek a testnek az élete a Krisztus-kapcso
lattól függ, ami kifejezésre jut az úrvacsorában az ő meg
váltó tetteire emlékezésben (anamnesis).

Az evangélikus úrvacsoraértelmezés hangsúlyozza Krisz
tus valóságos jelenlétét (praesens). A keresztyéneknek az 
egy kenyérben és borban való részesedése kifejezésre jut
tatja az úrvacsorával élőknek a Krisztussal való közössé
gét. A Krisztus jelenléte egyesíti az összes úrvacsorái al
kalmat és helyi gyülekezetét az egy egyházzal. Ez az egyház 
egységének hatásos jele. Benne vannak ebben a "mennyei se
regek és minden szentek", ahogyan a finn evangélikus egyház 
úrvacsorái imádságában mondjuk.
Az előbbiekből közvetlenül folyik, hogy az úr vacsorájában 
való részvétel a keresztyén élethez tartozó normális gya
korlat. Mivel a hívő ember életének és az egyház életének 
a forrása a Krisztussal való találkozás és a vele egyesülés 
(unió mystica) az úrvacsorában, ennek következményei vannak 
a keresztény hétköznapokra is. Mivel Krisztus élete és mun
kája szolgálat volt, hasonlóképpen annak kell lennie a 
gyülekezet életének is. A szent úrvacsora nem maradhat csu
pán kultikus emlékvacsora, hanem ki kell fejeznie a gyüle
kezet életében az új szövetség krisztologikus minőségét. 
Hiszen az úrvacsora szerzéséhez kapcsolódik a szeretet pa
rancsa is (Lk 22,14-30 Jn 13,1-35). Az úrvacsorában nem csu
pán a keresztrefeszített és feltámadt Jézus van jelen, ha
nem az is, aki "szolgai formát vett fel". Ilyen módon az 
úrvacsorai közösségnek (koinonia) ki kell fejeznie a tanít
ványok között megvalósuló diakóniai életformát is. Az is
tentiszteleti közösség Isten diakóniája az emberekhez, de 
ennek irányítania kell a gyülekezet dialógusát is a világ
gal.
Krisztus nemcsak az úrvacsorában, gyülekezetében van jelen 
reálisan. Rejtett módon jelen van a szenvedő világban is. 
Ebben a világban a keresztyének a megbékélés szolgálóiként 
vannak elhíva. Ezért a diakónia az a kritikus zsinórmérték, 
amellyel az úrvacsorával élő gyülekezet hitének a valódisá
ga is megméretik.

Az előbbiek nem jelentik az úrvacsora ajándék és ke
gyelmi eszköz voltának a mellőzését, hanem arra emlékez
tetnek, hogy a keresztrefeszített Krisztus jelenléte ebben



a szentségben a világ ínségével való közösségét is kifeje
zi. Egyházunk tanításában ezek a szociális és diakóniai 
távlatok túlságosan mellékesek maradtak. Az oltár és a szol 
gálát kapcsolatai komoly megfontolást és a belőlük folyó ? 
következtetéseket igényelnek.

A keresztség, úrvacsora, hivatal dokumentumban az úr
vacsorái liturgia epiclesis- és anamnesis részletek kaptak 
középponti helyet. Evangélikus egyházunk úrvacsoragyakor
latában viszont ezek abban a vonatkozásban szorultak hát
térbe, hogy az úrvacsora eucharistia és hálaadó étkezés vol 
ta könnyen feledésbe merült. A hála és azáldozat, Isten 
ajándékainak előhozása és a keresztyének önmagukat Isten
nek áldozása az úrvacsora lényeges részei. Az evangélikus 
egyháznak mégis el kell hárítania azt a veszélyt, hogy az 
úrvacsora érdemmé váljék, amelyben tulajdonképpen az egy
ház ad valamit Istennek. Ezt a veszélyt nem védte ki tel
jesen a BEM Konvergencia-dokumentum.

Az úrvacsora nem az egyház vacsorája, hanem az Úr 
vacsorája. Ilyen minőségében eszhatológikus, ígéret és 
előíz Isten eljövendő uralmából. Benne az egyház már most 
Isten országának végső győzelmét ünnepli, amikor Krisztus 
testébéen és vérében, a "halhatatlanság orvosságában"’ré
szesül .
3. Az egyházi hivatal

Az ökumenikus BEM-dokumentumban erős hangsúlyt kap 
az Isten népének adott feladat. Isten országának a hirde
tése. Az egyház minden tagja és az egész egyház, mint Krisz 
tus teste, elhivatott az evangélium hirdetésére. Ez azt je
lenti, hogy minden hívő részese az általános papságnak (sa- 
cerdotium commune fidelium). Emellett hozzátartozik az egy
ház maradandó alapszerkezetéhez, hogy különleges hivatal 
foglaltatik benne.

A különleges egyházi hivatalt az evangélikus hitvallá
sok szerint Isten rendelte. Jellege szerint ez "az evangé
lium tanításának és a szentségek kiszolgáltatásának a hi
vatala". Ez tehát a megigazulás végett van, hogy az embe
rek hitre jussanak (CA V). Az igazi hit és a hivatal folya
matossága összetartozik. Az egyházi hivatal feladata az 
egyházat az apostoli tradícióhoz kötni, azt megtartani 
és továbbvinni. Ezért a hivatal elengedhetetlen az egyház 
számára. Hogy állandóan apostoli maradjon, az egyháznak 
gondoskodnia kell az igazi hit és tanítás folyamatosságá
ról. Ennek a biztosítéka a hivatal és az igazi, apostoli 
hit, ezek együtt.

A hivatal és az egyház összetartozik. Nem létezhet 
egyház hivatal nélkül és hivatal egyház nélkül. Kölcsönös 
függés áll fenn közöttük. Különösen a püspöki hivatalt te
kintették az egyház története során az egyház egysége je
lének. A successio apostolica hozzátartozik ehhez a hiva
talhoz, de az evangélikus egyház mégis mindenek előtt az 
apostoli ige successioját hangsúlyozta. Az egyház egysé
gét nem is a megszakíthatatlan successioval biztosított 
hivatalra alapozza, hanem az egyetértésre az "evangéliumi



tanításról és a szentségek kiszolgáltatásáról"(CA VII).
Az Ágostai Hitvallásban értett evangéliumi tanítás(doct- 
rina evangelii) nem az egyházi tanítások valamilyen ötvö
zete, hanem az evangélium, amely a megváltáshoz, az ember 
megigazulásához elengedhetetlen.

Az egyházi hivatal értelmezése nehezebb, egyházakat 
elválasztó problémákat rejt magában. Mégis jelentős hala
dást mutat az állásfoglalásokban az egyházi hivatal legfon- 
tosabbb jellemzőjét tekintve, hogy a hivatal eredetét te
kintve nagy egyetértés uralkodik az egyházak között. Ha 
a hivatal helyzetéről és feladatáról is egységre jutnának, 
át lehetne lépni a döntő küszöböt az egyházak úrvacsorakö
zössége felé. Ennek a célnak az elérése azonban úgy tűnik, 
hogy még messze előttünk van.

Az egyház szempontjából a keresztség, az úrvacsora és 
az egyházi hivatal olyan alapvető pontok (articuli funda- 
mentales), amelyekben az egy, szent, katolikus és apostoli 
egyház nem alkudhat le az igazságból. Ezért ezekben a kér
désekben tovább kell folytatni az erőfeszítéseket a már 
most elért konvergencia alapján.

Juhani Forsberg:
Hit és szeretet a lutheránus-ortodox párbeszéd fényében

A Finn Evangélikus Egyház és az Orosz Ortodox Egyház 
már 15 éve megbeszéléseket folytatnak tanításbeli kérdések
ről. Ezeken a megbeszéléseken eddig több témát tárgyaltak 
meg, amelyek a keresztyén hit tartalmára és a béke kér
désére vonatkoztak. Szinte kezdettől fogva egyik központi 
tárgyként szerepel a két egyháznak a keresztyén hit a- 

lapkérdéséről való értelmezése: hogyan üdvözül az ember? 
Különösen is figyelemre méltó, hogy mindkét egyház olyan 
probléma tárgyalására vállalkozott, amelyben alapvető ta
nításbeli különbségek mutatkoztak már kezdettől fogva. Ál
talában az ökumenikus tárgyalásoknál a könnyebbik oldalról 
szoktak elindulni, arról a pontról, amit már egységesnek 
ismernek el. Ennek a témának a felvetésére az Egyházak Vi
lágtanácsa Világmissziói Osztályának bangkoki (1972/73) 
konferenciája (Salvation today) adott ösztönzést, ahol az 
ismertetett vélemények az üdvösségről élénk visszhangot 
keltettek az egyházakban. Ezekkel foglalkozott a Finn E- 
vangélikus Egyház és az Orosz Ortodox Egyház közötti pár
beszéd is. Ebben a párbeszédben az üdvösség kérdése tkp.
,a hit és szeretet közötti viszony tisztázására korlátozó
dott (koncentrálódott).

A megbeszélések hátterében kezdetben az a leginkább 
német protestáns teológiában uralkodó nézet állt, amely 
szerint az ortodox és a lutheránus felfogás az üdvösség
ről összeegyeztethetetlen; ezek egymással szöges ellen
tétben állnak. Az ortodoxok az "istenülést"(theosis, dei- 
ficatio), a lutheránusok a megigazulást tartják az üdvös
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ség lényegének. Az istenülést a szeretet hozza létre, míg a 
meaigazulás "egyedül hit által" történik. Előbbi a miszti
kához vezet, míg az utóbbi a felebarát javáért folytatott 
élethez. Ezeknek a nézeteknek a különbsége olyan alapvető, 
hogy közöttük semmi egység nem lehet. Ennek az éles szem
benállásnak a hátterében végső fokon az az Immánuel Kant 
filozófiáján alapuló gondolat áll, amely szerint az orto
dox istenülés-gondolat a metafizikán, a létet szubsztanci- 
álisan hangsúlyozó hitfelfogáson alapul, míg a lutheránus 
megigazulástan az Istenhez fűződő viszony reláció lénye
gét és annak etikai tartalmát emeli ki.

Ez az idejétmúlt ellentétbeállítás a lutheránus-orto
dox párbeszédben most új fénybe került. Már a legkezdetibb 
időszakban megfigyeltük ugyanis, hogy sem az istenülést és 
a megigazulást, sem pedig a szeretetet és a hitet nem lehet 
egymás ellen fordítani, bár nem lehet ezt a kettőt minden 
további nélkül összeegyeztetni sem. Az első lépést a mind
két oldalú egyetértéshez abban az észrevételben találtuk 
meg, hogy az ortodoxok felfogásában az istenülésről és a 
lutheránusok felfogásában a megigazulásról legalább egy 
közeledési pont van, vagy egyenesen egy metszőpont: Krisz
tus valóságos jelenléte a hitben. Lutheránus részről ezt a 
megfigyelést egy új és alapos elmélyülés előzte meg a lut
heránus hitfelfogás kialakítójának, Luther Mártonnak a gon
dolkodásmenetében .

A Kijevi tanácskozás (1977-ben) jelentésében megálla
pították, hogy a lutheránus és ortodox üdvösségtan közpon
ti értelmezésében a megigazulásnak és az istenülésnek "szi- 
lőrd újtestámentomi alapja" van, valamint "mindkettőben szé 
les skálájú egybevágóság uralkodik, "aminek krisztológiai 
alapja van:"A megigazulás és az istenülés alapja Krisztus.

Lutheránus szempontból ennek a konvergenciának az ész
revétele a saját tanítási hagyomány homályában maradt néze
teknek az újonnan való megtalálását jelentette. Elég álta
lános ugyanis az az elgondolás, hogy a megigazító hit csak 
egy bizalmi viszony az Istennel, Aki megigazítja az istente 
lent ez által a hit-viszony által. A megigazulást ez eset
ben egyoldalúan forenzikusan vizsgálták, és imputatív je
lenségként, amely azt jelenti, hogy Isten magában a bűnös 
embert igaznak "tartja". A megigazulás ez esetben az ő bű
nei miatt, mivel Krisztus által nem rója fel a bűnöket az 
ember hibájául, hanem Krisztus érdemét az ember javára for
dítja. Az igaznak való elfogadás, vagy az annak nyilvánítás 
hangsúlyozásához kapcsolódik lényeges módon az Isten minde
nek előtt "jótetszésből" fakadó (favor) kegyelmének taní
tása .

A lutheránus-ortodox párbeszédben ez az egyoldalú 
hangsúlyozás mindenesetre kiegészítést kapott a luthe- 
ránusságban eddig alul maradt, mégis ahhoz lényegében kez
dettől fogva hozzátartozó felfogás, mely szerint a megiga
zulás nem egyszerűen csak igaznak való elfogadás, hanem 
mindenek előtt Krisztus valóságos jelenléte a hitben is. 
Luther saját gondolatában ez a felfogás a Nagy Galatalevél- 
kommentár egyik tételére redukalizálódik: "Magában a hitben
Krisztus van jelen." (in ipsa fide Christus adest).A lut



heránus hitvallási iratokban (Solida declaratio) szintén 
hangoztatják, hogy "minden keresztyén az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek Istennek a temploma." Különösen Luther saját szö
vegeiben ismétlődik a hitben jelenlévő Krisztusról szóló 
gondolat és a hívő egyesítése Vele számos képben. A hivő 
és Krisztus kapcsolata olyan, mint a menyasszony és a vő
legény kapcsolata, akik között teljes vagyonközösség ural
kodik (Traktáta "A keresztyén ember szabadságáról"); a 
hitben Krisztus és a lélek egy kaláccsá formálódnak, a hit
ben "boldog változás" következik be (dér _£röhliche Wechsel); 
Krisztus elveszi bűneinket és minden tökéletlenségünket és 
helyébe saját szentségét, tisztaságát és tökéletességét 
adja; hit által a hívőből és Krisztusból "szinte egy sze
mély" jön létre (quaedam una persona), egyenesen belőle lesz 
a "megistenült ember". A megigazulás tehát nemcsak egysze
rűen jogilag értendő igaznak tartás, hanem az valóságos i- 
gazzá tétel is. Ez esetben is még mindig elgondolkodtató, 
hogy az igazzá tett ember soha nem tarthatja igazságát a 
saját érdemének, nem dicsekedhet azzal, mint a sajátjával, 
nem is mutathatja be úgy, mint a sajátját. Az extra nos - 
elv mégsem jelenti Luther számára elsősorban azt, hogy a 
hit csak egy viszonyt fejezne ki valaki, tőlünk kívülálló 
felé, hanem mindenekelőtt azt, hogy megigazulásunk soha 
nem lehet a saját érdemünk. Az igazzá tétel oka és alapja 
a hitben jelenlévő Krisztus maga. Amikor Isten az istente
lent igazzá nyilvánítja, ez azt is jelenti, hogy az Isten 
kegyelme nem csupán reláció, ez nemcsak "jótetszés" (favor), 
hanem Isten "ajándéka" is (donum), amelyet Isten a Krisz
tusban hívőknek ajándékoz.

Ez az előbbiekben felvázolt, a lutheránussághoz kez
dettől fogva lényegileg hozzátartozó nézet kínálta fel a 
lutheránus-ortodox párbeszédben a lutheránus megigazulástan 
és az ortodox istenüléstan közös metszőpontját. A közös met
szőpont megtalálása nem jelentette azt, mintha minden kü
lönbség megszűnt volna, hanem azt, hogy a kölcsönös megér
téshez szükséges alap elérhetővé vált. Még ha az ortodoxok 
az Istenhez fűződő viszonyt elsősorban a szeretethez, a 
lutheránusok pedig a hithez kapcsolják is, ezt a különbsé
get nem tartottuk áthidalhatatlannak. Az ortodox fél úgy 
vette észre, hogy a hit a lutheránusok számára nem csupán 
annak igaznak tartását jelenti, hanem hogy az éppen Isten 
jelenlétének az orgánuma. Másrészt viszont a lutheránusok 
előtt az lett világossá, hogy a szeretet az ortodoxok sze
rint nemcsak az ember sajátja, saját műve vagy készsége, 
hanem mindenek előtt Isten saját lényének közvetlen kife
jezése .

Amint a lutheránus-ortodox párbeszédet következő al
kalommal 1980-ban Turkuban folytattuk, egyik beszélgetési 
témaként éppen a hit és a szeretet kapcsolata szerepelt 
("Hit és szeretet az üdvösség szempontjából"). A téma fel
dolgozásának kiindulópontjai az elért konszenzustól függet
lenül bizonyos mértékben eltérőek voltak. A lutheránus ér
telmezés alapján Luther és a többi reformátor kritikája a 
skolasztikus "fides charitate formata"(szeretetet létrehozó 
hit)-program ellen van. A lutheránus értelmezés szerint a
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hit nem egyszerűen csak igaznak tartás, amelynek a sze- 
retetet kellene előidéznie, még mielőtt az Istennek tet
szene, mert a hit sokkal inkább "élő és ható erő". A "hit" 
tehát alapfogalom az embernek Istenhez fűződő kapcsolatában 
és ícy az üdvözülésben is.

Az ortodox fél a maga részéről az ember Istenhez fű
ződő kapcsolatában a szeretetet hangsúlyozza, vagy legaláb- 
bis"a szeretet által munkálkodó hitet”(Gal 5,6), mégis a 
nyugati skolasztikusok hagyományának kezelése nélkül. A 
megbeszéléseken így mindkét fel számára világos, hogy hit 
és szeretet egymáshoz tartoznak.

A következőkben részletezem a lutheránus álláspont tar
talmát az ebben az évtizedben zajló lutheránus-ortodox pár
beszéd alapján.

Luther szerint a hit és a szeretet tulajdonképpeni ösz- 
szekötőkapcsa Krisztus maga. Krisztus jelen van a hitben, és 
tkp. Krisztusnak és a keresztyén embernek hasonló alkata van 
Ugyanúgy, ahogy Krisztus az örökkévalóságban az Atyától szü
letik, a keresztyén ember is a hitben "Isten gyermekévé, úr
rá és királlyá" születik. Ahogyan Krisztus a tiszta sze
rétéiből leszállt a nyomorult bűnös helyre, úgy a keresz
tyén is a szeretetben odalép a szenvedő felebarát helyére, 
hogy annak terhét hordozza. Ebből kiindulva megnyílnak a 
hit és szeretet viszonyára vonatkozó távlatok is.
Először is a hit és Krisztus jelenlétének hiánya leleplezi, 
hogy az ember nem tölti be a törvényt, amely szerint neki 
Istent mindennél jobban kell szeretnie, és felebarátját úgy, 
mint önmagát. Ez esetben a törvény is leleplezi tehetségte- 
ienségünket annak betöltéséről, és ez üressé és szegénnyé 
tesz minket, kivetkőztet bennünket önigazságunkból és ezál
tal készíti el az utat Krisztushoz. Csak a hitben elfogadott 
és az abban jelen is lévő Krisztus maga lehet a törvény be
töltése.

Az előbb elmondottakat másrészt az követi, hogy szere
tet nem születhetik a törvény követeléséből, sem annak kény
szerítéséből. Ez csak a hitben jelenlévő Krisztus erejéből 
spontán módon születhetik. A szeretet tehát a hit gyümölcse, 
és az igaz hit mindig is a megtestesült, Krisztust magát és 
az ő szeretedét magával hordozó hit. Ezt a spontanizmust 
Luther sokféleképpen ecseteli, pl. a jó fáról és annak gyü
mölcséről szóló példázattal. Mivel a hívő emberben is egy
folytában ténykedik a "test", vagyis a "régi ember", ezért 
szüksége van a szeretet spontanitásától függetlenül élete 
végéig a szeretet parancsára, és Krisztus szeretetének kö
telező erejű példájára. Ezen felül a szeretet parancsa a 
magam által nyújtott példában (ún. aranyszabály) konkreti
zálódik. Minden embernek van arra képessége, hogy mások he
lyébe képzelje oda magát, tehát tudja, milyen feladatot kí
vánhatna magának, ha a másik helyében lenne. A parancsolat: 
"Szeresd felebarátodat, mint magadat" ezt jelenti: "szeresd 
felebarátodat úgy, ahogyan te is elvárnád, hogy téged sze
ressenek az ő helyében".

Luther és a reformáció hangsúlyozzák, hogy az ember



"egyedül hit által" jut üdvösségre, így tehát az ember 
semmiképpen sem érdemli meg az üdvösséget. A megigazító 
hit "abszolút" (fides absoluta), amelyhez nem szabad sem
mit hozzátenni. A konkrét emberben viszont a hit sohasem 
lehet "egyedül, abszolutikusan", hanem, ha ez a hit való
di, akkor ez egyúttal konkrét is, testté lett hit (fides 
concreta, fides incarnata; Nagy Galatalevél kommentár).

A lutheranizmusban különösen is Anders Nygren érde
méből hangsúlyozott az a kétségkívül lutheránusok számára 
fontos gondolat, mely szerint hit és szeretet egymástól 
úgy különböztetendő meg, hogy a "hit a mennyhez, a szere
tet pedig a földhöz tartozik". Az igazi keresztyén szere- 
tetet, az agapét, őszintének tekintik, amely föntről le
felé ereszkedő szeretet. Isten szeretete ereszkedik fönt
ről le az emberre, és így mintegy "csőből" terjed hori
zontálisan a felebarát felé. Görögként és nemkeresztyén
ként ennek a nézetnek az alapján olyan szeretetet képzel
tek el, .amely fölfelé igyekszik és az Istenre irányul. Ez 
az önző eros-szeretet. Ebben a tisztán művelt gondolatme
netben az Isten felé irányuló szeretet mindig magában hor
dozza azt a gyanút, hogy ez mégiscsak az ember saját cse
lekedete, saját hasznát kereső törekvése, vagyis végsősoron 
önigazság. Ilyen álláspontból kiindulva nehéz, vagy egysze
rűen lehetetlen lenne egységes érintkezési pontot, vagy 
tárgyalási alapot találni az ortodoxokkal.

Luther teológiája mégsem értelmezendő csupán a fent 
említett "cső-teória" szerint. Valóban Luther a végsőkig 
harcolt az ellen a gondolat ellen, hogy csak a szeretetet 
formáló hit (fides charitate formata) lenne a megigazító 
hit. Mégsem habozott a hit által való megigazulás össze
függésében az emberek Isten iránti szeretetéről beszélni. 
Először is Luther úgy ismerte az első parancsolathoz fű
ződő kötelezettséget, hogy Istent mindenek felett, teljes 
elméből és teljes erőből kell szeretni. Azt is tudta, hogy 
végül a hit és a remény elmúlnak, de megmarad a szeretet. 
Azt is tudta, hogy csak a szeretet a törvény betöltése, és 
hogy mindenki a cselekedetek és nem a hit alapján ítél
tetik meg.
Ezen valós dolgok alapján hogyan mutatta be a reformátor 
a hit és a szeretet kapcsolatát?

Vallotta, hogy az ember sohasem képes saját erejé
ből az Isten szeretetének parancsolatát betölteni. Ez 
az élmény már a kolostori időből ismerős volt számára, a- 
mikor felismerte saját tehetetlenségét és eljutott a szere- 
tetből fakadó teljes bűnbánatig (contritio). Isten tökéle
tes szeretetére való eljutás végső soron csak az ő szere- 
tetébe fogadottaknak lehetséges a mennyben. Addig , amíg 
úton vagyunk, a szeretet parancsát másképpen kell betölte- 
nünk. Ez csak úgy történhet, hogy a hit, amely önmagában 
véve nem a törvény betöltése, mégis magával hozza a szere
tetet, amely betölti a törvényt. Luthert idézem:

"Bár most a hit nem tölti be a törvényt, ez mégis az, 
amellyel a törvény betölthető. Ez ugyanis Lelket és 
szeretetet teremt elő, amelyek a törvényt betöltik. 
Másrészt viszont, bár a szeretet nem tesz igazzá, mé
gis tanúskodik arról, aminek alapján az illető igaz 
lesz, vagyis a hitről, összegzés: amikor Szent Pál
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maga mondja, hogy a szeretet a törvény betöltése, 
ez olyan, mintha azt mondaná: különböző dolog a 
törvény betöltésének lenni, mint a törvény betöl
tését adni. A szeretet úgy tölti be a törvényt, 
hogy ő maga a betöltés, a hit pedig úgy tölti be 
a törvényt, hogy irányítja azt, ami azt betölti.
Ezért a hit szeret és munkálkodik, amint Gal 5,6 
mondja: a hit a szeretet által munkálkodik. A víz 
megtölti a korsót, a felszolgáló is megtölti a 
korsót; a víz önmagával, a felszolgáló a vízzel".
(WA 17/2,98 Fastenpostille).

Másrészt Luther egy másik helyen arról beszél, hogy ab
ban az időben, amikor még úton vagyunk, a hit pótolja a 
még belőlünk hiány-zó szeretetet: Luthert idézem: "Így 
nekünk szeretnünk kell Istent és felebarátot. Mivel azon
ban nekünk nincs ez (a szeretet), legfeljebb csak annak a 
kezdete, vagy első ajándéka, a hit helyettesíti azt (vica- 
ria), és betölti azt, ami a szeretetből hiányzik, úgy, hogy 
elfogadja Krisztust, Istent, Aki maga a szeretet.(WA 39/1, 
314 Disputatio "De veste nuptiali").
A szeretet Luther szerint tehát nemcsak a “földhöz" tarto
zik, hanem a "mennyhez" is, amint teljesen jogosan beszél
hetünk "felemelkedő", Istenre irányuló szeretetről is.

A tárgyalások utolsó szakaszában (Leningrád 1983.) a 
hit és a szeretet kapcsolatát pontosították az egyházi ta
nítás, ekkleziológia alapján. A következőkben bemutatom a 
lutheránus fél álláspontját, szemmel tartva azonban a ta
nácskozás általánosan elfogadott téziseit is a hit és a 
szeretet témájáról.

Lutheránus felfogás szerint a hit és a szeretet az 
Istenhez fűződő viszonynak nem individuális kifejezői, ha
nem ezeknek kezdettől fogva megvan a közös alapjuk. A hit 
az Isten határtalan kegyelmének és szeretetének elfogadása 
Krisztus által és Krisztusban. Ezt a kegyelmet az egyház 
igeszolgálatán és a szentségek kiszolgáltatása által fogad
juk el.A keresztség és a hit által az ember a szeretet kö
zösségébe kapcsolódik bele. Krisztus testébe. A hívő ré
szesedése Krisztus testében nem csupán metafora, hanem a 
"Szentiélekben feltáruló reális szent valóság". Éppen az 
egyháztagok kötelessége egymás gyengeségeinek szeretetben 
történő elhordozása. Különösen is megfigyelésre méltó, 
hogy Luther gondolatában a szeretet hozzákapcsolása minde
nekelőtt a hívők közösségéhez, az egyházhoz, egyáltalán 
nem jelenti a szeretet megbéklyózását csak azonos nézetűek 
köréhez, hanem éppen ellenkezlőleg; a reformátor az egyház
ról, mint szeretet-közösségről legerősebben éppen akkor be
szél, amikor egyúttal bírálja korának céheit és társulatait 
azért, mert azok a szeretetet csak saját körükre korlátoz
ták. Mindenek előtt az úrvacsora az egyházban születő és 
az egyháztól induló szeretet központja. Luther mondja:

"Ennek a szentségnek a gyümölcse a közösség és a sze
retet, amelyek erősítenek minket a halállal és minden 
gonosszal szemben. Ez a közösség kétféle. Az egyik az, 
hogy megízleljük Krisztust, és minden szentet, a másik
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pedig az, hogy mi magunkat is minden keresztyén szá
mára megízlelhetővé adjuk, ahogyan az számunkra és 
számukra lehetséges. Ennek a szentségnek a jelentősége 
éppen abban van, hogy a csak maga hasznát kereső ön- 
szeretet helyébe belépjen a minden ember hasznát ke
reső szeretet, amely szeretetten átváltoznának egy ke
nyérré, egy itallá, egy testté, egy gyülekezetté, te
hát igazi keresztyén testvéri közösséggé”. (WA 2,754, 
Ein Sermon von dem hochwürdigen Sakrament des heiligen 
wahren Leichnams Christi und von den Brüderschaften.).
A lutheránus-ortodox párbeszéd utolsó szakaszában lut

heránus részről felmerült az az ellentmondás, amely "a hit 
és szeretet közössége" és "a konkrét egyház" között észlel
hető. Ekkor megállapítottuk, hogy a problémát nem lehet úgy 
eldönteni, hogy a hitben és szeretetben tökéletes egyház 
"láthatatlan", míg a "látható" egyház tökéletlen lenne. 
Krisztus egyháza mindig látható, még ha elrejtett is, és ha
tárait nem lehet itt időben pontosan meghúzni. Annak belse
jében nemcsak gyenge, tökéletlen(fogyatékos) és bűnös em
berek vannak, hanem vannak munkások is. A keresztyén em
ber és az egyház valóságára mindig ellentétek és ellentmon
dások nyomják rá a bélyeget. A hit és a szeretet a kereszt 
alatt vándorló és küzdő keresztyénekben és egyházban (theo- 
logia crucis) lesznek tevékenyek. Tökéletesség hitben és 
szeretetben csak azért lehetséges, mert a keresztyén ember 
és az egyház szentsége a jelenlévő Krisztus saját szentsége.

Az 1983-as leningrádi tanácskozáson elfogadott tézisek
ben a hit és a szeretet szempontjából megállapítottak néhány 
fontos dolgot. Az egyház Krisztus teste, "amelyhez minket a 
hit és a keresztség kapcsol". Krisztus testének tagjaiként 
"egymáshoz vagyunk kötve, és arra hívattunk el, hogy együtt 
örüljünk és szenvedjünk, valamint szeretettel szolgáljunk 
egymásnak". Továbbá a tézisekben hangsúlyozzák, hogy "az 
egyház tagjainak új élete Krisztusban és az üdvösség örökké
való öröme elválaszthatatlan közösségben vannak a szent úr
vacsorával". Éppen "az úrvacsora vételekor teljesül be a 
közösség Istennek és az egész egyház tagjainak egymással 
való közössége hitben és szeretetben". Az egyházszakadás 
a bűn következménye, tehát ellentétben áll a hittel és a 
szeretettel, amelyek részükről az egység visszaállítására 
törekszenek."Amikor hitben megtanuljuk megismerni Isten i- 
rántunk való szeretetét, akkor Isten és embertársaink sze- 
retete a szétszakadás legyőzésének útjára vezet bennünket". 
Végül a tézisekben idézik Pál apostol tanítását és elvetik 
a szeretet különválasztását Krisztustól, mint olyan valósá
got, amely csak az ember saját érdemének eredménye lenne:
"Pál apostol tanítása szerint (1Kor 13,1-3;Gal 5,6) semmi
féle külső teljesítmény, de még a belső lelki élet megszer
zése sem lehetséges Krisztus nélkül, és az őbenne ajándéko
zott szeretet döntő fontosságú az üdvösségben, amely az e- 
gész egyház és annak minden tagja létének és életének értel
me és célja". (Teologinen Aikakauskirja 1984.194.o.)
Anélkül, hogy pontosabban hozzákezdenénk elemezni ezt az e- 
lég bonyolult és sok kérdést feltámasztó utolsó tézist, "az 
egyház természetéről", a végén csak utalhatunk ennek a tézis
nek alapján felmerült dologra, amely szintén sok nehéz prob
lémát okoz a lutheránus-ortodox párbeszédben. Isten és ember



467

"együttmunkálkodásáról" (synergia, cooperatio) van itt sző.'. 
Az ortodoxok ugyanis hangsúlyozzák az ember szabad akaratát 
és az ember és Isten együttműködését az üdvösség dolgában 
is. Lutheránus felfogás szerint az elveszett ember akarata 
tönkrement és megkötözött, az semmiféle "együttműködésre" 
nem képes az Istennel azért, hogy a bűnös megigazuljón. Et
től az alapvető különbségtől függetlenül a felek közeledése 
ebben a kérdésben sem lehetetlen. Bár Luther és a lutherá
nus hitvallási iratok hangsúlyozzák is "az istentelen megi- 
gazításában" Isten kezdeményezését és az ember tehetetlensé
gét és érdemtelenségét, a reformátor mégis említi, hogy a 
keresztyén ember a reménységben és a szeretetben Isten mun
katársa és ezzel együttműködésben van Vele.
Erről az alapról lehet folytatni a Finn Evangélikus Egyház 
és az Orosz Ortodox Egyház közötti lutheránus-ortodox pár
beszédet, amelyet eddig mindkét fél saját maga számára és 
a másik fél számára többször is kifejezetten fontosnak tar
tott.
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T A N U L M Á N Y O  K

S z o l g á l a t  a b e t e g e k  m e l l e t t

E kérdésről nem beszélhetünk sem kívülállóként, sem 
tudományos hűvösséggel. Mindenki úgy kell hogy érezze ma
gát, mint akinek meg van minden esélye arra, hogy lehet 
szolgáló, de lehet "páciens" is.

Lelkészi szolgálatunk legnagyobb területét a betegek 
jelentik, akár otthonaikban, akár kórházakban is látogat
juk őket. Jelenleg úgy tesszük ezt - legalábbis egy dara
big -, mint aki látogató, de senki sincs biztosítva arról, 
hogy egy váratlan pillanatban a látogatóból látogatott 
lesz. Biztosan másképpen néz ki a világ vízszintes hely
zetből szemlélve azt, mint így függőlegesen. Az egyik a 
betegágy szituációt jelenti, a másik az egészséges, vagy 
lábon elhordható hétköznapokat.

Aki ma egészséges, nem tudhatja, hogy milyen betegség 
teszi őt próbára majd. Abban viszont mindenki biztos le
het, hogy meg kell halnia, és senki sem olyan erős, hogy 
egyszer ne szorulna orvosra. Ezért van szüksége mindenki
nek a látogató szolgálatra, de ezért is kell komolyan ven
nünk a látogatás szolgálatát.

"Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem 
a betegeknek" (Mt 9,12). Tudjuk, hogy kihez megyünk, tud
juk, hogy kit látogatunk, de nem úgy vagyunk-e a látogatás 
után, hogy mindent tettünk, csak éppen nem orvosoltunk? A 
mi látogatásunk után nem hangzik-e a kritika: "mindenemet 
kezelték, csak éppen engem nem!" Ehhez a "kezeléshez" el
engedhetetlen feltétel a csend, a hallgatás, a meghallga
tás, az imádságra kulcsolt kéz, az egészséges múltnak az 
ismerete, a halál közelségének tudása, a feltámadásba ve
tett hit megvallása. Aki beteg mellett megáll, vagy haldok
lót kísér, annak ezeket a kérdéseket önmagában is végig 
kell gondolnia, de önmagára nézve. Tehát nem személytelen 
szolgálat ez. El kell jutnia ezzel a kérdéssel a szolgá
latot végzőnek önmagához és Istenhez.

A közbevetés hangozhat így, de mindenre szükség van-e 
ma, amikor a technikai és orvostudományi területek lehető
sége messze túlhaladta a laikus ember képzeletét?

Azt a területet szeretnénk megmutatni, ami változat
lan maradt: az emberi közelség a legjobb medicin,

a beteg felebarát iránti szeretet megmutatása. 
Az ember szolgálatát a betegek iránti szolgálat teszi e- 
gésszé.

I .

A beteg ember szolgálata az egészséges mellett 
Igen, így megfordítva. Nincs tévedés. A szokatlant 

akarjuk tudatosítani ebben a szakaszban.. íme, a példák erre: 
38 éves beteg a Betesda tavánál. "Uram, nincs emberem" -



Így kell panaszkodnom. Nemcsak félvállról vették, hanem 
elhagyták. Kettős értelemben szenvedett hiányt, egészség
ben és társaságban. Betegség és magány ennek a mai neve 
(Jn 5) .

Egészen más a béna esete (Mk 2,1-12). Bénán fekszik 
egy ember az ágyán, ami a világot jelenti számára, ami
ből nem tud kijönni. "Nem csoda", hogy az írástudók saját 
dogmatikájuk szerint nyilatkoznak. De itt nem erre van 
szükség, hanem olyanra, aki az embereket mozgásba hozza és 
hordozóképessé tesz, sőt találékonyságra is eljuttat. A be
tegség is mássá lesz, ha van felebarát, aki elhordozni tud 
és segít elviselni. A béna ember közelsége segítőkészség
re nevel és a szeretet találékonyságát eredményezi. Feléb
reszti az egészséges emberben a "szükség van rám" gondo
latát. A beteg embernek olyan igénye is van, hogy őt Jé
zushoz vigyük. A beteg készteti az egészségest arra, hogy 
olyan útra kerüljön, ami eddig járatlan volt számára. Nem 
mindig a megszokott és kitaposott út a megoldás. Nem min
dig a hagyományos juttat el a célhoz.

A beteg ember nemcsak felebarátunk, hanem minket is 
felebaráttá tesz. Csak emlékezzünk Lk 10,25-37-re. Itt nem 
arra kérdez Jézus, hogy ki az ő felebarátja, hanem az a 
felebarát, aki irgalmasságot cselekszik. Én vagyok a fele
barát, akinek a segítségét igénylik. A betegek tesznek min
ket felebaráttá. A betegágynál két feldjarát találkozik. Fe
lebarátok találkozóhelye a kórház és az otthon.

E meglepő szerepet minden következményével együtt ko
molyan kell vennünk. Azzal a jézusi következménnyel, amely 
a szeretetet teszi hangsúlyossá. Normál körülmények között 
az a felebarátom, akit szeretnem kell, mint önmagamat. (3 
hoz mozgásba. E szeretet hoz kölcsönösen beteget és egész
es ígest erre a közös nevezőre. Ezért e szolgálat elkötele- 
zés is ezen a szinten. A beteg teszi az egészségest "krisz
tusivá", ahogy ez Mt 25,36-ban hangzik: "beteg voltam és 
meglátogattatok!" így válik a beteglátogatás - mély érte
lemben - krisztusi találkozóvá. Nincs sem fölé, sem mellé- 
rendeltség, hanem egymásért történik minden. Így elmosód
nak a határok az erősek és a gyengék, a rászorulók és rá
szorultak között. Mindkettőnek egyaránt szüksége van Isten 
jelenlétére és irgalmára. Mindkettőnek egyaránt szüksége 
van arra, aki ezt a történetet elmondta; Jézusra.

Néhány szót még ebben az összefüggésben a papról és 
a lévitáról. Jeruzsálemből mennek Jerikóba, a fővárosból - 
talán - haza. Ha ez így igaz, akkor munka után vannak. Le
járt a munkaidő. Teljesítették a tervet. Elvégezték azt, 
ami a hivatásukkal jár. Valószínű, hogy mindketten jó 
munkaerők. Nemcsak "áruvédjegy" a hivatásuk. De nem jöttek 
rá valamire; van feladat, amelyik nem a "munkaidő" kate
góriájába tartozik. Nem a tervteljesítés vonalába. Van 
életüknek olyan területe, ahol és amikor nem "telik le az 
idő". Mindig időben vagyunk.

Nézzük most a magunk szemszögéből ezt a példázatot.
Mi'vagyunk - lelkészek - azok a papok, akik kikerülünk, 
mert nem szakadhatunk annyi fele. Van határa a teherbírá



sunknak. Van saját háztartásunk, saját energiánk és sze
retetünk, amire nemcsak a "hivatalosak" szorulnak, hanem 
a saját családunk is. Ezért "csúsztatunk", ezzel az in
doklással. Családunknak ez bizony jogos igénye, nem "pi
pálhatjuk ki" őket. Mondjam azt: "haszontalan szolgák 
vagyunk" (lk 17,10)? úgy gondolom, hogy ennél többünk 
van, reménységben is, mondanivalóban is. Aki ezt a törté
netet elmondta, nem megy el mellettünk úgy, mint a pap és 
a lévita tette, hanem megteszi mindazt értünk is, amit a 
samáriai tett a vendégfogadóban. Innen van erőnk csalá
dunkra is, meg a "hivatalosan" is ránkbízottakra.

Még van mit megköszönnünk a betegeknek, ők hívják 
fel a figyelmünket a betegségekre, szenvedésre és a halál 
tányéré. A bibliai híradásokban gyakran találkozunk ezzel 
a mondattal: "akit szeretsz, beteg" (Jn 11,3). Megköszönni 
egy másik tényt, hogy Jézushoz vihetjük a szenvedőt, á 
különféle betegségekben és kínokban gyötrődőt, megszál
lottat (Mt 4,24). Ahol Jézus fellép, ott nyilvánvalóvá 
lesznek a kínok és a szenvedés. Ahol keresztyének vannak, 
ott nem lehet elkendőzni a bajokat, hogy általuk tudato
sodjék az, hogy segíteni kell - áldozatok árán is.

A szenvedést sokan zavarónak tartják. Idegen test, 
ami nem lenne szabad, hogy előforduljon ebben a magasan 
minősített világban - vélik többen. Betegség is csak üze
mi baleset formájában fordulhatna elő - gondolják sokan, 
így minden elkerülhető lenne a fejlettség egy bizonyos 
fokán. Tény, hogy társadalmunk mindent megtesz azért, hogy 
az ember egészséges legyen és maradjon. Allergiásak lettünk 
a fájdalomra, mi is vágyakozunk olyan életre, amely fájda
lomtól és szenvedéstől mentes.

Horst Eberhard Richter pszichoanalitikus írja "Dér 
Gotteskomplex" című könyvében hogy az ember a "Sicut e- 
ritis deus - olyanok lesztek, mint az Isten" hajdani ál
mát megvalósította. A mindenható Isten helyére lépett 
a mindenható ember. Mindent, ami mindenhatóságát akadá
lyozza, kiűzi a világból. Ennek a kiűzetésnek lesz az e- 
redménye az, hogy nincs szenvedés, betegség és halál.

Valóban - mint tapasztalat -, minden szenvedővel 
való találkozás kellemetlen, zavarbahozó, s a részvét ki
fejezése is próbára teszi az embert. Hisz, mi magunk is 
képtelenek vagyunk szenvedni és betegeskedni. Ezenkí
vül, a gyengeség beismerése nem szalonképes "vagány" vi
lágunkban. A csalódásnak legyen ugyanaz a sorsa, mint a 
könnyeknek, lenyelni!?

A testi fájdalom elhordozása is nehezebbnek tűnik 
ma, mint a korábbi generációk helyzetében. Túl gyorsak 
vagyunk arra, hogy egy tablettát lenyeljünk. Nem gyógy- 
szerellenességből mondjuk, de nem minden fájdalom csak 
technikái kérdés, olyan defekt, amely ragasztással el
távolítható. Testünk nem gép, amely javítható egy bizonyos 
egészségügyi szervizben. A fájdalom olyan szignál, amely 
jelzi, hogy valami nincs bennünk rendben. Az érzéketlen 
nézőből a saját fájdalom együttérzővé formál. Senki ne 
értsen félre: minden fájdalmat gyógyítani kell. Azt a
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fájdalmat, amit ember okoz embernek, ki kell iktatni 
a világból és a társadalomból a megfelelő eszközzel.

Viszont akár tetszik, akár nem, az élet ,nincs sem 
gond, sem baj, sem feladat, sem csalódás nélkül. Ezek 
életfogytiglan társaink maradnak és lesznek. Aki olyan 
életet kíván magának, amely mentes ezektől, akkor az 
a halált kívánja tulajdonképpen.

Van olyan meggyőződés is, amely a szenvedést nem 
tekinti teljesen negatív tényezőnek. Ahogy egy régi szó
lás őrzi: “a szükség találékonnyá tesz". Ezt kiegészít
ve: a szükség a másik iránt is érzékennyé és találékonnyá 
tesz! Fájdalom és szenvedés kultúrát is szült. A felnőtté- 
válásnak is meg vannak a fájdalmai, gondjai, nehézségei, 
gyermekbetegségei. Küzdelem nélkül "olcsó” lenne az élet, 
az eredmény. Mozdulatlan állapot lenne az egész, azaz sze
gényebbek lennénk. Az élet lapos lenne, s az öröm és a 
boldogság nem játszana benne szerepet. Kihalna belőlünk 
az érzések melegsége, bekövetkeznék a szív jégkorszaka.

Ami igaz a szenvedésre és a betegségre, az igaz a 
halálra is. A halál tabuvá nyilvánítása napjainkban nem 
olyan hangsúlyos, mint volt egy-pár évvel ezelőtt. Igaz, 
hogy a halálról nyilvánosan nem szívesen beszélünk. A 
halált halálosan elhallgatjuk. Ez a kérdés kitolódik az 
intenzív osztályokra és a klinikákra, krematóriumokra és 
a temetőkre. Ha mégis kikerülhetetlen ez a kérdés, akkor 
esetleg viccet faragnak belőle.

Érdekes ebből a szempontból tanulmányoznunk az új
ságokban megjelenő gyászhíreket. Ott a legújabb időben 
nem valakinek a halálát közük, vagy annak a temetésére 
hívnak, hanem azt közük, hogy "túl vagyunk rajta!" Mi 
lehet ennek az oka? Talán az, hogy hozzátartozók nem kí
vánják az ismertet kikísérni? Az élőket is csak a lakás 
ajtajáig kísérjük, nem pedig a ház kapujáig. És ez nem
csak a tíz emeletes bérházakra igaz. Vidéken is divat, 
a kertesben. Jó lenne, ha az összetartozás érzésének 
megnyilvánulása újra szokás és divat lenne. Szentelnénk 
időt arra, hogy ezt kifejezésre juttassuk, ha van még 
mit. Elődeink jobban tudták, mint mi, hogy a búcsúzás 
hozzátartozik elválaszthatatlanul az élethez és az élők
höz. "Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szív
hez jussunk"(Zsoltár 90,12). Ez a bölcsesség ma hiánycikk.

Ha a szenvedés, halál és betegség kérdését nem kiik
tatni akarjuk, hanem a helyére tesszük, akkor vethetjük 
fel annak a kérdését, hogyan is viszonyuljunk hozzá. Mi 
történjék, hogy elkerüljük a depressziót, a rezignációt, 
ne legyünk agresszívek Isten ellen és ne gyűlöljük a vilá
got? Hogyan őrizkedjünk az életidegen fatalizmustól? Ho
gyan viselkedjünk ilyen helyzetben, hogyan éljünk ezekkel 
anélkül, hogy másoknak szemrehányást tegyünk? Hogyan dol
gozzuk fel mindezt úgy, hogy elmondhassuk: "...akik az 
Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál!" (Rm 8,28) 
Hogyan érhetjük meg ezt a változást, hogy minden produk
tív erővé váljék? Hogyan lehetséges annak elérése, hogy 
keresztet nemcsak másokra tegyünk, hanem magunkra is ve
gyünk? Hogyan mondhatjuk Pállal együtt a "testünkbe adott 
tüske"ellenére"az ő ereje az én erőtlenségemben ér el cél
jához" (2Kor 12,9)?
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II.

A Biblia első és utolsó oldalán nincs szó arról, 
amiről a fentiekben írtunk. Egykor minden jó volt, majd 
így szól az Úr: "Íme, újjáteremtek mindent!“(Jel 21,5)
E kettő között van a helyünk, időnk, amiről a Prédikátor 
így beszél: "Mindennek megszabott ideje van;

a születésnek és a meghalásnak, 
az ültetésnek és a kitépésnek, 
az ölésnek és a gyógyításnak, 
a sírásnak és a nevetésnek, 
a gyásznak és a táncnak, 
az ölelésnek és a tartózkodásnak, 
a keresésnek és az elvesztésnek, 
a szeretetnek és a gyűlöletnek" (Préd 3,1kk) 

és még hadd tegyük hozzá:
az egészségnek és a betegségnek.

A Bibliában a betegség és a bűn összefüggésben állnak. 
Kiélezetten olvashatjuk ezt a páli mondatban: "A bűn zsold- 
ja a halál" (Rm 6,23). Ma is megkérdezik betegek: "mit 
tettem, hogy így kellett járnom?" Bűntudat jelentkezik, a 
múlt hibáját a jelenre vonatkoztatják. Csak gondoljunk 
Jób három barátjára, akik figyelmeztetik Jóbot, vallja meg 
bűneit, hogy Isten segítsen rajta (Jób 5,8). Hasonló tör
ténik Jézus tanítványaival is, amikor a vakon született 
múltja után érdeklődnek, vajon ki követett el bűnt 
(Jn 9,1kk)?

Jézusnál lényeges vonással találkozunk. Ha ő az el
jött Isten országa jegyében gyógyít, akkor ő az embert egy
nek, egységesnek tekinti bűneivel és betegségével együtt.
Ez különösen a béna esetében lesz látható, amikor lábai
hoz borul, s megbocsátja bűneit mindenek előtt. Ez a be
tegnek bizonyára csalódást jelentett, ő is ugyanúgy gondol
kodhatott, mint mi: "Csak egészséges legyek!" Jézus más vo
natkozásokat talál. Szerinte, van ami rosszabb, mint a 
testi betegség. Jézus gyógyítása az élet minden összefüg
gésére vonatkozik. Isten szeretete az életnél is több, a- 
hogy a zsoltáros mondja (63. Zsoltár 4.).

Jézus egyrészt megszünteti a bűn és a vétek, másrészt 
a betegség és büntetés képzettársítását. Megtanít arra, hogy 
különbséget tegyünk a bűn és a bűnös között. Ezzel felsza
badít minket az erkölcsi előítélettől és ítélkezéstől. így 
a betegágy mellett nem beteg és egészséges találkozik, ha
nem két olyan bűnös, aki bűnbocsánatra szorul.

Ezen a ponton érkeztünk el a gyónás fontosságához. 
Különösen is a betegség periódusában. Fontos itt a bűnval
lás, a megbocsátás gyakorlása: "megbocsáttattak a te bű
neid!" Ezzel nem megkönnyebbülünk, hanem olyanná leszünk, 
amilyennek Isten akar.

Senki ne vállalkozzék arra, hogy a betegség láttán egy 
esetleges bűnre forgassa vissza az idő kerekét. Biztos az 
is,hogy kihatással van mindenki életére és egészségére a 
szakadatlan munka, a mértéktelen élvezethajhászás, a fé- 
kezhetetlen könnyelműség, a felelőtlen erkölcstelenség. A
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lumpolás könyörtelenül behajtja a maga számláját. A 
bűndiagnózissal azonban jó ha óvatosak vagyunk. Jobb, ha 
pozitív oldalról kérdezősködünk: "mivel szolgáltam meg 
azt, hogy egészséges vagyok?" Azzal, hogy Gén 1 ,31-ben 
így hangzik: "íme, minden jó!" De minden gyógyulás és 
talpraállás annak előjele, hogy Isten letöröl minden 
könnyet a szemünkről, és halál sem lesz többé, sem 
gyász, sem jajkiáltás (Jel 21,4).

Fontos itt az eszhatológiai szempont, amikor Jézus 
azt mondja, "beteg voltam, s meglátogattatok, amit a leg
kisebbel tettetek, azt velem cselekedtétek" - idézem nem 
éppen szószerint, de tartalmilag pontosan (Mt 25,40). Nem 
könnyed iaézgetés az, ha arra gondolunk, hogy Jézus min
den betegben találkozik velünk, s közben nem gondolunk ar
ra, hogy a Hiszek egy-ben valahogy másképpen van: "Hiszem, 
hogy eljön ítélni élőket és holtakat. Hiszem a test fel
támadását és az örök életet." Nem felejtettük el a Credo- 
nak ezt a hitágazatát?

A szekularizációval sokan elveszítették az örökélet 
dimenzióját, azaz az utolsó előtti számunkra utolsóvá 
"lépett elő". Mi a betegágy mellett nem hallgathatjuk el 
azt, ami a legnagyobb reménységünk. Ez a legaktívabb ví
gasztalás, hogy feloldódjék bennünk az utolsó félelem. 
Felragyogjon az örökélet hangja a betegágy melletti szol
gálatunkban.

Káposzta Lajos

S A F T Walter:
M e d i t á c i ó  é s  c s e n d e s n a p o k  

A meditáció újra-felfedezése
A meditáció a közérdeklődés fókuszába került. A 

meditációs irodalom és meditációs tanfolyami ajánlatok 
tömege árasztja el az egyházat és a világot. Amíg a medi
táció újra felfedezői még néhány évvel ezelőtt is csupán 
csekély visszhangra találtak (mint pl. HAPPICH Cári,
MELZER Friso, és HAENDLER Ottó) közreadott írásaikkal, az 
utóbbi hat év folyamán a meditáció ugyancsak divatos je
lenséggé vált. Ha mi most ennek a folyamatnak okait ke
ressük, mindenek előtt két mozzanatra bukkanunk:

1. az embernek arra az óhajára, hogy megmeneküljön 
a tartós feszültség! állapotából,

2. arra a törekvésére, hogy legyen képes ellenállni 
környezete sodró hatásaival szemben, amelyek ben
sőjében hatni szeretnének.

A modem élet körülményei, mint pl. az utakon való 
modern közlekedés is, összpontosítást igényelnek, ás idegi 
terhelés jár velük. Erős szervezetűek mindezzel nehézségek 
nélkül megbirkóznak, de az érzékenyebbek az ilyen hatásokra



tartós félénkséggel reagálhatnak, miáltal feszültté vál
hatnak, mely alig akar csillapulni. Minthogy ők szenved
nek attól, hogy állandó megfeszítettségben (sőt túlfeszí- 
tettségben) élnek, és hogy ezáltal saját lényüktől elide
genednek, keresik a kikapcsolódás és lazulás útját-móc- 
}át. Eközben bukkannak a meditációra, amely ha nem is eti- 
mológiailag, de valóiában mégis “médium itari"=út a sze
mélyiség közepébe.

A keresztyén egyházban (különösen is az elmélkedő 
rendekben) mély hagyományai vannak a meditatív életnek.
Nem csupán a mi időnk fölfedezése, hogy a meditációból 
élet- és hiterősítő erők származnak. Minthogy azonban a 
tudomány egyoldalú túlhangsúlyozása betöltötte a teológia 
és az egyház racionális gondolkodását, emiatt újra föl~ 
kellett fedezni a mi korunkban a meditációt.
A meditáció lényege

Annak kísérlete közben, hogy meghatározzuk a meditá
ció lényegét, úgy tűnik, azt a nehézséget kell leküzde- 
nünk, hogy valamit fogalmakkal ragadjunk meg, ami kivonja 
magát abból a tartományból amelyben a dolgok fogalmi esz
közökkel kezelhetők, mert “a meditáció abban a tartomány
ban történik, amely sem az értelemmel nem ragadható meg^ 
sem az akaratunkkal nem érhető el“ (Tillmann).Ha Avilaí 
Teréz azt mondja: "Bensőnkben olyan sok és leheletfinom 
dolog vein, hogy kevélység lenne, ha én meg akarnám azokat 
magyarázni* (Tillmann idézete), jogos, hogy ezt a fölis
merést a meditációra is teljes mértékben alkalmazzuk. Vég
ső soron a meditációt csak a bensőből kiinduló találkozás 
révén érthetjük meg. Az a tény, hogy a meditáció fogalmi 
magyarázatáról lemondunk, még nem jelenti azt, hogy annak 
lényegéről semmi közelebbit nem mondhatnánk. Azok a leí
rások, amelyeket tapasztalt gyakorló meditálők nyújtot
tak, a tapasztalattal nem rendelkezőknek is betekintést 
adnak arról, hogy miről is van szó a meditációban. Minde
mellett ezek a leírások annál hatékonyabbak lesznek, minél 
kevesebben fordulnak a fogalmi meggondolások irányába, il
letve mennél inkább a belső megélés irányába fordulnak.

Haendler Ottó a bevezetőjében a "Meditáció a minden- 
napokban"-hoz kapcsolódik. Megfigyelése szerint nincs o- 
lyan lelkileg egészséges ember, aki ne meditálna. Haendler
0. meggyőződése szerint még azoknál a racionalistáknál is 
megtalálhatók a meditáció nyomai, akik mindent a saját ér
telmük kritikai elemzésének vetnek alá, és csak azt hagy
ják érvényesülni, ami világos fogalmakkal megragadható. 
Amikor egy ember valamit bámul, megcsodál, valamitől megé- 
rintetté válik, amikor szabadsága idején a rohanásból és 
idegeskedésből kikapcsolódik, és megtapasztalja az oldott- 
ságot és a kikapcsolódást, amikor egy festmény megszemlé
lésére összpontosít, vagy valaminek a szépségét saját ma
gára hatni hagyja, ez olyan megtapasztalási mód, amely kö
zel áll a meditációhoz. Haendler szerint a meditációban 
arról van szó, hogy az "legbensőbb szellemi-lelki szer
vünk élő működése, amellyel az élet valóságát felfogjuk.
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és lényünk mélységéhez, erejéhez és lényegéhez jutunk, a- 
melyek voltaképpen egzisztenciánkat jelentik" (Haendler). 
Annak bemutatására, hogy a meditációnál nem valami bonyo
lult eljárás megtanulásáról van szó, hanem hogy egy termé
szetes magatartás folytatásáról, azt írja Haendler: "Me
ditálni, az azt jelenti: valamit önmagámra hatni hagyni, 
hogy vegyem azt, ami csak teljesen összpontosított belső 
csöndben megtapasztalható. Csak nyugalomban levő vízben 
válik megláthatóvá az annak fenekén fekvő tárgy, csak így 
válik a felszínre hozhatóvá" (Haendler). Hasonló nyitott
sággal jellemzi Pieper Joseph a meditációt, mint "a való
ság hallgatással való elfogadását - mint olyan megismerést, 
amely nem gondolkodással, hanem szemlélődéssel történik". 
Haendler azon van, hogy a meditációt úgy hozza számunkra 
közel, mint bensőleg legközelebbit, bár tudja, hogy a me
ditáció számunkra egyszersmind a távoli is, mert a számunk
ra a meditációhoz vezető út ajtaja zárva van a mi egyoldalú 
érdeklődésünk miatt, amely a kísérletileg megtapasztalható, 
mérhető és bizonyítható dolgokra korlátozódik.

Az már egy definíció közelébe vezet, amikor Massa Will 
úgy írja le a meditációt, mint megértve igaznak elfogadást 
eközben kikapcsolva az irányított gondolkodási folyamatot 
és akarati aktivitást. Hogy ezt a leírást még pontosabban 
fogalmazza, hozzáfűzi: "Az Én-t, mint a nappali öntudat sza 
bályozó funkcióját ...passzivitásra kárhoztatva, a figyel
met nyugalomba hozza, és eközben az érzékelést a külvilág 
felé kikapcsolja" (Ruhbach).

Annak megértéséhez, hogy mi a meditáció, lényeges, 
hogy tudatosítsuk magunkban a következőt: az ember szá
mára alapvetően nem csupán egyetlen lehetősége van a va
lóság megragadására, hanem kettő: a gondolkodó tudat és 
a mély-tudat, - a logikailag gondolkodó értelem és a szer
ves egészet megértő ész. E kettő nem áll egymással ellen
tétben, hanem kiegészíti egymást a komplementaritás értel
mében. (Pl. 0,4 komplementere a 0,6; vagy 0,3 komplementere 
a 0,7; összegezve adják az egységet; - a Szerk. megjegyzé
se.) Az értelem, amelyhez a célirányos akarat hozzá van 
rendelve, a valóság megragadását a számok és a mérés segít
ségével, a kísérletezés és az analízis segítségével kísér
li meg. Ez azzal végződik, hogy amit így megragadtak, azt 
lehetőleg világosan definiálják és tárgyként kezelik. Az 
ismeretekért való ilyen racionális küzdelem jelentőségét 
nem szabad lebecsülni, amint a világos gondolkodás fontos
ságát sem szabad kétségbe vonni, azonban ennek ellenére 
mindez csupán az egyik oldala az emberi megismerésnek. A- 
mennyire nélkülözhetetlen és az ismeretek szerzését elő
segítő mindez, amíg saját keretein belül mozog (azaz saját 
eszközeivel hozzájuthat az ismeretekhez), annyira destruk- 
tívan, és a megismerést elhomályosítóan hat, ha abszoluti
zálja magát, és a valóságnak csak azon tartományát hagyja 
érvényesülni, amelyet saját eszközeivel és módszereivel el
érni képes.

Az ész, amelynek alapvető eleme a meditatív megisme
rés, nem úgy jár el, hogy derekasan hozzálát és elemez, 
hanem azt, amivel szembe kerül, egységes egészként fogja
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föl. "Nem azzal kezdi, hogy a dolgokat fölszeleteli és 
aztán ismét összerakja, hanem a dolgok föl nem szabdalt 
egységben hagyásával" (von Weizsaecker C. F.). Valamely 
táj élménye - ez a meditatív megismerés tipikus példája - 
nem úgy jön létre, hogy ennek egyes sajátságait fölismer
jük és ezeket azután egységes egésszé szerkesztjük, ha
nem azáltal, hogy a táj egészét engedjük magunkra hatni. 
Csak ebben a hatásláncolatban tárul fel számunkra a táj 
szépsége.

A racionális felfogással szemben a meditatív megér
téssel nem rendelkezik az akarat, hanem spontán módon jön 
létre. A pszichológiától nyert azon felismerés, hogy a 
spontán folyamatokat nem lehet előírni,-hanem csupán vala 
milyen hatásként jön létre, a meditációra korlátlanul al
kalmazható. Az a szabály érvényes, hogy mennél inkább aka 
runk meditálni, annál inkább megakadályozzuk azt. Miképpel 
az álmot nem tudjuk magunkra kényszeríteni, csupán hagyni 
tudjuk bekövetkezését, így vagyunk a meditációval is. Til) 
mann Kelemen a következő igékkel szemlélteti a radionális 
és meditatív megismerés között fennálló különbséget:

racionális 
Hozzáfogok.
Körül akarok határolni.
Távolságot tartok. 
Elszigetelt maradok. 
Előre megfogalmazott 
szándékkal foglalkozom 
valamivel.

meditatív 
Teret adok.
Szeretném a teljességet elfo
gadni.
Beengedem.
Kapcsolatba kerülök.
Megnyitom magamat valami 
célkitűzésektől szabad 
találkozás számára.

Alapmagatartás meditáció közben
Gyakran mondták és meg is írták, hogy a meditáció 

a szellemi koncentráció egy aktusa (Ruhbach).Ezzel szem
ben sokan tartják azt a meditációban járatosak közül, hogy 
a meditációban nem a koncentráció a meghatározó elem, ha
nem az összeszedettség. Hogy megértsük, hogyan is gondol
ják ezt, világosan érthetővé kell tennünk, mi a különbség 
a koncentráció és az összeszedettség között.

A koncentráció az akarat bevetésétől függ. Eközben 
szándékosan irányítjuk figyelmünket valamely meghatározott 
tárgyra, és minden mást kikapcsolunk. Haendier ezt úgy fo
galmazza meg, hogy "a hétköznapi értelemben vett koncentrá
ció az értelem feszes összeszedése" (Haendier). Ezt kíván
ják meg pl. valamely városban autózás közben, vagy bár
milyen komplikált gép kiszolgálásakor.

Az összeszedettség esetében ezzel szemben oldottak 
vagyunk, de nem valamilyen célra irányulva és azáltal be
szűkülve, hanem nyitottak vagyunk a teljesség iránt, amely 
hozzánk meg akar érkezni.

Az összeszedettség fölélénkít és felfrissít, mert mi 
abban elhagyhatjuk magunkat, ezzel szemben a koncentráció 
erőt igényel tőlünk és fáraszt bennünket, mert mi akkor 
össze kell, hogy szedjük magunkat. A koncentrációkor vala-
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mi tőlünk való van jelen, az összeszedettség esetén pedig 
im magunk. Tilmann Kelemen e két tudat-magatartást külön- 
 böző lelki rétegekhez rendeli és azt írja: "A koncentráció 
a fölső, szándékokkal rendelkező lelki rétegekben jön lét
re, az összeszedettségnél mélyebb lelki rétegekbe jutunk, 
személyiségünk igazi központjába" (Tilmann). Haendler vizs
gálja a két magatartás egymáshoz való viszonyát, és arra 
az eredményre jut, hogy "a mai ember könnyen esik bele 
abba a tévedésbe, hogy a koncentrációt már összeszedettség- 
nek tartja. Valójában ez csupán egy előzetes lépcső. A 
koncentráció egy felvett magatartás, és gyakran erősza
kolt is. Elmélkedés és összeszedettség révén viszont nyi
tottak vagyunk arra, hogy értékek felé irányuljunk és tar
talmakat fogadjunk be. Ez a mai modern ember számára valami 
egészen új dolog, pedig ez az előző évszázadban még magá
tól értetődő volt" (Haendler).
Meditáció és autogén tréning

A meditációról való gondolkodás során szinte magától 
fölvetődik a kérdés, hogy melyek a közös vonásai a medi
tációnak és az autogén tréningnek, illetőleg hogy miképpen 
lehet őket egymástól elhatárolni.

Az autogén tréning az az orvosi ellazulási metódus, 
amelyet Schultz J. H. dolgozott ki, és amely szélesen el
terjedt. Az a célja, hogy az izmok külsődleges ellazítása 
segítségével a lélek benső egészségéhez jusson. A pszicho
terápiában ez az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb 
kezelési eljárások közül, mégpedig különösen széleskörű 
alkalmazási lehetőségekkel. A két eljárás egymáshoz való 
viszonyának meghatározása során nagyban különböző helyek
re kerülnek a hangsúlyok. Van, aki úgy véli, hogy a medi
táció és az autogén tréning kezdeti fokán messzemenően 
helyettesítheti egymást, mások úgy gondolják, hogy ki kell 
hangsúlyozni azt, hogy a kettő alapvetően különböző síkon 
és tartományban mozog. Mindkét meghatározásban biztosan 
van valami helyes. Ha figyelmünket a testi-lelki folyama
tokra irányítjuk, túlnyomórészt rokon vonásokat találunk, 
ha azonban azt vesszük szemügyre, hogy mi a célkitűzésük 
és mire alkalmazzák ezeket az eljárásokat, akkor kitűnnek 
a különbségek. Thomas Klaus az autogén tréning célját az 
elmélyült nyugalomban és az egészségben jelöli meg, míg 
a meditáció céljának az elmélyült kegyességet tartja. Eb
ben Schultz J. H.-t követi, az autogén tréning megalkotó
ját, aki a meditációt a transzcendens dolgok tartományába 
sorolja be, a hit élményébe, amellyel szemben csak tisz
telettel viseltethetünk, míg az autogén tréninget mint e- 
világi (természet-) tudományos munkaként jellemez(Ruhbach).
Meditáció és jóga

Esetenként azt vetik fel, hogy a meditációval egy in
diai elem tört be a keresztyénségbe, mert szerintük a me
ditáció tulajdonképpen átalakított formában megjelenő jóga.
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Ezzel szemben meg kell állapítani,hogy a meditáció és a 
jóga távolról sem azonosítható, és hogy van önálló ke
resztyén roeditációs hagyomány. Ez a hagyomány egészen a 
keresztyénség kezdetéig nyúlik vissza. Igaz, hogy a "me
ditáció" szava nem fordul elő az Újszövetségben, de maga 
a meditáció ténye éppenséggel jelen van benne. Ilyen ki
jelentés pl. hogy "Mária forgatta ezeket az igéket a szí
vében" (Lk 2,19) és több más hely egyértelműen meditatív 
folyamatot ír le. Gazdag meditációs gyakorlat alakult 
ki a szerzetességben és a misztikában; egyes imakönyvek
ben és sok egyházi énekünkben rábukkanunk meditatív"ta
pasztalatok lecsapódására. Mégis, amennyire a keresztyén 
meditációs gyakorlat sajátosságaira utalás során vissza 
kell utasítanunk azt a gondolatot, hogy a meditációban 
valami indiai elem került volna hozzánk, éppoly kevéssé 
szeretnénk tagadni, hogy a buddhizmussal való találkozás 
révén a meditáció megélénkült a keresztyén egyházakban.
A testgyakorlat terén átkerültek egyes gyakorlat-elemek 
a jógából a keresztyén meditációs oktatásba. Az ilyen 
átvett elemek azonban csak akkor menthetők meg, ha el
választódnak világnézeti hátterüktől. Ez azonban nem 
sikerült mindig elegendően. A jóga ugyanis zárt rendszer, 
amelyben mindegyik gyakorlat végső soron a buddhizmuson 
alapuló életvitelre irányul. Amíg a keresztyén meditáció 
tárgyra irányul, arra, ami a tapasztalati világgal szemben 
van, és a magát kinyilatkoztató Istenre, ezzel szemben a 
buddhista meditáció tárgy-nélküli. Abból indul ki, hogy ez 
a világ nem valóságos, csupán illúzió, és ezért megkísérli, 
hogy a meditáló! hozzásegítse, hogy ezt az illúziót le
győzze és hogy a Mindenségbe be tudjon olvadni. Az ehhez 
tartozó útnak a megüresedésen és a megvilágosodáson át 
kell vezetnie. - Ezt az alapkülönbséget szem előtt kell 
tartanunk, hogy képesek legyünk annak felismerésére, hogy 
a meditáció és a jóga összes hasonlatossága ellenére sem 
tehető egyenlővé semmilyen körülmények között sem, noha 
lefolyásukban testi és lelki jelenségek hasonlósága jön 
létre.
Meditáció, mint az élet segítő tényezője

A meditáció során rendeződik a fontos és a nem fontos, 
megtanuljuk egymástól megkülönböztetni a lényegest a lé
nyegtelentől. A fontos dolgokat a meditáció központi hely
re állítja, a nem fontos dolgokat pedig annyira hátrasorol
ja, amennyire illik. Bár ebben az elrendeződésben nem ol
dódik meg minden probléma, de létrejönnek a megoldáshoz 
szükséges körülmények. Emellett gyakran merülnek föl meg
lepő válaszok, mivel a meditáció a tudatalattinak azon 
tartományába nyúlik le, amely pusztán gondolkodással csak 
nehezen, vagy egyáltalán nem ragadható meg. A gondok hát
rébb kerülnek elsőbbségi helyzetükből, ahova be szoktuk 
őket sorolni. Ebben azonban már érezhető tehermentesülés 
rejlik. Jogosan mondja Haendler: "Bár az élethez hozzátar
toznak a gondok, - de semmiképpen sem mindig olyan fölna- 
gyítottan és egyoldalúan, mint ahogyan mi azokat kezelni 
szoktuk".



mdítáció, mint "Az igazi emberré létei begyakor
lása", a s2óraicozottsággal és ziláltsággal szemben hat. 
Semmi kételyünk ne legyen azzal szemben, hogy az ember 
időnként szórakozott és szőrt; átmeneti állapotként a 
szóra' ozottság általában tehermentesítő hatásként jelent
kezhet, az azonban már veszélyt jelent, ha tartóssá válik. 
Szórakozottságban az ember szétesik csupa egyes funkció
ra. szenélyiségközpontja azonban eközben megüresedik. A 
szórakozott embernek már nem sikerül, hogy valóban 6 ma
ga legyen. Mint "kívülről vezérelt" bizonytalanná és tá
jékozódás-képtelenné válik. Segítség, 111. támasz nélkül 
áll minden nagy döntés előtt, mert hiányzik az a mérce, 
amelyhez folyamodhatna. A meditáció hatékony segítség az 
ilyen bizonytalanságok ellen, mert a meditáció "először 
fölemeli az emberi személyiséget egészen a saját rendel
kezésére és szabadságába, szemben a kívülről jövő hajszá
val" (Tilmann).

Ha annak, aki szórakozott, nem sikerül, hogy valóban 
önmagává legyen, ez már nemcsak az ő belső lelki állapo
tát érinti, hanem egyúttal mélyen kihat személyes kapcso
lataira is. "Aki nem talált magára, nem képes igazán má
sok megtalálására sem" (Tilmann). Ez a kommunikáció-elmé
letnek általánosan elismert fölismerése, hogy az ember a 
partnerével csak olyan mértékben kerül kapcsolatba, ami
lyen mértékben saját magéval van kontaktusban. "Mennél in
kább rendben van az ember önmagával, annál könnyebben meg
találja az utat a másik bensőjéhez" (Tilmann). Miközben 
a meditáció feltárja az ember útját önmagához, ugyanakkor 
föltárul az útja másokhoz is, és ez igazán kiváló segítség 
a mindennapok nehézségeinek leküzdéséhez, amelyek lényegé
ben emberközi kapcsolatokban jelentkeznek. “A meditáció, 
mint 'személviségközpontok kontaktusa kiegészíti és gyó
gyítja a mi emberi viselkedésünket. Embertársaink mélysé
geibe tekintve újólag és szeretetten tudjuk őket megismer
ni és így belső szabadásággal tudunk velük szemben fellép
ni. A meditáció egybeköti az embereket egymással, sőt se
gít abban is, hogy képesek legyünk emberekkel vagy felada
tokkal szembeni ellenszenvünk leküzdésére. Minél inkább 
meditálunk, annál mélyebben leszünk képesek érezni, annál 
igazabban fogunk tudni szeretni, és annál hamarabb fogjuk 
tudni legyőzni sajétmagunk vagy mások gyűlöletét"(Haenaler)

Az életvitelben való segítség, amely a meditációból 
következik, természetesen nem korlátozódik belső lelki 
folyamatokra vagy emberek között végbemenő dolgokra. A 
20. század orvosi kutatásai óta, amikor újra felfedezték 
a test és lélek egységét, és számos példánk van rá, hogy 
lelki természetű zavarok kihatással vannak a szervezetre, 
és ez megfordítva is áll, hogy szervi megbetegedések befo
lyásolják a lelki életet is, kétségkívül megáll, hogy a 
leikr ellazulás, anogyan azt a meditációkor megtapasztal
juk, szükségszerűen kihat a testi jó közérzetre is. Az e- 
gészséges életet meghatározza a feszültség és ellazulás 
ritmusa. Ez a ritmus azonban a mi korunkban sok ember 
esetében zavart szenved. A mérték nélküli (többnyire ön
magunk által előidézett) ingermennyiség és terhelés miatt



feszültségi állapotba kerülünk, és ez már alig akar el
múlni. Ennek nem ritkán lép fel következményeképpen a 
magas vérnyomás és a szívinfarktus. Ezekkel a feszült
ségi állapotokkal szemben működő erők közül az egyik a 
meditáció, a lelki higiénia alapvető eszköze De a medi
táció a szélesen elterjedt szervi idegbaj esetében is 
terheket könnyítő és segítő hatású. Sokak kigyógyultak 
pl. a gyomorfekélyükből, amikor meditáció révén meg tud
tak szabadulni gátlásaiktól és görcsös lelki állapotuk
ból Thomas Klaus meggyőződése szerint az összes beteg
nek több, mint a fele meggyógyulhatna meditáció segítsé
gével, melynek nyugalmát és harmóniáját a vegetatív ideg- 
rendszer a szervezet összes sejtjéhez eljuttatja.(Ruhbach) 
Haendler ugyancsak hasonló pozitív hatásról beszél, ame
lyet a meditáció gyakorol az ember egészségi állapotára, 
és mindezeken túlmenően hatásos eszköznek tartja a medi
tációt a szenvedélyektől veszélyeztetettség mindegyik for
májával szemben. Könyvében, a "Meditáció mint életgyakor- 
lat"-ban írja: "Különösen annak, aki drogoktól veszélyez
tetett, vagy foglya az alkoholnak és más olyasminek, ami 
segít abban, hogy a mindennapi életből kimeneküljön, meg
szólítottnak kell éreznie magát a meditációtól. Komolyan 
veendő gyógyuláshoz vezető utat kínál az ilyennek a medi
táció, mely kétségkívül járhatóbb út, mint sok másik".
Meditáció, mint hitbeli segítség

A hit számára a meditációnak azáltal van különös je
lentősége, hogy ez egyben a bibliai szövegek megértéséhez 
vezető legfontosabb út. Az ó- és Újszövetség kinyilatkoz
tatásának az a természete, hogy kevésbé tárul fel diszkur- 
ziv gondolkodás segítségével (meg.: a diszkurzív az intu
itív ellentettje.Szerk.), mint összességének megragadása 
révén. Teljes tárgyilagossággal szólva kijelenthető,hogy 
a bibliai iratokban nem fogalmak és bizonyítások vannak 
túlnyomórészt, hanem képek és hasonlatok. S amíg a fogal
mak egyértelműek és pontos információt közvetítenek, a 
képek és hasonlatok többértelműek. Igen nagy értékük, 
hogy lelki-szellemi valóságokat szemléletessé tudnak ten
ni, és a tudatra és tudat-alattira együttes hatást képesek 
gyakorolni. A fogalmakkal szemben, melyek csupán az érte
lemhez szólnak, a képek és hasonlatok az egész embert ra
gadják meg. A bibliai szövegeket - kinyilatkoztatása for
májuknak megfelelően - nemcsak megérteni szükséges, hanem 
azokon meditálni is kell. Az analitikus gondolkodás a ké
pek és hasonlatoknak csupán a szerkezetére és tagolható 
tartalmára szorítkozik, a meditáció azonban megnyílik a- 
zok mélységei felé. A Szentírás Igéjének "akoé"-jához 
(meghallásához: Szerk.) csak akkor jutunk el, ha az megé
rinti, megrázkódtatja, boldoggá teszi, meggyőzi a hallga
tóját. Bizonyára sok bibliaolvasó egyet fog érteni Haend- 
lerrel, amikor ő azt mondja, hogy "a Szentírás meditatív 
és csupán meditatív úton ragadható meg egészen. A Szenti- 
rást úgy kell megérteni, hogy tartósan a lényeg felé for
dulva a nézéstől a látásig jussunk el... A számunkra je-



ientősége van annak. hogy a Szentirásban minden megele
venedik , és mélyebben megnyílik mindaz, amit meditatív 
úton fogadunk be" (Haendler)

A meditáció annyiban is hitbeli segítség, hogy haté
kony eszköz az imádság megelevenítéséhez és elmélyítéséhez 
A mai időkben szélesen elterjedt imaélet-válság fő okát 
abban lehet keresni , hogy a legtöbb ember életében hiány
zik a szükséges csend. Mert a csend az a hely, ahol Isten 
jelen lehet és kinyilatkoztathatna magát - Hosszabb időn 
át is ellaposodhatnak és élettelenné válhatnak imádságaink, 
na nem csendből indulnak, és nem a csendbe vezetnek. Azok
ról a rejtett erőkről, melyeket az imádság felszabadít, ma
guk a keresztyének sem tudnak eleget, hogy mi is lenne le
hetséges, ha jobban csendességben lennének. Hogy a csönd
ben létei képessége milyen kicsire zsugorodott életünkben, 
azt két könyveimmel lehet érzékeltetni. A múlt században 
még megkaphatta egy áhítatoskönyv ezt a címet: "Csendes 
órákra", a mai időkben már úgy hívogatnak áhítatra, hogy 
"Légy csendben öt percet" - és a legtöbb megszólított való
színűleg még ezzel is túlzottnak érzi a követelményt. Az 
elveszített csendet azonban nem úgy kell visszanyerni, hogy 
azt mi elrendeljük és megparancsoljuk (egy keresztyénnek 
kell a csend!), amint azt sokszor halljuk prédikációkban, 
hanem úgy, hogy rámutatunk arra az útra, hogy miként jut
hatunk el a csendhez. A csendhez vezető ilyen út a meditá
ció. Valamely meditáció-vezető útmutatásával rájön az e- 
gyébként nyugtalan és zavaros ember, mekkora jótétemény, 
ha az el-elkószáló gondolatokat egyszer megnyugtatjuk, és 
a figyelmünket összpontosítottan belülre irányítjuk. Ek
kor egészen magától beköszönt a csend, nem azért, mert 
beszélni tilos (ez úgyis csak ellenkezést váltana ki), 
hanem mert belülről fakad. Az így beálló csendben tapasz
talati világunk áttetszővé válik az utolsó titok számára. 
Isten számára. Meditáció közben létünk alapjaiig megnyí
lunk, és ez hatékony előkészületet jelent az imádkozásra. 
Ezen a helyen kifejezetten hangsúlyozni kell, hogy a me
ditáció nem pótolja az imádságot, hanem csupán előkészíti 
azt. Aki a meditációt az imádkozás alternatívájának tekin
ti, pláne ha úgy, hogy az imádságot - mint a primitív ke
gyesség kifejeződési formáját - a meditációnak - mint a 
modern ember hite megnyilvánulási formájának - kellene fel
váltania, e két dolgot egyáltalán nem értette meg. Az imád
kozás és a meditáció viszonyát hadd írjuk le a Haendler 
által fogalmazott következő mondattal: "A meditáció még
néni imaasag, oe minden mélyről fakadó imádság meditatív 
magatartásban következik be"

A hitet annyiban is segíti a meditáció, hogy olyan 
beállítódást közvetít, amely a hit alapmagatartásával 
identitásban van. Luther hitvallása szerint az ember csak 
a kegyelem által állhat Isten elé, nem pedig cselekedetei 
révén, mert Isten előtt az ember elsősorban elfogadó és 
nem cselekvő. "Amikor az az első kérdés, hogy mit kell 
tennie és teljesítenie az embernek, hogy a mennybe jus
son, ez az embert olyan aktívizmushoz... juttatja el, 
amely a Krisztusban végbemenő üdvözítő mű hitben, sze- 
retetben és meditációban történő elfogadásával, vagy a
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Szentlélek belső vezetésevei szemben ál]" (Tilmann) A- 
zonban nemcsak Luther .idejében, hanem az azt követő év
századokban is központi szerepet játszott a hitéletben a 
cselekedetekből származó igazság kérdése A farizeusi gon
dolkodás az egyházban újból és újból érvényesült, mert 
ez fele] meg az ember alap-beállítódásának, mely szerint 
az ember nem akarja engedni, hogy megajándékozzák, hanem 
autonóm módon önmagára szeretne építeni Morálizmus és 
törvényeskedés a tipikus kifejeződése az ember eme kegyes 
életszemléletének Ha az ember végső soron csupán a Szent
lélek által szabadulhat is meg az autonómiára törekvésé
től, ezt a szabadulási folyamatot támogatja a meditáció, 
minthogy a meditáló arra a belátásra jut, hogy az ember 
végső soron nem megvalósítója, hanem elfogadója az éle
tének. A meditáció során az ember elfogadásra, nem pedig 
cselekvésre állítódik be. Aki meditál, közben annak tu
datára jut, hogy életének legfontosabb dolgai, mint az 
öröm, a boldogság, a szeretet nem akarható, nem létrehoz
ható, hanem csupán elfogadható A meditáció révén szer
zett azon tapasztalat, hogy nem rendelkezünk az élet 
fölött, az ember dacos autonómiára törekvő magatartásával 
szemben hat, és nyitottá teszi őt a kegyelem fogadására 
Annak belátásától, hogy az élet ajándék-jellegű, vezet 
Luthernél legutolsó meditatív mélységű hitbeni kijelenté
séig: "Koldusok vagyunk - ez így igaz."
Csendesnapok

A meditáció alapelemei csendesnapok alkalmával medi
táció-vezetők irányítása és felügyelete mellett begyako- 
rolhatók. Bár a meditáció teljesen természetes valami, 
mégis segítséget jelent, ha csendesnapokon gyakoroljuk 
azt és elmélyítjük. Aki először jön meditációs pihenőre, 
azt a boldogító tapasztalatot szerzi, hogy ezzel egy se
reg élmény jár együtt a meditáció széles és sokoldalú te
rületéről, amelynek eddig nem is volt tudatában. Amennyi
ben úgy éli meg a meditációt, mint valami közelit és meg
hittet, ugyanakkor valami távolit és idegent is megtapasz
tal, mert a meditáció "a legősibb és legtulajdonképpenibb, 
egyszersmind pedig a nagy, a titokzatos és az idegen, a- 
melyet az egész élet folyamán egyre inkább keresnek"'Til- 
man.nl Egy tapasztalt meditáció-vezető a kezdeti élmények
hez fog kapcsolódni, és innen kiindulva fog nagyobb mély
ségek felé vezetni

Amint az évi szabadságra, a meditációs napokra is a 
nyugtalanságból, hajszából és feszültségekből fog megér
kezni a résztvevő. Itt megtapasztalja a nyugalmat és a 
csendet, és megtalálja a helyet, ahol magához térhet. 
Könnyebben fog neki sikerülni itt, mint másutt, össze
szednie magát és bűnbánatot tartania. Bármely meditációs 
pihenőnek előfeltétele egy csendes ház, mert bensőséges 
csend ott jöhet létre (legalábbis a meditációban kezdők 
számára), ahol adott a külső csend.



A meditációba való bevezetés kezdettől fogva gya
korlati feladatokkal kötődik össze, mert a meditáció 
lényege - mint bármely egzisztenciális tapasztalaté - 
csak megvalósítás közben tárul föl. Ezek a gyaKorlatok 
egyformán érintik a lelket és a testet. Már a helyes (ol
dott, de nem ernyedt) testtartás felvétele és a helyes 
légzés lényeges segítséget jelenthet a tanuló számára, 
hogy eljusson a meditatív magatartáshoz. A gyakorlatok 
folyamán a résztvevő annak tudatára jut, hogy az ember 
teljes egység, és hogy nemcsak a fej, hanem az egész em
ber meditál

Meditációs tanfolyam vezetését csak olyanoknak lenne 
szabad elvállalniuk, akik maguk is részesültek ilyen veze
tésben, és elegendő átmeditált anyag fölött rendelkeznek.
A meditáció-vezetőnek abban a helyzetben kell lennie, hogy 
legyen képes gátlásokat és lelki megbetegedéseket felis
merni, és azokat megfelelő módon megtárgyalni. Emiatt a 
meditáció területén mindenféle dilettantizmustól nyomaté
kosan őrizkedni kell.

A csendesnapoknak legyen pontosan meghatározott, a 
tapasztalatokból leszűrt ritmusuk és lefolyásuk. Alapele
mük naponként három meditáció, minden reggel, délben és 
este. Közéjük előadásokat, megbeszéléseket kell beiktatni, 
amelyek a meditációs tapasztalatokat kísérik és értelmezik. 
Nem lebecsülendő a jelentősége a közös, oldó- és lazító 
célzatú éneklésnek. Légzési gyakorlatokkal is lehet se
gíteni az ellazulási folyamatot. A programszerű hallgatási 
időket a meditációs pihenők folyamán nem szorongatónak, 
hanem fölszabadítónak fogjuk érezni.

A csendesnapok vonzereje azon alapulhat, hogy rövid 
idő alatt nagymérvű ellazulást eredményez, és jelentékeny 
segítség a személyes meditálás számára. Az utóbbi években 
erősen megnövekedett eziránt az érdeklődés a Német Demok
ratikus Köztársaság mindegyik egyházában, amely az evan
géliumi egyházak szövetségéhez tartozik.

A csendesnapok tényleges tartalmi hasznát Lotz Johann 
Baptist háromféle módon írta le:

1. "A meditáció az emberi személyiséget először telje
sen a saját rendelkezésére szabadítja fel, ellen
tétben a kívülről jött hatásokkal."

2. "A meditáció nem más, mint kifejezetten annak folya
mata ésNteljes kibontakoztatása, ami valójában az 
ember."

3. "A meditációban Isten előtt elmélyült emberré vá
lunk." (Tilmann idézi)

Irodalom: 
HAENDLER, 0. 
HAPPICH, 0.: 
RUBBACH, G.: 
TH0MA5, K.:

TILMANN, K.:

Meditation als lebenspraxis, 1977 
Anleitung zűr Meditation, 1948 
Glaube - Erfahrung - Meditation, 1977 
Meditation in Forschung und Erfahrung, in 
weltweiter Beobachtung und praktiscner 
Anleitung, 1973 ,
Die Führung zűr Meditation,1972.

Havasi Kálmán
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MEGEMLÉKEZÉS

Ötven éve halt meg Id. Gáncs Aladár 
( 1891-1935 )

Mindössze 44 éves volt, síikor 1935. december 11-án 
lehunyta a szemét. Egyénisége, munkássága, szeretett e- 
vangélikus egyházunk megújulásáért végzett szolgálata o- 
lyan nyomokat hagyott maga után, melyek indokolttá te
szik, hogy 50 év távlatából is megemlékezzünk róla. Mos
tani írásomban előbb rövid életrajzi összefoglalót a- 
dok, lehetőség szerint sokat idézve id. Gáncs Aladár 
feljegyzéseiből, leveleiből. Ezt követően megpróbálok 
néhány összefoglaló értékelést nyújtani szolgálatának 
jelentőségéről.

1. Gyermek és diákévek
Id. Gáncs Aladár 1891. január 12-én született Szé

kesfehérváron. Apai ágon 4 generáción át apáról-fiúra 
száltt a Luther-köntös: Gáncs József, Gáncs János, Gáncs 
Antal és apja Gáncs Jenő különböző dunántúli gyülekeze
tekben voltak lelkészek. - A gyermek és iskolás évek ho
mályába teológus korában írt naplója világit bele. Írja, 
hogy már egészen kis gyermek korában összerezzent, ha" 
temetésre harangoztak. "Még alig éltem, máris minden na
pomba eljött hozzám a halál gondolata..."Ilyenkor riad
tan siet oda egy felnőtthöz kérdezve, hogy már megint 
embert temetnek? — Megkapó képet fest a kisdiákról egy
kori osztálytársa. Hadd idézzünk ebből a szemléletes le
írásból: "Kisdiákok voltunk. Szeretett volt lelkipász
torunk Gáncs Jenó egy kis fiúcskát vezetett kezén 1 fog
va a hittanórákra. A kisfiú szelíd, illedelmes volt és 
nagyon tudott figyelni a magyarázatra. Nékem korán fel
tűnt kispajtásunk szerény viselkedése, aki nem vett j.észt 
velünk apró csínytévésekben, hanem elnéző mosollyal né
zett rajtunk végig, nem árule el bennünket, hallgatott... 
ö tudta legjobban a hittant, ha felmondta előttünk, mert 
ezáltal igyekeztünk fogyatékos készültségünket ki:gészí- 
tani. A konfirmáltak körében szavalatok, felolvasások, 
irodalmi viták hangzottak el. A mi kis barátunk minden 
kiírt pályázatot a legjobban és legügyesebben oldott meg, 
minden pálmát elvitt. Később szerénységből, hogy mások 
kedvét el ne vegye, nem pályázott, hanem inkább a bírá
latban vett tevékeny részt..."

2. Teológus évek
A székesfehérvári ciszterci gimnáziumban tett érett

ségi után Pozsonyba kerül a Teológiai Akadémiára. Az it
teni évek bizonyos értelemben legjobban ismert szakasza 
életének. Hiszen ekkor írja kereken ezer oldalas igen ér- 
de<es naplóját. Ez bepillantást ad színes, változatos é
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letébe. Látszik, hegy sokat olvas (szépirodalom, filo
zófia, Jézus-élete kutatás). írónak, tudósnak, filozó
fusnak készül. Professzorai, teológus társai viszont meg 
vannak győződve, hogy teológiai tanár lesz belőle. - 
Naplójában beszámol kiállításokról, hangversenyekről, 
színészek, művészek, énekesek hosszú-elemzésben részesül
nek. Hosszú fejtegetéseket ír Wagnerről, Verdiről stb.
Benső életét tárja fel a napló. Mindenre érzékenyen rea
gál. Frissen írja le a reflexióit. Hadd álljon itt néhány 
mozaik a naplóból. 1915. febr. 2. Ezen a napon egy hét és 
féléves kislánnyal találkozott, aki tizenegyedik gyermek 
a családban "a hangja olyan volt, mintha már tizennégy fe
lé járna és a beszédje, mint aki sohasem játszik." A si
ránkozó, panaszkodó gyermeknek próbál Jézusról beszélni, 
vigasztalja és arra kéri, hogy "szeresse az embereket, ha 
bántják is, mert vannak jók is".

Megkapó meditációt találtam, amely Balatonkenesén 
készült 1913 nyarán. A gyertya előtt ülve elmélkedik: "A 
gyertya nagyon közel van hozzánk... A gyertyának van szi
ve, a gyertya él. Van neki hisztériája és van sorsa... Az 
egész élete készülődés a halálba, a semmire... A gyertyák 
beszélni is tudnak, sercegve, csöndnyelven, máskor csak 
a lobogásukkal fejezhetik ki érzelmeiket s különösen a 
fekete bogaras nagy szemükkel..." - Egy másik balatoni 
jegyzet hangulatosan írja le, hogy fürdés után elindul a 
part mentén, majd eltéved és az erdőben egy bakterháznál 
találja magát. Ámulva nézi a bakterház szép virágait. A 
gyanakodva kilépő bakternak megmagyarázza: "a virágait bá- 
m-lom és az emberiség nevében jövök megköszönni neki a vi
rágokat" .

E néhány töredék nemcsak szépírói adottságait mutatja, 
hanem az emberekhez való viszonyára is jellemző. Teológus. 
És bár még akkor nem akar pap lenni, hanem tudós vagy író,
- valami mégis sodorja ellenállhatatlan erővel a másik em
ber felé. Nem tud részvétlen lenni a másik iránt, legyen 
az gyermek vagy öreg.

Nehéz kihámozni, hogy melyik professzor milyen hatás
sal volt rá. De biztos, hogy érdeklődése akkoriban a Jézus
élete kutatás felé irányult. Egy ilyen tárgyú könyvet ké
szült írni.

3. Székesfehérvár 1916-1925.
Rövid komáromi segédlelkészség után 1916. június 30- 

án apja utódja lett Székesfehérváron. Töredékek az aznapi 
feljegyzésből: "káplánságom utolsó napján...Utoljára vagyok 
egy gyertyatartón az apámmal".

Ezeknek az éveknek az emlékét részben a Turóczy Zol
tánnal váltott levelekből ismerjük. Van továbbá két vastag 
öiárium füzet is és egy érdekes székesfehérvári munkanapló. 
Pillantsunk most ezekbe.

1919. január 15-én írja Arnótra T.Z.-nak: "Az élet
halálharc nálam már eldőlt. Eldőlt, amikor megtudtam, hogy 
ki nekem Jézus. Most inkább csak az fog elnőlni, hogy mi 
tudok én őnéki lenni..."



1921. február 24: "Igen hálás vagyok az Úrnak azért 
is, hogy Pápán létein óta minden hittanórán a Bibliával 
kezdhetem a tanitást”.(Látszik, hogy ez meghatározta az e- 
gész hittanóra légkörét, benső tartalmát.)
Megemlítjük, hogy 9 évi fehérvári munkája olyan maradandó 
volt, hogy máig vannak nyomai. Az ő idejében megindult bib
liaórás közösség hosszú évtizedekig együtt maradt. - A szé
kesfehérvári munkanapló (1918-19) rendkívül lebilincselő 
olvasmány. Szinte a nap minden percét, minden mozzanatát 
leírja. De a napló amúgy igen tömör. Csak a munkát örökíti 
meg. Reflexiók, elmélkedések nincsenek. De a jellemzés he
lyett álljon itt néhány szemelvény.

A diákokkal való személyes munkáját illusztrálja az 
első idézet. "Délután 5 órakor P.J.V.eszt. főgimnáziumi 
tanítványommal sétálni voltam. Ezzel kezdhettem meg diák
sétáimat a velük való közelebbi érintkezés céljából". - 
Egy hűséges evangélikus lány katolikus templomba ment 
esküdni. Hogyan ítélte meg ezt az esetet? Nem tragédia 
még, és nem visz gyűlölségre, de tünet és megalázásra kész
tető. Talán rajtam is múlott, sőt bizonnyal rajtam is..."

Lelkipásztori munkájára igen jellemző az alábbi rész
let: "F.I. jött hozzám. Megnézte a templom tervrajzokat és 
elég megnyugtató véleményt mondott róluk. Aztán hosszas 
világirodalmi és művészeti beszélgetésbe fonódtunk... Be
szélt részletesebben a muszikáról, Bachról, hogy egy-egy 
sorában az Istennek, az Úrnak beszédét lehet hallani. És 
terveiről, hegedű találmányáról, hogy abból akar megélni... 
ígérte, hogy fog nekem játszani, és fogunk mi találkozni. - 
Milyen sok kincs van ebben az emberben, és mégis nem gyü- 
mölcshozóbb, nem ragyogóbb, szolgálóbb az élete. Bár Is
ten segítene engem hozzá!"

Hasonlóan jellemző részlet: "Estefelé volt, mikor 
A.K.-ékat meglátogattam. Hosszasan elbeszélgettünk a 
hitről, a komoly keresztyén életről, ő is bizonyságot, az
az egyenlőre csak vallomást tett imádságairól és sok sze- 
retetkészséget ajánlott fel. Reménységem van őfelőle, hogy 
még sok ajándékot fog kapni Istentől és a legnagyobbat még 
csak ezután, de ahhoz is már elő van készítve."

Az idézett példák mutatják: mindig megtalálja a lel
kipásztori munka útját és módját és szerényen el is végzi, 
amit tud. Nem kerüli ki a nehéz eseteket sem és nem csupán 
felszínesen reagál. Mindenkiről lelki portrét alkot magá
nak, hogy tudja, hogyan is kell az illetőnek szolgálnia.
Nem adtunk átfogó képet a 9 éves székesfehérvári munkáról, 
de a célunk inkább az volt, hogy még nem publikált anyagot 
közöljünk Gáncs Aladár életrajzából.

1922-ben házasságot kötött di Gleria Rózával, akiben 
nemcsak feleséget, hanem hűséges hitbeli segítőtársat is 
keresett és kapott. A fehérvári időszak vége felé erősen 
foglalkoztatja, hogy elfogadja a FÉBÉ Diakonissza Egye
sület hívását. 1924. május 15-én írja Turóczy Zoltánnak: 
"Legfőbb bizonyosságom, hogy nagy idők előtt állunk a 
magánkeresztyénségben és egyházainkban s az Úrnak egy 
élettelepre van szüksége, melynek üde zöld rónái olyan



szépen készen várnak a pilisi hegy alján s nagyon megszen
telt, magukat halálbaadó lelkekre, akiknek serege oly öröm
mel szemlélhető az új piliscsabai táborban. Bizonyos, hogy 
imameghallgatások és az Úr közelsége idejét éljük, s nekünk 
vigyáznunk kell, hogy engedjünk Neki."

4. Piliscsaba 1925-1930.
Miért is hagyta ott tehát a biztos megélhetést nyúj

tó székesfehérvári paróchiát? A fent idézett levélrészlet 
világosan felel erre: sok álma, mondhatnánk prófétai láto
mása volt a FÉBÉ munkáról. Igaz, hogy nem minden alakult 
úgy, ahogy elképzelte... Lényeges az, hogy itt is folytat
ja, a néhány éve elkezdett konferencia-szervező munkáját. 
1926-tól megindulnak a teológus-lelkész konferenciák. Egy 
idős lekésztestvér meghatott szavakkal mondta el:

- Gáncs Aladár odajött hozzám a lelkészkonferencián, 
megkérdezte: Olvasod-e naponta a Bibliát? - Ez a kérdés 
fordulópontot hozott életemben.

Sok más lelkész emlékezik hasonló módon erre a sze
mélyes megszólító, utánanyúló munkára. Szerkeszti a FÉBÉ 
"Fénysugár" c. lapját. Vezércikkei ma is élő igét nyújta
nak. Ekkor már 3 gyermekük van, megélhetésük érdekében 
kénytelen fárasztó utazgatások árán hitoktatást végezni 
Óbudán, Pilisvörösváron stb. Egészségi állapota már ekkor 
romlani kezd. Életének nagy csalódása, hogy meg nem értés 
miatt kénytelen megválni a FÉBÉ-től. A kapcsolat egyre 
lazul, bár a végleges kilépésre csak 1933-ban kerül sor.

1930-tól a FÉBÉ anyagi tehermentesítése érdekében 
főállásban budapesti vallástanár lesz. A FÉBÉ-től való 
elszakadás szimbolikus is: az egyesületi ébredés helyett 
egyre inkább az egyházi ébredést látja döntőnek. E cél
ból alakítja ki a "Baráti Mozgalmat", az Evangélikus 
Missziói Egyesület keretében. Ebbe tömörülnek az evan
gélikus egyházi ébredésért imádkozó lelkek. A Missziói 
Egyesületnek 1931-től jegyzője, 1932-től titkára.

Egészségi állapotának éppen nem felelt meg, hogy 
mint fővárosi vallástanár egész nap iskolák és villamo
sok lépcsőjét rója. De hittanóráin is az élő ige mag- 
vát hinti. Tanítványai életreszóló útravalót kapnak. A 
fasori öregdiákok ma is gyakran emlegetik a fasori ifjú
sági istentiszteleteken hallott prédikációit. Maradandó 
nyomot hagyott nem egy fasori diák lelkében. Rendszeresen 
szolgál a Gyarmat u.-i kis templomban is.

Levelezés, előadások, cikkek írása, konferenciák szer
vezése jellemzi ezeket az éveket. A konferenciákat most a 
"Baráti Mozgalom" keretében rendezi. Nevezetes dátumok:
1932 Sárszentlőrinc, 1933 Kadarkút, 1934 Apostag, 1935 Bu
dakeszi. A Missziói Egyesület konferencia jellegű évi 
közgyűléseiből kiemelkedik Szarvas, Nyíregyháza, Celldö- 
mölk, Mezőberény. Nem törődik betegségével, vagy azzal, 
hogy meddig fogja bírni ezt a tempót. Az ébredés jeleit 
látja egyesek és gyülekezetek életében.

Tisztán képviseli az igét, ám mégsem élezi ki a teo
lógiai ellentéteket. Kezembe került egy korabeli vidéki



konferencia programja. Az előadások nevét látva elgon
dolkoztam: hogyan tudott ő embereket megnyerni, bekap
csolni egy gyülekezeti nap vagy konferencia munkájába, 
akiknek teológiai iránya nagyon is eltért egymástól. Nem 
a teológiai vitákban látta a munka lényegét, hanem a lel
kek megnyerésében, ébresztésésben.

Itt már bekapcsolhatom saját emlékeimet is. Olykor 
baráti együttlét van. Ébredési énekeket hallok a szomszéd 
szobából: "Szelíd szemed Úr Jézus..." - Családi áhítat van 
minden este. Ő olvassa a leszakítós naptárt. Ezt nagyon 
komolyan vette, figyelmetlenséget még nálunk, gyermekeknél 
sem tűrt. Igaz hogy csak kevés ideje maradt kis családja 
számára, de azt gazdag tartalommal töltötte meg.

A személyes lelki munka volt egyik fő erőssége. Pár 
perces beszélgetésben is valami maradandót, sőt örökkéva
lót mondott azzal, hogy éreztetni tudta Isten szeretetét. 
Hamis megállapítás lenne azt mondani, hogy egyszerűen sze
retet volt benne. Ő Isten szeretetét sugározta, nem a ma
gáét. És ez fogta meg úgy az embereket, hogy sok évtized
del halála után is meghatottan beszélnek róla. Székesfe
hérvári volt tanítványa beszéli el: hittanórára jártam 
Fehérváron. Egy ízben csak magam voltam. Gáncs Aladár ki
vitt a város szélére az ún. "királyfához”, és ott beszélt 
nekem a Királyok Királyáról!

Fiatalon, váratlanul ment Haza 1935. december 11-én. 
Temetése, és a részvét, a sok meleghangú cikk, megemlékezés 
az, ami legjobban megmaradt bennem. Egy hétig volt súlyos 
beteg. Mikor elterjedt a hír, hogy állapota válságos, szá
molnunk kell elvesztésével, szinte megmozdult az ország: 
érdeklődők, látogatók és imádkozók serege jelezte, hogy 
kicsoda is ő egyházunkban. Vele is csak úgy volt mint sok 
mással: amíg köztünk lehetett, nem tudták, hogy milyen ál
dott eszköze Istennek! Mikor elment, jött a fájó megdöbbe
nés !

Isten igéje megmarad örökké... Ebben a megmaradásban 
látom id. Gáncs Aladárnál az isteni jelet. Ez jelzi, nem 
az ő emberi nagyságát, hanem Isten munkáját benne. Székes- 
fehérvári naplójában lelkesen említi: milyen nagyszerű, 
hogy"Isten eszköze" (Organe Gottes) lehetek. Ez akart ő 
lenni, - és lett is sok-sok ember életében. Megrendítő 
volt halála. Váratlanul, de nem hirtelenül halt meg. U- 
tolsó napjaiban alkalma volt, hogy halálos ágyán is bi
zonyságot tegyen a Megváltóról. Az ahogyan meghalt merő 
bizonyságtevés volt a körülötte levők számára Jézusról,
Aki ebben a végső harcban is mellette van! "Nem is tudtam, 
hogy ez ilyen könnyű!" "Nincs már szívem félelmére nézni 
síromnak mélyére!" - "Befejezettséget érzek." - "Ugye 
az itt állók közül mindenki látja, hogy Isten milyen ke
gyelmes ! "

Feledhetetlen mondatok - az ő fáradt ajkáról, melye
ket halkan, már teljes testi erőtlenségben, de határozot
tan mondott.

Temetésén nagy tömeg előtt - több püspök, egyházi 
vezető, 50 lutherkabátos lelkész - Turóczy Zoltán győri 
lelkész hirdette az igét II.Korinthus 11:28-29 alapján.
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Úgy beszélt róla. mint "mindenki papjáról".
"A temetés igénytelen volt, az egyénisége visszahú

zódó, háttérben maradni szerető. Mégis az ország papja 
volt. Ezzé tette a felelősségérzete, mely nem fairt be
zárkózni a saját portájának kerítésér, belül, hanem szí
vére helyezte az összes gyülekezetek gondját. Kis falusi 
gyülekezetek s nagyvárosi tömegegyházak, szegény béres 
gyerekek és főúri paloták lakói, börtönök kitaszítottjai 
és betegágyak szenvedői beszélhetnek arról, hogy mindenki 
papja volt... Mindenki aki most itt van...fájó szívvel 
érzi: az én papom volt. Itt vagyunk mi is magyar evangé
likus lelkipásztorok. Többen mint ahányat itt mec lehet 
olvasni s bizonyságot teszünk reszkető ajakkal: árvasá
gunkban, pásztortalanságunkban nekünk is lelkipásztorunk 
volt".

Megrendítő olvasni a korabeli egyházi lapok emlékező 
írásait. A "Harangszó"-bar. Szabó József így jellemzi: 
"Gáncs Aladár a munka embere, az imádság embere, mindenki 
embere, Isten embere volt." "Lelke állandóan áldott ter
vek rajzó sokadalmától zsongott..." Elgyötört szíve u- 
tolsókig járta budapesti kórházak, börtönök szomorú he
lyeit, kőrengeteg iskolák lép>csőházait, ugyanakkor a ma
gyar evangélikus misszió hősi halottjának, Kunst Irénnek 
messze Kínában domborodó sírhalmát diszítgette." "önma
gának élő tudósnak készült, s önmagát másoknak szétosz
togató lelkipásztor lett belőle..." "Halk léptű ember 
volt, mégis ott volt mindenütt, mert az Isten embere volt. 
Csendesszavú prédikátor volt, mégis messzehangzott az 
igéje, mert az Isten embere volt. Háttérbehűzódó sze
rény ember volt, mégis vezér dőlt ki benne, mert Isten 
embere volt.*

A "Hajnal* c. református kűlmissziói lapaból idézünk: 
"Gáncs Aladár életében nem találunk Pál apostoléhoz hason
ló hirtelen megtérést. Első élénk benyomásait az evangéli
um hatalmáról egy tahii diák konferencián nyerte. Megté
rése lassú átmenet volt."Egy temetési beszédjét "véletle
nül" meghallja Székesfehérvár nagy katolikus püspöke, Pro- 
hászka Ottokár, és ennek következménye, hogy felkeresi la
kásán és vele meleg barátságot köt.’

Az említett cikk Gáncs Aladár munkaterheit így jellem 
zi: "Egyszerre 6-7 iskolában tanított és ennyi iskola lép
csőit járta. Heti 24 órája volt. Egyházi lapok munkatársa 
volt és azokat sok cikkel látta el. Havi levelezésének por 
tó költsége kb. 10 pongőre rúgott, ő végezte a missziói i- 
ratterjesztést, nála volt annak raktára, ő könyvelt, leve
lezett ennek ügyében is. Betegágyáról is 4-5 ádventi elő
adást kellett lemondania."

Az életrajzi rész végére érkeztünk. Legyen szabad itt 
aláhúznom, hogy az életút leírásánál nem törekedtem teljes 
ségre. Utalok itt Scholz László könyvére, amelynek végén 
kerek életrajz olvasható: "Serkenj fel aki aluszol..." Bp. 
1939. Engem most az vezetett, hogy elsősorban néhány isme
retlen és jellemző részletet írjak le,melyeket az újabban 
előkerült anyagból tudtam meríteni (teológus napló, szé



kesfehérvári munkanapló, levelezés stb.) Igyekeztem megva
lósítani azt a célt, hogy ne róla írja, hanem, ha lehet, 
inkább ő beszéljen. Életének külső eseményei nincsenek ma
radéktalanul feldolgozva, de meggyőződésem, hogy az ő ese
tében nem ezek a legfontosabbak.

Összegezés.
Egy mondatban úgy jellemezhetném, hogy id. Gáncs Ala

dár az egyházi ébredés munkása volt. Ez a küldetés nem ma
gyarázható meg emberi háttérből. Mikor a családot, vagy a 
családi örökséget kezdtem tanulmányozni, - rájöttem, hogy 
az elődök sorában nyoma sincs az ébredési teológiának. I- 
gaz, hogy kiváló lelkész elődök hosszú sora ismeretes a 
Gáncs családban, de ezek közül csak olyanok vannak,akik 
az ún. kultúrprotestáns vonalon dolgoztak. Az ő hitrejutá- 
sa és saját isteni elhívása családjából tehát nem vezethe
tő le. Elhívatása felülről jött. Hogy mikor és hogyan szó
lította meg Isten, az számunkra örök titok marad. Teológus 
korabeli naplójában száz oldalakon át alig-alig dereng va
lami abból, hogy Isten mire fogja őt elhívni. Filozófus, 
esztéta, műkedvelő, humanista - tehát sok szépet lehet lát
ni nála, de nyoma sincs annak, hogy az élő ige megérintet
te volna. Szigorlat után egy évig fel sem szenteltette ma
gát. 1916-os székesfehárvári beköszöntő beszéde sem más, 
mint csodálatos egyházi szónoklat, amely még távol van az 
ébredés prófétájának trombitazengésű szavától. De 1918-as 
naplója, sőt már korábbi füzetei is nagy benső és igei el
mélyülést mutatnak.

Mit értett ő "ébredés" alatt?
Válaszul részleteket idézek egy konferenciai előadá

sából (FÉBÉ Tanító konferencia, 1931). "Az ébredés nem ab
ból áll, hogy valami új lép be a szobámba, hanem, hogy va
lami amit már régóta ismerek, szokatlan, elementáris erő
vel hat rám. Valakire pl. az hatott, hogy egyik tanítványát 
könnyezni látta, sünikor ő egész egyszerűen elmondta előtte 
Jézus megfeszíttetésének történetét. Az egyik württenbergi 
közösség vezetőjét az ébresztette fel, hogy a templomban 
énekelték: "Keresztfán én üdvösségem"... Az általa alapí
tott hívő közösségnek ma 800 tanító tagja van." "...Volt, 
akit az ébresztett fel, hogy egy szelíd tanítványa kike
rülve az életbe, elzüllött, öngyilkos lett. Mind olyan 
dolgok, melyek felett más napirendre tér, de éppen az ille
tő nem tud. Ez az ébredés!"

Barth Károlyról tartott előadása 1931-ben külön lenyo
matban is megjelent. Barth teológiájának elemzésében rámu
tat arra, hogy az ébredési jellegű volt. - Szuggesztív ere
jű írás. Ma is igen sok megszívlelendő van benne. Lássunk 
néhány mondatot:

"Barth nagyon egyoldalú, azaz nagy egyoldalúsággal vi
lágít meg egyes bibliai igazságokat. Ezért ragadja meg az 
embereket!... Mit tanulhatunk Barthtól? A saját személyünk 
kikapcsolásának kíméletlen keresztülvitelét... Aki nem 
tudja kikapcsolni a saját személyét, az nem tudja kikapcsol-
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ni a másét sem. Pedig ez utóbbi épp úgy gátja Isten or
szága eljövetelének, mint amaz... Az ébredést előkészítő 
megaláztatásoknak nem elég azzal foglalkozni: "Ti pedig 
kinek mondotok engem?", hanem azzal is: "Te pedig kinek 
mondod magadat?" Folytathatnánk az idézeteket, de ennyi 
is igazolja, hogy id. Gáncs Aladárnál ébredés és teológia 
nem áll ellentétben, hanem termékenyítő egységben áll egy
más mellett.

Ez megfelel annak, hogy az egyház ébredését akarta 
és nem az egyházból kiszakadó kisebb csoport (szekta) szol
gálatában állott. Az egyház egészét tartotta szem előtt.
Nem képviselte a vallási individualizmust, vagyis nem re
kedt meg az egyéni ember kérdéseinél, hanem az egyes em
ber hit- és üdvbizonyosságán túl nyitott volt az egész 
egyház, sőt a világ és a társadalom felé is.

Gáncs Aladár

Keresztyének és pogányok

1. Emberek mennek Istenhez nyomorúságukban, 
könyörögnek segítségért, kérnek szerencsét és kenyeret, 
megszabadítást betegségből, bűnből és halálból.
így tesznek mindnyájan, mindnyájan, keresztyének és pogányok.

2. Emberek mennek Istenhez az ő nyomorúságában, 
szegélynek, meggyalázottnak találják tető és kenyér nélkül, 
úgy látják őt, mint akit elnyelt a bűn, a gyengeség és halál 
Keresztyének állanak Isten mellett az ő szenvedésében.

3. Isten megy minden emberhez nyomorúságukban, 
megelégíti a testet, a lelket a maga kenyerével, 
meghal keresztyénekért és pogányokért a kereszten, 
és megbocsát mindnyájunknak.

/Bonhoeffer/
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A SZENVEDÉS ÉS ANNAK ÉRTELME AZ ÓTESTAMENTUMBAN
A szenvedés helye az ószövetségi teológiában

Az újszövetség középpontja egyértelműen Jézus, a Krisztus 
szenvedésében, halálában és feltámadásában van. A szenvedés 
ezért központi kérdés az újszövetségben. És az ószövetségben?
- Mit mond az ótestámentum a szenvedésről és milyen értelmet 
tulajdonít neki? Ezt szeretném kifejteni e tanulmányban.
Élet, élet - az dicsér téged!

A meggyógyult Ezékiás király mondja Istennek, az Úrnak 
zsoltárában: Élet, élet - az dícsér téged, mint én ma! - Ézs 
38, 19. - Közös meggyőzádése ez a régi Izráelnek: a z  é l e t  
d i c s é r i  I s t e n t .  Isten az élet Istene, élő 
Isten, a haláltól nem érintett és nem fenyegetett. /V.ö. Mk 
12, 27-ben és a párhuzamos helyeken Jézus szavát!/ - Isten 
a z  é l e t  I s t e n e ,  aki az ember életét teremti, 
megtartja, óvja és megáldja. így nézve f e s z ü l t s é g  
keletkezik Isten és a halál, Isten és a szenvedés között. Mi
ért van halál és szenvedés, ha Isten az élet Istene? Mit tud 
kezdeni Ő a szenvedéssel és a halállal? - A  m e g o l d á s ?
- Az Ószövetség számára nem az, ahogyan mi szoktuk értelmezni 
a szenvedést: hogy be kellene érnünk a szenvedéssel; el kel
lene azt fogadnunk /úgy, ahogyan jön/; bele kellene törődnünk; 
hogy tanuljunk megbirkózni vele; stb; hanem az, hogy a szen
vedés megszűnik, hogy I s t e n  m e g s z ű n t e t i  a 
s z e n v e d é s t .  A szenvedés ezáltal lesz központi te
ológiai kérdéssé: Isten-kérdéssé. - M e r t  I s t e n  a z  
é l e t  I s t e n e  é s  m e r t  e g y e d ü l i  I s 
t e n ,  h o z z á  é s  c s a k  h o z z á  f o r d u l 
h a t u n k  p a n a s z u n k k a l  m i  e m b e r e k
a s z e n v e d é s b e n ,  a h a l á l  f e n y e g e 
t é s é b e n .
A teremtett ember veszélyeztetett

Isten teremt és áld az ószövetség szerint. Megteremtette 
és megáldotta az embert is, de a teremtett és megáldott ember 
veszélyeztetett. Veszélyeknek van kitéve - az emberhez hozzá
tartozik a szenvedés a fájdalom; vagy legalábbis annak lehe
tősége. A teremtett ember veszélyeztetett - mert ember. Ki 
van téve a természeti csapásoknak. Veszélyeztetett - mert kö
zösségben, társadalomban él; mert ellenségei lehetnek vagy 
vannak. Veszélyeztetett - mert Isten cselekszik vele. /v.ö.
Ex 4, 11!/ Ilyen lénynek írja le az embert az őstörténet, 
különösen is Gén 3, 14-19: harcban áll a gonosszal, a nő ter
hessége és szülése fájdalom, a munka fáradságos, verítékes; 
és mindig fenyegeti az embert a visszatérés a porba = a ha
lál.

Éppen ez a fenyegetettség ad I s t e n n e k  lehetősé
get, hogy s z a b a d í t s o n ,  megmentse a sokféle mó
don fenyegetett embert, aki segítségül hívja őt.

"Hívj segytségül engem a nyomorúság
idején, én megszabadítalak,
és te dicsőítesz engem!" Zsolt 50, 15.



Az emberi szenvedés tehát Isten mentő, szabadító cselekvésé
nek "apropója", alkalma; a szenvedő ember pedig mentő, sza
badító munkájának "tárgya".

Isten nemcsak szabadít, hanem í t é l  is - ítélete lehet 
az egyes ember vagy egy nép, népe szenvedése. De í t é l e 
t e  is csak a l k a l o m  a megítőiteknek, a szenvedők
nek a H o z z á - k i á l t á s r a .
Megvan az ideje a szenvedésnek 
és megvan az ideje a szabadulásnak

Az emberi szenvedés kifejezésre jut az ember v á l a 
s z á b a n ,  f e l e l e t é b e n  Isten beszédére és 
cselekvésére: a megszabadultak d i c s é r e t é b e n  és 
a szenvedők p a n a s z á b a n .  A Prédikátor megállapí
tásához hasonlóan:

Megvan az ideje a sírásnak, 
és megvan az ideje a nevetésnek.
Megvan az ideje a gyásznak,
és megvan az ideje a táncnak. - Préd 3, 4 

Megfogalmazhatjuk: Megvan az ideje a szenvedésnek és megvan 
az ideje a /szenvedésből való/ szabadulásnak. A megszabadult 
dicsérete az Isten előtti ö r ö m  és nevetés, a szenvedő 
panasza az Isten előtt szóhoz jutó sírás és f á j d a l o m .  
Pl. Zsolt 126, 2: "Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és ujjon- 
gás volt nyelvünkön." és Zsolt 137, 1 - sírás Babilon folyói 
mellett.Az ószövetségi dicséretekben az egyes ember vagy a 
nép visszatekint, beszámol a szenvedésről, bajról, nyomorú
ságról, amelybe jutott és Isten szabad;ításáról, amiért őt 
dicséri. A panaszdalokban az egyén vagy a közösség Isten sza- 
badítására néz előre, azért könyörög, nem öncélúan panaszko
dik. A panasz p o z i t í v  érték; egyrészt, mert benne 
a panaszkodó helyzetének valós meglátására jut el; másrészt, 
mert Ahhoz fordul segélykiáltásával, aki a szabaditást meg
adhatja. Ha azután a szabadulás megtörtént, következhet a 
dicséret ideje, mert a szenvedés és a panasz ideje lejárt.
Mi a teendő a szenvedésben?

Isten elé kell vinni, és Isten elé lehet vinni. Erről ta
núskodik pl. Zsolt 102, 1: "A nyomorult /szenvedő/ imádsága, 
ha elcsügged és panaszát az ÚR színéhez önti." - Az ember 
emberségéhez hozzátartozik, hogy panaszát Isten elé viheti.
Mi Isten teendője a szenvedővel?

Isten Istenségéhez pedig az tartozik hozzá, hogy a szen
vedést elfordítsa, a szenvedőt, aki hozzá kiált, megszabadít
sa. Isten az ÚR cselekszik úgy, hogy

"Fölemeli a porból a pórt, 
kiemeli a szemétből a szegényt.
Az előkelők közé ülteti, 
népe előkelői közé.
Megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házban, 
mint fiáknak boldog édesanyja." Zsolt 113,7-9.
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A befejező "Dicsérjétek az URat!” pedig megmutatja:
Mi a teendő a szenvedés után?
' - A dicséret. A szenvedésből megszabadult emberi dicséri
a Szabadítót. E z a v á l a s z a  , szükséges f e l e 
l e t e  a szabadításra. A dicséretet maga a Szabadító ad
ja: "új éneket adott a számba, Istenünknek dícséretét." - 
Zsolt 40, 4. A szabadulás öröme szükségszerűen beletorkollik 
a dicséretbe, ahogyan pl. Zsolt 30, 12-13 is mutatja: 

"Panaszomat körtáncra fordítottad, 
kioldottad gyászzsákomat 
és örömmel öveztél fel.
Ezért dicsőséget zengek neked 
és nem hallgatok el,
- URam, Istenem, örökké dicsérlek!"

Szavak tarkasága - Szavak sokasága
Az ószövetségben s o k  s z ó áll a szenvedéssel kap

csolatban. Nincs egy központi szógyök, amely a szenvedés ki
fejezője lenne minden esetben. Minden egyes szó új meg új je
lentésárnyalatokkal bir. Példaképpen felsorolok néhányat: az 
ánáh ige és főnévi származékai jelentése: szenvedni; nyomorú
ságban, ínségben lenni; ínség, nyomor/úság/, szenvedés, szen
vedő, nyomorult; az árnál szóé: nyomorúság, ínség; a cárá szo- 
rongattatást, vészt, üldöztetést jelent. A fájdalmat érezni, 
fájdalom kifejezésére szolgálnak a káab, köéb, ábac, makób 
szavak. "Szenvedés" szóval fordítják Bibliánkban pl. Jób 6,2- 
ben a hajjá-hawá szót, ami romlást, megromlást jelent szó 
szerint; a Jób 6, 14-ben szereplő mász pedig elcsüggedt, szét
esett, meghasonlott értelmet hordoz. Ha mindehhez hozzávesz- 
szük a különféle betegségeket, a f o g y a t é k o s o k a t  
jelentő vak, néma, béna stb. szavakat - előttünk áll az Ótes- 
támentum szenvedés-szavainak sokasága és sokszínűsége. Az e- 
gyes ember szenvedésének leggyakoribb oka a b e t e g s é g  , 
amiben, mint minden szenvedésben a halál hatalmát látták.A 
halál nyúl bele az életbe, ezért a legkisebb fájdalom is pusz
tulással fenyegeti az embert. A népi szenvedések fő okai: az 
elnyomás /következménye a szolgaság, rabszolgaság/ és a hábo
rú. Ezek is pusztulással fenyegetik az egyént és népét. Köves
sük végig a szenvedés útját az ótestámentumon át!
A Szenvedés "története" az ótestámentumban 
Az ősatyák - Családi kör

E cím arra utal, hogy az.ősatyák történetei családi körben 
játszódnak. Ennek megfelelően a szenvedés, fájdalom és panasz 
is c s a l á d i  e s e m é n y e k h e z  kötődik. Csupán 
jellemzésül emelek ki ezek közül néhányat. Az ősatyák egyik 
legfőbb kérdése a g y e r m e k t e l e n s é g :  lesz-e 
utód, aki örökli az ígéreteket? így pl. Ábrahám /Ábrám/ pana
sza Gén 15, 3-ban: Uram, URam! Mit adhatsz nekem, hiszen gyer
mektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli?! 
S z ü l é s s e l  , illetve fia r o s s z  h á z a s 
s á g á n a k  lehetőségével kapcsolatosak egy anya, Rebeka 
fájdalmai, szenvedései és panaszai. Azért figyelemreméltóak,
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mert felbukkan bennük az élet értelmének-értelmetlenségének ' 
azóta is vissza-visszatérő kérdése! Először Gen 25, 22-ben: * 

"De a fiúk tusakodtak a méhében.
Akkor ezt mondta Rebeka:
Ha így van, minek is élek?"

Hasonlóan Gen 27, 46-ban: "Ha Jákób is a hettita leányok kö- J 
zül vesz feleséget, olyan mint ezek, ennek az országnak a le
ányai közül,

mit ér akkor az életem?"
Világosan kötődik tehát a szenvedés vagy annak lehetősége csa
ládi eseményekhez. A József-történetek már túlmutatnak ezen. í 
Bennük az é h í n s é g ,  é h s é g  nyomorúsága már né
peknek, és egy nagy birodalomnak, Egyiptomnak okoz szenvedést. 
Az események mögött, rejtve, a szenvedések megszűntetésén nun- 
kálkodik az emberi rosszat is felhasználó Isten.
Az Útestámentum szenvedésből keletkezett

E mondatot nem a hatásvadászat szülte. Nem is az, hogy a 
szenvedést mindenbe bele akarom most magyarázni. Pontosabban 
szólva így kellett volna fogalmaznom: Az Ótestámentum azért 
jött létre, könyveinek nagy része azért született meg, mert 
Isten népe és Isten emberei, követei szenvedtek és szenvedé
sükből megszabadultak. Gondoljunk a már idézet zsoltárokra, 
a beléjük foglalt szenvedés-panaszra és dicséretekre; gondol
junk továbbá a p r ó f é t á k  szenvedéseire, üldözteté
sükre! Ezekről később még lesz szó. Mindenekelőtt elmondható 
azonban, hogy az ószövetségi történetírás két nagy műve: a 
T ó r a -  Mózes öt könyve - é s a z ú n .  D e u t e r o n o -  
m i s t a  t ö r t é n e t i  m ű  - Józsué-Bir-Sám-Ki- 
rályok könyvei - I z r á e l  n é p e  s z e n v e d é 
s é b ő l  é s  s z a b a d u l á s á b ó l  k e l e t 
k e z e t t .  A Tóra magja az Egyiptomban sanyargatott 
rabszolganép szabadulásának elbeszélése. A Deuteronomista tör
téneti mű a babiloni fogság és az addig vezető pusztulás ma
gyarázatát akarja adni. Ennek részleteibe most nem megyek be
le, csak annyit jegyzek meg, hogy a "történeti Credo"-nak ne
vezett Dt 26, 5-11-ben, amelyből az egész Tóra keletkezett, 
erős hangsúly esik az egyiptomi szenvedésre, és a szenvedés
ből való Istenhez kiáltásra. /6-7. vers/
Törvények védelmében - Emberi bánásmódért

A Deuteronomium ún. emberiességi, humánus törvényeire utal
hatunk itt először. Különösen 5 Móz 17-ben találunk igen hu
mánus útmutatásokat, törvényeket az elszegényedett, nyomorult 
honfitársak javára az adósságelengedésről, a rabszolgák sza
badon bocsátásáról. Ezekben realizálódik az Isten iránti sze
retet, de ezek emlékeztetnek arra is, hogy Izráel tudja, mi a 
rabszolgaság. Sokszor előfordul a Tórában: "Szolga /vagy jöve
vény/ voltál Egyiptomban!" Ilyen rabszolga-törvényt találunk 
már a Szövetség-könyvében is - 2 Móz 21-23. A jövevények, ár
vák és özvegyek is törvények védelmében élhettek. /3 Móz 19. 
fej; 5 Móz 27, 19/

Rendkívül érdekesek a f o g y a t é k o s o k k a l  kap
csolatos intések, törvények. Lev 19, 14: "A süketet ne ócsá
rold, a vak elé gáncsot ne vess! Félj Istenedtől! Én vagyok
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az ÚR!" Dt 27, 18: "Átkozott, aki félrevezeti a vakot az 
úton! Az egész nép mondja rá: Ámen!" - Az ókori világ ke
gyetlen törvénye is érvényben volt: Szemet szemért, fogat 
fogért... 2 Kir 25, 7 szerint Cidkijjá fiait szeme láttára 
ölték meg, azután Cidkijját megvakították. Nebukadneccár ba
bilóniai király ítélt így fölötte. Éppen ezen a sötét hátté
ren ragyognak fel a humánus izráeli törvények. Kiemelendő 
még Péld 31, 8:

"Nyisd meg a szádat a némáért!" 
és Jób 29, 15-ben Jób vallomása:

"A vaknak szeme voltam 
és lába a sántának."

Szenvedés - Isten követeinek sorsa
Isten követeinek szenvedése feladatukból, megbízatásukból 

nő ki. Egyéni szenvedés ez, de a közösség, a nép ügye miatt. 
Már Mózes így szenved és panaszkodik, s ezzel lesz közvetítő, 
közbenjáró Isten és népe között. Pl. 2 Móz 32. és 4 Móz 11. 
fejezetek.

Illés üldöztetésére és panaszára is csak utalok: 1 Kir 18- 
19. fejezete. Kiteljesedik a prófétai szenvedés Jeremiás kon- 
fesszióiban, Ezékiel prófétai küldetésében, és a Második Ézsa- 
iásnál szereplő Ebed Jahve /az ÚR Szolgája/ alakjában. - És 
majd az Újszövetségben.

Jeremiás Isten ítéletének következetes hirdetője. Éppen 
emiatt kell elszenvednie az üldöztetést. De szenvedést oko
zott neki maga a prófétaság, ő maga is átélte már előre azt 
a kínt, amit ítélethirdetése népének ígért. Konfesszióiban 
- vallomásaiban vagy panaszaiban - nemcsak az ellenségek miat
ti, nemcsak megbízatásának terhe miatti szenvedés tükröződik, 
hanem az őt megbízó Isten hallgatása miatti kín is. Megrázó 
e panaszokat olvasni. Jer 12-20. fej. - Érdemes kommentárral 
a kézben tanulmányozni őket!

Ezékiel főként jelképes /szimbolikus/ cselekedeteiben fe
jezi ki együtt-szenvedését népével. Jeruzsálem ostromának áb
rázolásakor csak megszabott adagokban evett és ivott, ezzel 
jelezve és átélve a szenvedést. - Ez 4. fejezet. Mélyen meg
rendítő a 24, 15-27 elbeszélése is, amelyben felesége halálá
val és a maga gyász-nélküliségével ábrázolja Jeruzsálem eles- 
tét és népe jövendő szenvedéseit. Ez 24, 18:

"Elmondtam ezt reggel a népnek, 
estére meghalt a feleségem."

A legnagyobb szenvedés jele az itt, hogy az ember már könnyez
ni sem tud! - Ezékiel nem mutatta ki szenvedését úgy, mint Je
remiás tette, hanem inkább magába fojtotta. Ezért néha az íté
lethirdetés, amely rábízatott, testileg összetörte vagy meané- 
mította. /Ez 3, 15; 24, 27; 33, 22/

Isten követeinek szenvedése és ennek értelme fogalmazódik 
meg az Ebed Jahve, az ÚR Szolgája alakjában. Ezek a szövegek 
a következők: Ézs 42, 1-4; 49, 1-6; 50, 4-9; 52, 13-53,12. Az 
újabb kutatások és értelmezések fényében egy életrajz szétvá
lasztott részeinek tekinthetjük őket. Az egyiptomi fáraók sír
felirataihoz hasonlítanak, ideál-életrajzaikhoz. Formailag az 
ÚR beszédei, a Szolga saját szavai, és a róla vallomást tevők 
beszédei egyaránt megtalálhatók bennük. Későbbi étértelmezés
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sel is számolnunk kell - Izráel magára vonatkoztatta őket. 
Mégis, bennük egy személyről van szó: egy tipikus prófétai 
vonásokat hordozó alakról, akinek emellett sajátos küldeté-  
se is van: a szenvedés, megaláztatás, igehirdetése csődje. 
Névtelen ez a Szolga, mert nem a neve fontos, hanem másokért 
való halála. Az is fontos, ami ezután következik, hogy nincs  
vége a halállal: Isten maga "rehabilitálja" Szolgáját - Ézs 
53, 11-12-ben. Ez a Szolga sokakat igazzá tesz, bűneiket 
fölvéve, hordozva, helyettük szenvedve. Nem állapítható meg,  
ki ez a tipikus vonásokat hordozó, ám mégis valóságos sze
mély, akiről gyülekezete az 53. fejezetben tanúvallomást, hit
vallást tesz. - A Szolgához hasonlóan történik majd meg a vég
ső Isten-követ, Jézus szenvedése, halála és feltámadása./V-ö. 
még a 22. Zsoltárral, amely hasonló szerkezetű - Az igaz ember szenvedő- : 
séről és szabadulásáról!/
A szenvedés értelme az ótestámentumban

Az előző szakaszban szó volt már Isten követei szenvedésé
nek értelméről. Ez a "helyettes szenvedés" nem adott választ 
azonban általában az "igazak szenvedése" kérdésére. Erre a 
kérdésre - Miért szenvednek az igazak? - keres választ Dániel 
könyve, de főként Jób könyve.
A Tan - A viszonzás Tana

Az Ószövetségben újra meg újra előjön az a meggyőződés,hogy 
Isten a jót jutalmazza, és a rosszat bünteti. Ez feladhatat- 
lan, mert mögötte a világ rendjének igazságossága, emögött 
pedig maga Isten áll. Éppen mert létezik ez a meggyőződés: a 
cselekvés és eredménye; vagy a tett és következménye össze
függ - válik kérdésessé az igazak szenvedése. Az izráeli Hok- 
má +Bölcsesség/-teológia ebből Tant, Tanítást formált. Véle
ményem szerint ez nem lett dogmává - éppen ezt mutatja a Jób 
könyve, vagy pl. a 73. zsoltár. /Ennek kifejtése egy újabb 
tanulmány igényelne./ A zsidóság kétféle módon próbálta meg
találni a Megoldást: 1. Isten próbára tesz és nevel a szenve
déssel; 2. Isten végső ítélete majd igazságot szolgáltat./Ide
tartozik a hit-hűségükért szenvedőkről szóló Dániel könyve, 
és a benne adott válasz: feltámadás - Dán 12, 1-4./
Jób könyve - A megoldás

Jób könyve mutatja, hogy a szenvedő lehetősége a panasz, 
sőt annak legkiélezettebb formája: panasz Istenhez, Isten
nel szemben. Azt is mutatja, hogy nem a szenvedés a kérdés, 
hanem az ember és Isten viszonya, s ebben a kapcsolatban Is
ten maga. Ezért mondhatjuk, hogy Jób könyve tulajdonképpen 
nem a szenvedőről, Jóbról; nem is a szenvedésről, hanem Is
tenről szól. Ennek megfelelően Jób könyve "Megoldás"-a is Is
ten maga: Isten maga lép elő. Beszédeiben széttör minden 
igényt: ő nem köteles a viszonzás-törvénye szerint cseleked
ni; de ugyanakkor igazolja is Jóbot. Isten igazsága Ő maga, 
önmagára való tekintettel igazítja meg az embert, itt Jóbot.
- Jób 40, 8 és 42, 1-6. Ezt az igazságát mutatja meg akkor, 
amikor "rehabilitálja" Jóbot: azaz megszabadítja és túláradó
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módon megáldja, s miatta megbocsát barátainak is. Ebben mu
tatkozik meg, hogy igazsága kegyelmes igazság, azaz a szere
tet. - Minden szenvedő számára a Megoldást ugyanez az Isten 
adja, de már nem az Ó-, hanem az Újszövetségben foglaltak sze
rint.
Isten szenvedése

Befejezésül még egy különleges szempontot szeretnék emlí
teni. Isten is szenved és panaszkodik ezért - népe bűne és 
saját jövendő ítélete miatt. Hóseás 6, 4: "Mit csináljak ve
led, Efraim? Mit csináljak veled, Júda?" Kesereg népén: 

"Fiaimat fölneveltem, fölmagasztaltam, 
de ők elpártoltak tőlem!
Az ökör ismeri gazdáját, 
a szamár is urának jászlát, 
de Izráel nem ismer,
népem nem ért meg engem." Ézs 1, 2-3.

Több ilyen szakasz található Jeremiás könyvében: Jer 8, 4-7; 
12, 7-13; 15, 5-9; 18, 13-17. Istennek fáj, hogy ítélnie, bün
tetnie kell népét: mert szereti, szánakozik rajta. Ezért ir- 
galmaz, megmenti nemcsak népét, hanem a pogány "Ninivét" is: 

"És én ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben 
több mint tizenkétszer tízezer ember van, akik nem 
tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük kö
zött? És ott a sok állat is!" Jön 4, 11.

Istennek ez a világ fölötti szánalma teljesedik ki majd va
lódi szenvedésévé, igazi szeretet-cselekvéssé Jézus, az Is
ten Fia szenvedésében.
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KÖNYVSZEMLE

V a l l á s i  n e u r ó z i s o k t ó l  a 
s z i m b ó l u m o k  v i l á g á i g

Lassan mintha alábbhagyna az a gyanú, mely száza
dunkkal egyidős: hogy a mélylélektan és a vallás legföl
jebb amolyan kutya-macska barátságban lehet egymással, s 
az esetleges kivétel erősíti a szabályt. A római katoli
kus, de saját felekezetével szemben sem kritikátlan pszic- 
hoterapeuta, Erwin Rinqel tiszta vizet önt a pohárba -
Selbstschaedigung durch Neurose (Herder Verlag, Wien,1982”) 
című könyvének 9. fejezetében. A freudi pszichoanalízis
ről ezt írja: "Az új tan igyekezett rámutatni az emberi 
akarat határaira, egyoldalúan hangsúlyozta , milyen hatal
mas , sőt átütő erejű tud lenni a szexualitás, a vallást 
illúziónak tartotta, melyre csak neurotikusoknak van szük
ségük mankóul, a boldogság útja gyanánt ajánlotta magát 
az embereknek, miközben mindezt úgy fogalmazta meg, hogy 
azzal üdvüzenetnek, valláspótléknak tűnt."

Nem lenne érdektelen elgondolkozni azon, hogy a szel
lemtörténet belső logikája mennyiben tette szinte szüksé
gessé egy ilyen radikális reagálást a teológiai szempont
ból is naiv idealista váradalmakra, melyek egyrészt a tu
dományhoz és technikához, másrészt az ember szüntelen er
kölcsi tökéletesedéséhez fűződtek, s utóbbit többé-kevés- 
bé a szemellenzős-prűd viktoriánizmus jegyében képzelték 
el. Nézetem szerint a pszichoanalízis és az egyházak kö
zötti konfliktus úgy kezdődött, hogy Freud visszaütött 
Volt neki miért, éspedig mint orvosnak, aki zseniális el
mével látott a tünetek mögé, és hallatlan bátorsággal bí
rálta korát, amely legszívesebben máglyára küldte volna, 
ami pontosan megfelel a leleplezett önámítás és önimádat 
szadista válaszának (gyönyörű elvekbe burkoltan). Minde
mellett igaz az is, hogy - mint Rinqel írja - "Freud osz
tozott az összes nagy felfedező sorásban: szinte megbűvöl- 
ten csak az új felismeréseket látta, s azok aspektusait 
az egyébkénti összefüggések rovására természetellenesen 
fölnagyította. Az ellenben nem lehet kétséges, hogy akko
riban a szexuális elfojtások domináltak - tessék csak el
olvasni mondjuk Stefan Zweig A tegnapi világ c. pregnáns 
leírását erről a helyzetről" - avagy Anatole Francé bril- 
liáns kisregényét, a Thais-t, netalán Maugham Eső c. el
beszélését, melyek rendkívül meggyőző képet festenek ar
ról, mi történik, ha a szexualitás teremtési adottságát 
kétes helyességű teológiával diszkriminálják - tehetjük 
hozzá.

"Azóta azonban eltelt egynéhány évtized - folytatja 
Ringel -, miközben sok mindent korrigáltak abból a saj
nálatos fejlődésből, amit Freud óta produkált a mély
pszichológia. Más nézetekről pedig az derült ki, hogy a 
mélylélektani tételek tarthatatlan félremagyarázásai, me-
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rő előítéletek. Először is az lett világos, hogy lehet
séges a pszichoanalízis felismeréseit a mögötte álló 
materialista-pozitivista világnézettől függetlenítve 
szemlélni. Ezáltal el lehetett kerülni, hogy a fürdővíz
zel együtt a gyereket is kiöntsék, vagyis hogy elvessék 
a tant, mert a világnézetet nem fogadhatják el. Sőt az 
is lehetővé vált, hogy kiigazítsák a pszichoanalízis 
egyoldalúan eltorzított álláspontját" (Freud bizonyos 
túlzásait). "Aztán Adler és Junq saját iskolát alapí
tott - és hamarosan kiderült, hogy ők más világnézetből 
indultak ki, mint Freud ( Adler szocialista, Jung meta
fizikai, jobbára keletien vallásos tájékozódásé világ- 
szemléletből) , s nem utolsósorban ezért jutottak kuta
tásaikban más eredményekre. Következésképp Adler a szo
ciális teret fedezte föl a tudattalanban (...), Jung 
pedig a vallásit." Nem térünk ki rá, de ne feledjük: 
a Freud elleni "mérkőzésen" egyházi részről is "kemény 
beiemenések” történtek, aminek az embereken végzett 
szolgálatunk látta kárát. Végképp nem helyes tehát - 
még ettől függetlenül sem - amolyan felperesi magatar
tást tanúsítanunk a mélylélektannal szemben. Megismerni 
sokkal célirányosabb - amennyire csak tehetjük. Annál 
is inkább, mivel ez személyiségfejlődésünknek s ezzel 
szolgálatképességünknek is integráns része.

Figyeljünk még egy kissé Ringelre: ”...a pszicho
terápia arculata megváltozott, nem csekély mértékben a 
valláshoz viszonyul másképp, több tisztelettel és meg
értéssel. (...) A három iskola egyikében sem igen kép
zelhető már el afféle kijelentés, mint egykor: "Páci
ensem teljesen kilábalt a neurózisból, csak egy szimp- 
tómát nem tudtam eltüntetni: még mindig vallásos...' 
Keresztyén hitüket megvalló és gyakorló személyiségek 
tartoznak ezekhez az iskolákhoz, nem egyszer kiemelke
dő pozícióban. Azt kellene hinnünk, hogy a hivatalos 
egyház is tudomásul vette a változást, s ennek megfe
lelően módosul álláspontja a mélylélektannal szemben. 
Ilyesmi azonban sajnos még csak itt-ott történik: ar
ról mindenesetre aligha lehet még beszélni, hogy va
lódi találkozás következett volna be az egyház és a 
mélypszichológia között. Bátor mélypszichológus, ill. 
egyházi úttörők együttműködési kísérletei hivatalos 
támogatás híján még megfontolások, eszmecserék és e- 
gyéni kezdeményezések síkján mozognak. (...) Mindmá
ig hiába várunk arra az átütő erejű belátásra, hogy 
a mélylélektani ismeretekkel szembeni nyitottság vég
telenül pozitívan s megtermékenyítőén hatna az egyhá
zi beállítottságra. Ehelyett neurotikus rögzülésszerű- 
en minden tekintetben kitartanak a régi merev elutasí
tás mellett. Ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy 
maga az egyház többszörösen neurotizált, és ezért mint 
intézmény - akárcsak minden neurotikus személy - ki
tartó ellenállást fejleszt ki a mélylélektani felis
merés ekke1 szemben."

Azt hiszem, az ilyen beállítódást - bármilyen in
tézmény, szerv, közösség jellemzője is - nem lenne e-



fészen elhibázott így nevezni: pszichofóbia. Egyházi té
ren főleg szuperkegyes körökben tapasztaltam. (Vö.: A ne
urózis vallási mezű "önvédelmi" formái. Lp. 1984, 548kk.) 
Általában azt mondhatjuk: minél intenzívebb szorongást 
vagy ellenséges beállítottságot tanúsít egy személy vagy 
közösség a mélypszichológiával szemben, annál több okkal 
kérdezheti meg önmagát, hogy lelke mélyén - tudattalanul; - 
milyen lelepleződéstől fél?! Mit fojtott el olyan légmen
tesen, mit tagadott le önmagában vagy önmagából oly ra
dikálisan, s mi van hozzá saját bensejében mégis oly fé
lelmetesen közel, hogy arra ösztönösen az élőlények ősi 
módján tud csak reagálni? - ez az archaikus alternatíva 
ugyanis a támadás vagy menekülés!

A. Köberle rendszeres teológiai professzor "Pszicho
terápia és lelkigondozás" c. cikkében így ír: "...ha egy 
teológus különös hévvel mennydörög a pszichoterápia el
len, és úgy véli, hogy annak ártalmairól és veszedelme
iről ugyancsak van mit mondania, akkor az csaknem mindig 
olyan ember, akinek saját magának volna égetően szüksége 
pszichotérápiás kezelésre. Megérződik hangjának sajátos 
színein, meggyőződésének fölényes kifejezésén, hogy ez 
a férfiú alapjában elgörcsösödött, és ösztönelfojtások
ban szenved." (E. Stern, Hrg.: Die Psychotherapie in der 
Gegenwart. Rascher V. , Zürich, 1968. 369. o.) Senki szá
mára nem lehet kötelezővé tenni a mélypszichológiát, de 
mégis feltűnő, ha a legkönnyedébben olyasvalaki szólja 
le foghegyről, aki a legkevésbé sem ért hozzá, de "csőre- 
töltött" előítéletei azért vannak. S talán teológiai vé- 
cőöltözetben.

Köberle professzornak egyébként nemrég jelent meg 
egy igen érdekes kis könyve a Herder-Taschenbuch sorozat
ban, Das qeheimnisvolle Reich dér Seele (Freiburg i.Br. 
1984) címmel. Ebben álmodern-racionalista elfogultságokat 
igyekszik eloszlatni, s bepillantást nyújtani a valóságnak 
olyan területeire, amelyek többé-kevésbé túlmutatnak az 
empíria és a ráció határain. Miután az agy és a lélek vi
szonyát tárgyalja igen világos stílusban, a tudattalan 
világába igyekszik beavatni egy kissé az olvasót korunk 
mélylélektana nyomán, majd a deszakraizálódás problema
tikájával foglalkozik, végül pedig a lélekvándorláséval. 
Kiderül, hogy a lélek felségterülete sokkal hatalmasabb, 
mint ahogy azt a ma átlagembere újmódi naivitásában hinné.

Helmut Hark egy évtizedig gyülekezeti lelkészként 
működött, aztán C. G. Jung pszichoterápiájában kiképzést 
nyervén, a következő évtizedet - mondhatom talán így - 
pszichodiakóniával töltötte. Személyesen tapasztaltam, 
hogy a jungi mélylélektan iránt különböző felekezetű lel
készek élénken érdeklődnek, s nem kevesen kiképzést is 
nyernek benne. (Pedig ennek szigorúak a feltételei.) Hark 
Reliqiöse Neurosen című könyvében - Kreuz Verlag, Stutt
gart, 1984 - így ír lelkészi és lélekgyógyászi munkájá
ról: "Mindkét területen megtapasztalhattam, hogy a hit
élet milyen sokrétűen összefügg a pszichikus élettel, s 
ha zavar támad az egyikben, mennyire megérzi azt a másik. 
Úgy vettem észre, hogy sok keresztyén teljesen tájékozat-
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lan arról, milyen összefüggés lehet neurózis és vallás 
között. Rendszerint csak akkor figyelnek föl erre, ha 
lelki betegségbe esnek. Beszélni kell az ilyen nyomorú
ságokról, s megmutatni a gyógyulás útját." 300 oldalas 
művében a szerző komoly pszichológiai és teológiai kép
zettséggel és éleslátással ad olyan alapvető tájékozta
tást, amelyet ma már csak magunk és a ránk bízottak ká
rára nélkülözhetünk. Ehhez a magam részéről annyit hadd 
fűzzek hozzá: akár mint lelkipásztor, akár mint egyházi 
főállásom mellett most már hivatásos lélekgyógyász és 
pszichoterápiás kiképző azt tapasztaltam kül- és bel
földön egyaránt, hogy a neurózis nem válogat, s nincs 
olyan felekezet, kis vagy nagy közösség, vallási vagy 
politikai szekta, csoport avagy világnézet, amelynek 
tagjai közül ne szedné áldozatait, úgy tűnik nekem:, fő 
jelöltjei azok, akik önmagukat erősen alá- vagy túlbe
csülik , illetve ez már tünet, amelynek kóros táptalaja 
csaknem mindig a gyermek- és ifjúkori környezet, főként 
a családi légkör ártalmai. (Vő.: Az önvesztés gyökere. 
Diakonia, 1985.1. Az önpusztítás neurózisa. Theol. Szem
le. 1985.1.)

Milyen alapon higgyek? - körülbelül erre az "örök
zöld" kérdésre igyekszik válaszolni Peter Münster 160 
oldalas könyvében, Was mir einleuchtet címmel (Kreuz 
Verlag, Stuttgart, 1984). Nem úgy beszél, mint aki akár 
más helyett is mindent, mindig és simán "hisz", hanem 
megvallja, amivel netalán maga is meg van akadva. így 
annál hitelesebben tanúskodik arról, ami egy-egy meggyő
ző fénysugár nyomán kivilágosodik benne, s épp elég o- 
kot ad a hitre.

A Symbole sorozatnak új kötetei jelentek meg "Kreu- 
zéknál", melyek az igényességek képesek meghittséggel, 
melegséggel, mélységgel párosítani, s így vallási és 
mélylélektani szempontból egyaránt komoly értéket képvi
selnek. Ingrid Riedel, a teológia és pszichológia dokto
ra, aki Hofgeismarban az Ev. Akadémia tanulmányi veze
tője, de a zürichi Jung Intézetnek is előadója, Farben 
címmel írt arról, hogy milyen tartalommal, milyen le
hetséges utalásokkal jelennek meg a színek a vallásban, 
a társadalomban, a művészetben és a pszichoterápiában, 
milyen érzelmeket, esetleg ambivalenciákat képviselhetnek. 
Egy ilyen könyv figyelmes, átérző elolvasása saját belső 
világunk ismeretlen térségeit nyithatja meg, környeze
tünknek is hathatós javára. Mindenképpen színes mű!

Az isteni gyermek bibliai szempontból is kardinális 
fogalom. S egyben archetípus: őskép! Ó- és újszövetségi 
vonatkozásairól is teljesebb, egyetemesebb, gyökeresebb 
lesz a képünk Paul Schwarzenau professzor segítségével, 
aki a dortmundi egyetemen vallástudományt, ev. teológiát 
és didaktikát tanít - Das göttliche Kína című könyvében 
szinte vallástörténeti és mélypszichológiai szivárvány- 
hídon vezet át bennünket. Bevezetésül a junqi Selbst fo
galmával ismertet meg, ami tudatos és tudattalan lényünk
nek vezérlő centruma, összefogó és rendező magja, az ön
megvalósítás célja, amire utal a gyermek-archetípus, az 
isteni új reprezentánsa. Aztán végigkalauzol Krisna, Budd-



ha, Hórusz, Dionüszosz mitológiáján. Jézusnál időzik per
sze a legtovább (bevonva az apokrifusokat is), szól Mer- 
linről, végül pedig arról, mi a funkciója a gyermek-arche
típusnak az álmokban. Ez a könyv nem"mitizálni"akarja Jé
zus Krisztust, hanem hatalmas ívben sokat érzékeltet a 
vallástudomány és a mélylélektan eszközeivel abból az ősi
emberi nyelvből, amelyen Isten nemcsak "minden nípnek", 
de minden kornak is "az ű nyelvin” akar mondani nem ép
pen lényegtelen dolgokat.

A különösen hangsúlyos szimbólumok sorát Verena Kast 
folytatja Paare címmel. Kifejti: a nagy szerelmek erőtere 
idealizálja a partnert, de azt is, amit benne a partner i- 
dealizál. Ez az eszményesítés megfelel a szerelem lényegé
nek. így különbeni lehetőségeinket meghaladóan tudunk ja
vunkra megváltozni. Az idealizáló kapcsolati fantáziák i- 
lyenkor mitikus istenpárok relációját tükrözik. Mondhat
nánk: íme az archetlpikus forgatókönyv a szerelem alaptí
pusaihoz - az egybeolvadás, az anya-fiú viszony, a perle
kedés házasság, az idős férfi s fiatal lány modellje, a- 
vagy a bátyám-húgom-frigy. - A fiatal és neves szerző lé
nyeges aspektussal járult hozzá a szerelem mélylélektaná
hoz. (A Symbole sorozat e könyvei 1983-84-ben jelentek 
meg - folytatása következik.)

A művészettörténész szemével vizsgálja az allegóriát 
és a szimbólumok változását a kiváló Rudolf Wittkower, a- 
kinek 1983-ban adta ki Allegorie und der Wandel dér Sym
bole in Antiké und Renaissance c. könyvét Kölnben a DuMont 
Buchverlag. Aligha kell bizonygatnunk, hogy a bibliai szim
bolikus és mitikus képek, kifejezésmódok megértéséhez ba
josan nélkülözhető a régészettel szövetkező művészettörté
net. A 14 éve elhunyt szerzőnek 14 tanulmányát tartalmazza 
ez a gazdagon illusztrált, 420 oldalas kötet. A szörny 
szimbolikájának megértéséhez kettő is hozzájárul, a ta
lán legérdekesebb pedig a sas és a kígyó grandiózus pár
harcának kozmikus összefüggéseket idéző motívumát kíséri 
igen gondos figyelemmel évezredeken és földrészeken át.
Hogy ez a jelképrendszer bennünk él, azt legelevenebben 
talán mai emberek álmai bizonyítják, amelyeknek szakavatott 
analízise hozzásegíti az álmodókat önmaguk és élethelyzetük 
jobb megértéséhez. (Ehhez bevezetésül lásd: "Álmaink labi
rintusában", Theol. Szemle, 1984.2.) Ami egyébként még a 
DuMont Kiadót illeti, különösen értékesnek találjuk gaz
dag választékú, ragyogóan illusztrált művészet- és kultúr
történeti kiadványait Clairvaux-i Bernáttól Salvador Daliig.

Ebbe a sorba tartozik Rudolf Simek 525 oldalas, a 
stuttgarti Kröner Verlagtól megszokott igen szép kiállítá
sú, zsebformátumú műve: Lexikon dér Germanischen Mytholo- 
gie. A mitológia pedig nem holmi kézlegyintéssel elintéz
hető "mese", hanem - így merném nevezni - az őslelkület, 
az archaikus alapindulatok képtára, a C. B. Jung által föl
fedezett kollektív tudattalan iszonyú erejű belső sodrása
inak, áramlatainak ősdramatikája, amellyel nem törődni 
annyi, mint könnyű vitorlással úgy merészkedni ki a nyílt 
óceánra, mintha az szerény tavacska volna. Egy nép mito
lógiájának jó része a mélyebb, egyetemesebb kollektíváim
ra utal: olyan archaikus pszichodinamikumra, amely többé-
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kevésbé egy az általános emberivel, más képei-motívumai 
pedig inkább az adott nagyobb földrajzi-kultúrális egy
ség, ill. nép lelki beltengerét jellemzik. A határok ter
mészetesen nem élesek, az interaependenbiák (kölcsönös 
összefüggések) messze nyúlnak, szinte hálózatot képez
nek. Ez azt is jelenti, hogy amit a mitológia "germánul” 
mond, az "magyarul" is jnegszívTelendő, mégpedig'veszélyek, 
és esélyek szempontjából egyaránt. Sötét iskolapélda a fa
sizmus kollektív pszichózisa, amely ahelyett, hogy népi
nemzeti mitológiáját a korunk követelte szinten földolgoz
ta volna, annak legagresszívabb részével azonosult. Ha
sonló veszélyek ellen azonban egyetlen kollektívum sincs 
biztosítva, mert a szörnyeknek és titánoknak édesmindegy, 
hogy milyen mezben törnek az Olymposra, az emberszabású 
istenek(humánus belső dominanciák) napfényes világára. Mi
nél nagyobb egy közösség, annál tanácsosabb ismernie sa
ját vulkánjait, még ha azok jó ideje alszanak is. Lehet
séges viszont - nem könnyen - a rémséges energiák lega
lábbis egy részének a feldolgozása is, aminek jellemző 
esete, amikor az iszonytató Medúsza fejének levágásakor 
annak véréből szökken elő a Pégaszosz, és ezen a szár
nyas paripán képes aztán a hős Bellerofón fölébe emel
kedni különben legyőzhetetlen ellenfeleknek. Azaz: egy 
fenyegető, mélyen tudattalan ("alvilági") pszichikus 
kvalitás "fejének", lényegének elragadása s átmenekí- 
tése a tudatba hallatlan nyereség utóbbinak, vagyis az 
emberi személyiségnek, a kollektívumnak is.

Nem tehet róla az a szegény germán mitológia, hogy 
a hitlerizmus olyan elviselhetetlenül diffamálta. Vissza
éltek az ősmagyar mitológiával is. És mivel nem lehet 
visszaélni? De: abusus non tollit, séd confirmat subs- 
tantiam - a visszaélés nem érvényteleníti a lényeget, 
hanem megerősíti. Tessék jól élni vele, hogy ne átok le
gyen, hanem áldás!

Visszatérve Simek művére: "intermitológikusan" dol
gozza fel témáját, főként a skandináv összefüggéseket 
véve figyelembe impozáns mértékben (ebből doktorált), de 
pl. a római kori Rajna vidéki feliratok sem szorulnak ki 
látószögéből. 1700 cikkben öleli fel anyagát, az "óésza
kit" is, az alapul szolgáló szakirodalmat pedig 46 apró
betűs oldalon át sorolja! Munkája 1984-ben jelent meg, 
elismerés illeti érte a Kröner Kiadót is.

Egy nagyszabású és ügyes könyvkiadói vállalkozásról 
adhatunk hírt. A mélylélektan intuitív óriásának, C. G. 
Jungnak 13000 oldalas életművét 3000 oldalon, 9 kötetben 
igyekszik a nagyközönség számára is hozzáférhetővé tenni 
a Walter Verlag Öltén und Freiburg i.Br. A szakértői bi
zottság nagy műgonddal az életmű összképét igyekezett rep
rezentálni; ahol választani kellett, ott inkább a korábbi 
keletű, ill. nehezebben érthető írásokról mondva le ebben 
az "alapmű"-ben - Grundwerk C. G. Jung (1984-85. Rövidí
tésre csak egyszer szánták rá magukat, a terjedelmes Psyc- 
hologiscne Typen-ből az összegező 10. fejezetet közölvén. 
(Ezzel tanácsos kezdeni, ez nem túl kemény eledel.) A kö



tetek összefoglaló címei így következnek: 1. Gyakorlati 
alapkérdések. 2. Archetípus és tudattalan. 3. Személyi
ség* és indulatáttétel. 4. Emberkép és istenkép. 5. A sze
mélyiségfejlődés (individuáció) álomszimbólumai. 6. Meg
váltási képzetek az alkímiában. 7. Szimbólum és libidó 
(=pszichikus energia). 8. Hérósz és anyaarchetípus. 9. Em
ber és kultúra.

A külsőleg közepes formátumú, műanyag borítású köny
vek kiadós regiszterrel és szakirodalmi tájékoztatóval van
nak ellátva. A Grundwerknek és szerzőjének méltatására még 
alighanem visszatérünk, már csak azért is, mert 1986-ban 
lesz 25 éve, hogy a látnoki tudós elköltözött az élők so
rából .

Olcsónak mondható, igénytelen papírra nyomott, fűzött 
Jung-könyvek a Fischer Taschenbuch Verlag Frankfurt/M.-nál 
kaphatók (freudiak még inkább). Előbbiek közül a Bewusstes 
und Unbewusstes (Tudatos és tudattalan) c. gyűjteményes,
181 oldalas kis kötetet emeljük ki. Ez négy tanulmányt tar
talmaz: I. A kollektív tudattalan archetípusairól. II. Be
vezetés az alkímia valláslélektani problematikájába. III.
A szellem fenomenológiája a mesében. IV. A keleti meditáció 
fenomenológiájához. E. Böhler írt hozzá figyelemreméltó e- 
lőszót, Aniela Jaffé, a mester neves tanítványa pedig utó
szót. Regiszter segít eligazodni. A másik jelentős művet 
a jungi iskola egyik legkiemelkedőbb- képviselője, a korán 
elhunyt Erich Neumann írta: Orsprungsgeschichte.,des Be- 
wusstseins - A tudat eredetének története, 1980 ,370 oldal, 
Jung előszavával. Neumann mélyre hatoló, elemző, kutató 
alkat. Aki rá tud állni hullámhosszára, azt rendkívüli él
ményben részesíti. - Az egész jungi pszichológiáról meg 
kell jegyeznünk: általában nem könnyű olvasmány, bár nem 
komplikálja azt, ami egyszerű.

Peter Schellenbaum egyetemi lelkész volt Münchenben, 
jelenleg tanulmányi vezető a zürichi Jung Institutban, s 
előad a Szondi Institutban is, ami így együtt különleges 
kvalitást sejtet. (Abban a szerencsében részesülhettem, 
hogy magától Szondi Lipóttől hallhattam intézetében, milyen 
rendkívül igényes az a kiképzés, amelyben részesítik a fel
vett, másutt már végzett szakembereket. Ezt különben a 
Jung Intézetben sem adják alább.) Schellenbaum nevét a 
Psyche und Glaube sorozatban megjelent Stichwort:Gottes- 
bila c. könyvéből ismerhetjük (Kreuz Verlag, Stuttgart,1981) 
Ebben behatóan foglalkozott az egyház "árnyékszemélyiségé
vel”, s az ehhez fűződő tudattalan hatalmi komplexussal.
Das Nein in dér Liebe címmel (Kreuz, 1984) a szerelmet és 
szeretetet igyekszik hajótöréstől óvni, mert akár saját el
lentétébe is csaphat át, ha megragadottjai nem tudnak bán
ni vele. Hangsúlyozza: a szerelemben épp a szeretet jegyé
ben lehet és kell adott esetben nyíltan nemet is mondani.
A parttalan, szétfolyó vagy árvízszerű szerelem és szere
tet - ha nem talál olyat, ami összefogja - amorf lesz, el
szivárog vagy fullaszt. Ez ugyanúgy érvényes a gyermeket 
bénítóan elárasztó, egy életre károsítóan ható birtokló, 
magához láncoló anyai "szeretetre”, mint az olyan párkap-
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csolatra, amelyben az egyik le akarja nyelni, függvényévé 
akarja tenni a másikat. Ez rettenetes agresszív érzéseket 
válthat ki a bekebelezettből, ami kifelé vagy befelé, de 
előbb-utóbb robbanáshoz vezet, s egyik rosszabb, mint a 
másik. Hátborzongató példák jelennek meg előttem: főleg 
anyák, ha szerelmük meghiúsult, ronccsá tudják "szeretni" 
a fiukat, vagy akár lányukat is, és még csak észre sem 
veszik (nem is akrják). - Ha a rosszul értelmezett szere- 
tetben-szerelemben akkor is lenyelik a nemet, amikor ki 
kellene mondani, akkor az ellenőrizhetetlen kerülőuta- 
kon csúnyán megbosszulja magát!

Trennung címmel a H. J. Schultz által összeállított 
kötet (Kreuz,1984) sokféle búcsú-szituációt mutat be, ami
kor valakitől vagy valamitől el kell válni, bármily ne
héz is. Mi lesz ebből? Krízis szinte biztosan. S abból 
hogyan lehet megerősödve kikerülni? - erről szól a könyv.

Habent sua fata libelli - bennünk mi lesz a sorsunk?

Dr. Bodrog Miklós

II. Szenvedés a világért
Szövegek a passióról és az Isten szenvedésében való részvé
telről.
/A szenvedésről./

Kibeszélhetetlenül könnyebb az emberi parancs iránt való 
engedelmességből szenvedni, mint ezt tenni a saját felelős 
tett szabadságában. Kibeszélhetetlenül könnyebb közösségben 
szenvedni, mint az egyedüllétben. Kibeszélhetetlenül könnyebb 
nyilvánosan és tisztelettel övezve szenvedni, mint félreeső 
módon és gyalázatban. Kibeszélhetetlenül könnyebb a testi 
élet bevetésével szenvedni, mint lélekben. Krisztus szabad
ságban, egyedüllétben, félreeső módpn és szégyenben, testben 
és lélekben szenvedett, és azóta vele együtt ugyanígy szen
vedett sok keresztyén is.

/Bonhoeffer/
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AZ IGEHIRDETŐ MŰHELYE

Szentháromság utáni 15. vasárnap
1 Tim 6, 6-11

Akár "örökzöldnek" is nevezhetnénk textusunk té
máját, ha nem rejtené magába ez a fogalmazás azt a ve
szélyt, hogy ezzel elbagatellizáljuk a mindig időszerű, 
súlyos kérdést, amellyel egyéni-, társadalmi- és világ
méretben egyaránt vívódnak mindenütt az emberek. A pénz
kérdés - örök emberi kérdés, az egyszerűség kedvéért fo
galmazhatunk így is. Mégpedig nem is csak a "van vagy 
nincs" szintjén, hanem abban a sokkal mélyebb és általá
nosabb vonatkozásban is, hogy mit jelent a birtoklása, mi
lyen erőket mozgósít az egyre többet szerzés indulata, s 
milyen fölényes és sokszor bántó biztonságérzetet ad, ha 
elértük a vele kapcsolatos terveinket.

Úgy gondolom, hogy magunk között egyáltalán nem, ta
lán csak egyes híveink előtt kell bizonygatnunk, hogy e- 
zekről a kérdésekről igehirdetésben szólnunk kötelez el
sősorban textusunk és az a helyzet is, amelyben mi magunk 
is, itt Magyarországon is vagyunk. Magától értetődő, hogy 
nekünk itt és most ebben a kontextusban kell gondolkodnunk, 
és igénk üzenetét megszólaltatnunk.

Jézus is beszélt az anyagiakról, azok veszélyeiről, 
hatalmáról. A vasárnapi evangéliumban mondott szavai adják 
az Ágenda-témát is: "Senki sem szolgálhat két úrnak!"(Mt6,24) 
Ő maga állít döntés elé minket, nem is csak egyszerűen az 
anyagiakkal kapcsolatban, hanem ezen túl és végsősoron az
1. parancsolat tekintetében és az Isten iránti bizalom kér
désében. Nem kevesebbről van tehát szó itt sem!

Szakaszunk központi témája (6-10.v..) : a megelégedés - 
a mennyi elég? (v.ö. Fehér K. előkészítője, Lp. 1977/505.kk.) 
s hozzátehetjük a következő kérdést is: s ami van, az meddig 
elég? Ennek gondját, ezt a kérdést minden ember ismeri. Er
ről tanúskodik pl. a 7. versnek vulgáris népi bölcsességgé 
alakított formában való emlegetése, és a "soknál is több 
az elég" szentencia mondogatása. Magam is hallottam már; 
az persze más kérdés, hogy azok, akik ezt emlegetik, sem 
mindig vonták le a gyakorlati következtetéseket belőle. Meg
elégedtek az elvi tudással, s annak emlegetésével. Ez azon
ban itt is kevés.

Ha igénk gondolatmenetére figyelünk, az első, ami hang
súlyossá válik, az az apostoli kijelentés, hogy az igazi 
kegyesség, istenfélelem, hit együtt jár a megelégedéssel.
A hívő ember, az Istenben bízó ember számára igenis van 
haszna a kegyességnek (4,8), pl. abban is, hogy tud mege
légedett lenni. Ha magunkba tekintünk és körül nézünk, meg
láthatjuk, nem is kis dolog ez. Tönkrement idegek, egyre 
nagyobb hajtás, a kollégákkal és szomszédokkal való versen
gésbe belerokkant hivatástudat, az egyre többet szerzésben
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kiélt és kiégett családi élet Ki a? közülünk aki ne, 
tudná tovább folytatni a sort

A kegyességhez hozzátartozik a szO igazi értelmében 
vett szerénység. Ügy is. hogy teljes mélységében komolyan 
vesszük a ' verset. Jézus maga is kimondja a bolond gaz
dagról szóló példázatban ezt a gondolatot (Lk 12,20) S 
egyáltalán nem könnyű a megideologizált szerzési vágy ha
tása alól szabadulni, amikor a gyermekek érdekére hivat
kozva tombol-ja ki magát a mammon imádata Nem sok az. ami
re az élethez valójában és igazán szükségünk bán élelem 
és az egyszerű otthon melege Italán szabad a "ruházatunk" 
pán fogalmazását ilyen . rányba ' ..vabl .ni., na ez meg 
van, elégedjünk meg vele Ezt a tanácsot nem olyan em
bertől halljuk most, aki valamilyen aszketikus emberesz
mény terjesztője. Olyan valaki mondja ezt, aki megtanult 
minden helyzetben megelégedett lenni (Fii 4.11)

Timóteus "gyülekezetében" vannak olyan gazdagok is, 
akiket Pál apostol nem egyszerűen gazdagságuk tényéért fedd 
meg (6,17) Minden attól függ, hogy milyen az anyagiakhoz, 
a pénzhez való belső hozzáállás Nem a gazdagság ténye az 
igazi veszély hordozója, de annál inkább veszélyes a meg
gazdagodás vágya. Aki meg akar gazdagodni, az egyre inkább 
kísértések hálójába és szövevényébe kerül: mert aki gazdag 
akar lenni, gyorsan akar az lenni, nem elégszik meg a mél
tó bér tempójával. Ilyenkor aztán minden eszköz "jogos", 
hiszen a "pénznek nincs szaga'" Egy idő után aztán már 
igazan nem számit, na úgy es ott szerez az ember, ano.i 
egy kicsit bepiszkolódik. A kísértő titkos és rettenetes 
csapdái megfogják az ember szívét ezen az úton. A birtok
lás mértékével egyenes arányban nőnek a vágyak is (vö.pro
fitéhség) . S a vágyak aztán úgy nőnek és terebélyesednek, 
hogy elegendő rabszolgamunkát adnak a szerencsétlen mam- 
mon-szolgának az utolsó leheletig is

Ilyenkor elveszti az ember az erkölcsi érzékét is 
Nem tudja, s nem is akarja tudni többé, hogy mi a jó és 
hasznos számára, gyermekei számára; pedig az ő érdekük
re hivatkozva történik ez a legtöbbször

A 9. versben Pál apostol szemléletes képet használ 
Mint egy tenger, olyan a sok vágyálom, kívánság, - végülis 
elnyeli az embert. A mohóság és elégedetlenség boldogta
lanságba és pusztulásba dönti az embert Ez nemcsak a föl
di boldogtalanságot jelenti, de szinte apokaliptikus elő
jele a kárhozat örök boldogtalanságának is (Bengel)

A pénz után, az anyagiak után való esztelen sóvárgás 
gyökere végső soron az Tsten iránt; bizalmatlanság vagyis 
a hitetlenség. Ennek a következménye az is, hogy ebben a 
pénzvadászatban előbb-utóbb minden gonoszság előtt tárva- 
nyitva a szív ajtaja (testvérgyűlölet anyagi féltékenység
ből - hódító háborúk: micsoda ördögi skálája a gonoszság
nak!). Az önmagunk, vélt érdekünk féltése mindenre képes
sé teheti az embert, t í. minden rosszra Eközben még 
azt is könnyen megtanuljuk, hogyan álcázzuk magunkat, ma
gunk és mások előtt hogyan mutassuk tehetetleneknek, ki
szolgáltatottaknak magunkat Egészen egyszerű példát em
lítve: nem ilyen álcázás-e az. amikor templomos családok



elmaradását azzal indokoljuk, és engedjük indokolni, hja, 
kérem a sok munka, a nagy hajtás? Ha dolgoznia kell, ha 
vasárnap lehet csak azt megtenni, vagy éppen presbiteri 
gyűlések alatt sürgős a kaszálás mindig és következetesen - 
akkor miden rendben, hiszen az a fontosabb! Nem?! Gyüle
kezeti közvélemény is elegendőnek és kényszerítő hely
zetből fakadónak fogadja el legtöbbször ezt a magyarázatot.

Isten talán megkönyörül egyszer esendő gyermekein, s 
belátjuk végre mindannak az igazságát, amit igéje a pénz
vadászat gyilkos veszélyeiről mond. Az apostol azt is tud
ja, milyen nehéz a felismert igazság konzekvenciáját levon
ni életünkben. Ezért hangzik a figyelmeztetése is: "Te pe
dig ..."

Igen, legtöbbször emberileg magányos harc ez, nem 
akadnak társak hozzá, kevesen merik és tudják vállalni az 
általános, közvéleménnyel is szentesített életideáloktól 
való eltérést. Olyan feladat ez, amelyben elbukna az em
ber, ha nem lenne lehetőség a maiamon rabszolgaságából a 
fiúságba menekülni: Isten embere, Isten gyermeke vagy! A 
kegyes ember Istenhez tartozik, tudja, hogy ő gondoskodik 
róla. Ezért belsőleg szabad az, aki Istenben bízva éli 
munkás hétköznapjait is.

"Kerüld ezeket, de törekedj..." - Valamitől csak úgy 
fordulhat el az ember, ha más értékek felé viszont odafor
dul. A mammontól elfordulni csak Istenhez odafordulva lehet!

Ahogy a maiamon-imádatnak megvoltak a szomorú követ
kezményei, úgy az igazi kegyességnek is megvannak az üdvös 
gyümölcsei. S ezeknek kell meghatározniuk a kegyes ember 
érdeklődését, gondolkodását, törekvéseit. Az apostol felso
rolásából itt most csak kettőt emelek ki. Igazság az, ami 
abból indul ki, mi Isten akarata, mi a jogos Isten előtt; 
ezért nem tör mások kárára, hanem engedi az embertárs joga
it is érvényesülni, sőt azt segíti (v.ö.Luther parancsolat
magyarázatait!) A szelídlelkűség - nem könyököl, még a 
jogtalanságot is eltűri, lemond arról, hogy jogait hata
lommal és erőszakkal érvényesítse. Ez sem kíván kevesebb 
erőt a kegyes embertől, mint a pénzvadászat a mammon-imá- 
dótól; minden erőt, energiát leköt, s teljes életet élni 
lehetőséget ad.

Az igehirdetésben a "te pedig"-re kellene a hangsúlyt 
tenni. Nem csinálhatunk úgy, mintha nem látnánk és tudnánk 
azt, ami körülöttünk és bennünk folyik. De semmiképpen sem 
állhatunk meg ott, hogy széles példatárral illusztráljuk 
az igét a minden rossz gyökere hatalmáról.

Az Istenben való bizalommal elmondott prédikáció és 
megélt élet segíthet a ránkbízottaknak abban, hogy Isten 
embereiként - hiszen azok! - törekedjenek "maradandó kin
csek" szerzésére, amelyeket nem pusztít el sem a moly, sem 
az idő vasfoga, s amiket el sem vehetnek tőlünk.

Ittzés János
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Valamiféle torzulás az, ha tudatosan nem akarunk 
tetszeni másoknak. Az ilyenkor jelentkező kihívó visel
kedés mögött valami nagy sírás van. Sebet kaptunk és a 
sérülésünk okozta fájdalom, vagy megaláztatás következté
ben bántóan szólunk, és felháborítóan viselkedünk. Igazá
ból azonban tetszeni szeretnénk, kedvesek szeretnénk lenni 
a másik embernek.

A szívünk mélyén meghúzódó tetszenivágyást árulja el 
a nem ritkán kimondott kérdés: "nem tudom, miért nem ked
vel engem?" Mert állandóan mérlegre helyezzük a másik szem- 
villanását, arckifejezését, szavát és magatartását. Ezek
ről próbáljuk leolvasni, hogy milyen előjelű és hőfokú 
a környezetünkben élők érzése irántunk. A sikertelen tet- 
szenivágyás jut el okkal, vagy megalapozatlanul erre a ke
serű megállapításra: "Engem senki sem szeret!" Hitünket is 
meghatározza az, hogy tetszeni akarunk Istennek, egy ki
csit könnyebben elfogadható kifejezéssel élve: kedvesek 
akarunk lenni Isten előtt. Ez jó célkitűzés! A gyermek Jé
zusról is ez van megírva: "...gyarapodott bölcsességben, 
testben, Isten és emberek előtt való kedvességben." Fel
nőttként pedig, megkeresztelkedése után ezt a kijelentést 
kapta: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm." 
(Lk 3,22b). Van valami akadálya annak, hogy mi is kedvesek 
legyünk Isten előtt?

Az akadály bennünk van
Ha jól megy sorunk, sikerek között azt gondoljuk, hogy 

Isten megelégedése övez. Szerencsétlenségben azt kérdezzük: 
mivel haragítottuk meg Istent? Ezekből nem lehet Isten e- 
lőtti helyzetünket megállapítani. Jézus már rég megmondta: 
a mennyei Atya "felhozza napját gonoszokra és jókra, és e- 
sőt ad igazaknak és hamisaknak". Megtéveszthet tehát ben
nünket, ha Isten tetszését, vagy nemtetszését életsorsunk 
alakulásán akarjuk lemérni. Szeretetét akkor is élvezzük, 
ha nincs megelégedve velünk. Hozzánk szóló szavából, igé
jéből érthetjük meg, hogy nem vagyunk olyanok, amilyennek 
látni akar, s ezért nem vagyunk kedvesek előtte!

Az akadályt önmagunkban találjuk meg. Nem vetjük alá 
magunkat Isten törvényének. Másképpen szólva: nem is aka
runk olyanok lenni, mint ő szeretné. Más az elképzelésünk 
az életről, a jóról, körülményeinkről, a világról, sőt 
őróla Istenről magáról, mint neki. Más véleményen vagyunk. 
Ezért lettünk engedetlenné. Legtöbb ember el sem hiszi 
magáról, hogy átjárta az Istentől való elidegenedés, az 
Isten elleni lázadáshoz a jogosnak vélt felháborodás út
ján jut el.

Az Istentől való félelem, már az istenfélelemre való 
nevelés is megteremti bennünk olykor az Isten előtti ked-
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vességre igyekezés őszinte, becsületes szándékát. Ez a 
szándék hiányaink, gyarlóságunk felismerésére vezet. Rá
döbbenünk arra, hogy Isten törvényének minden jószándék 
ellenére sem tudjuk alávetni magunkat. Végül azt is fel
ismerjük, hogy az ún. jószándék is hiányzik belőlünk. A 
középkori egyház egyik nagy tanítómesterének, Anselmus- 
nak mondatát sulykolta valamikor rendszeres teológiai 
professzorunk egy egész lelkésznemzedék tudatába: "Még 
mindig nem gondoltad meg eléggé, mekkora súlya van a 
bűnnek". A hitetlenség és istentelenség ravaszul álcázza 
magát, megbújik a vallás látszata alatt. Mi mindenne'l 
összefér a mi életünkben is az Isten nevének kegyes em
legetése !

Ezt a természetes - noha sok esetben vallásos - maga
tartást nevezi Pál apostol mostani igénkben a test törekvé
sének, test szerinti életnek. A szóhasználat félreérthető, 
helyes megértése rendkívül fontos! Erasmus írta Luther el
len: "Nem minden emberi indulat "test". Van valami bennünk, 
amit léleknek nevezhetünk,valami, amit szellemnek nevezünk, 
ezekkel a nemes irányába törekszünk." Luther így válaszolt 
neki: "Ha az, ami legkiválóbb az emberben, nem istentelen 
és nem elveszett, s ezért nem áll kárhoztatás alatt, ha
nem csupán a "test”, vagyis a nyers és alacsony ösztönök, 
akkor mondd meg kérlek, hogy miféle Megváltóvá tettük 
Krisztust" (De servo arb. elemen III.241.lap. Idézi: H.J. 
Iwand a Göttinger Predigtmeditation 12.évf.3.füzet 117. 
lapján).

Régebbi bibliafordításunk a test "gondolatáról" be
szélt. Egy katolikus fordítás a test "vágyairól". Mostani 
bibliafordításunk a test "törekvései" szót használja, s 
nem véletlenül. Az ember lényében a gondolatok és a vágyak 
törekvéssé formálódnak. Köznapi szóhasználat szerint tes- 
testül-lelkestül, egész lényemmel "test" vagyok, ez az 
énem. Ebben együtt van minden, amire életemben büszke le
hetek, s az is, amit mindig szégyellni fogok. Ez az élet, 
ami telik tőlünk. Egyszer szép és irígylésreméltó ered
mények kísérik, máskor félelmetes és visszariasztó. Erre 
a természetes életre, mely lehet kifinomult és magasrendű, 
lehet lezüllött és sajnálatraméltó, azt mondja Isten igéje, 
hogy nem lehet kedves Isten előtt.

Nincs lehetőségünk
Az Isten előtti kedvesség üdvösség-kérdés. Jézus a 

gazdag ifjúval való beszélgetés után a tanítványok kérdé
sére - Kicsoda üdvözölhet akkor? - így válaszol: Az embe
reknek lehetetlen. Nekünk sincs semmi lehetőségünk arra, 
hogy Isten előtt kedvesek legyünk. Kérkedve, vagy a szí
vünk mélyébe visszahúzódva bennünk van a bűn. Ha nevelte
tésünk nem korlátozna, ha a félelem Isten büntetésétől 
vagy a börtönbejutástól, kisebb esetben a rossz hírbe ke
rüléstől nem intene óvatosságra, akkor önzésünk, szeretet- 
lenségünk és hitetlenségünk mindent elborítana. Isten tör
vénye, parancsa, mely valamilyen formában az emberi társa-
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dalom rendjében is tükröződik, csak fékezni tud a bűn 
elkövetésében. Megváltoztatni minket, Istenhez való kap
csolatunkat megváltoztatni nem tudja. Képtelen rá. Jézus 
a fentebbi mondatot folytatta: "De az Istennek minden le
hetséges." Pál is azt mondja itt: "Ti azonban nem test 
szerint éltek, hanem lélek szerint, ha. Isten Lelke lakik 
bennetek." VAn tehát a test szerinti életen kívül egy másik 
lehetőség is. De ez nem a mi lehetőségünk, hanem Istené. 
Lélek szerinti életre Isten Lelke vezethet el.

Halál után új élet
Ti azonban nem test szerint éltek... Ez a meglepetés 

Pál szavaiban. Mi a titka ennek a fordulatnak? Az, amit Jé
zus Nikoaémusnak mond: "újonnan kell születnetek. A szél 
arra fúj, amerre akar..."

Isten Fia közénk jött,emberré lett, az ő testében kár
hoztatta, megítélte Isten a bűnt. A mi bűnünket is. Az íté
let végrehajtása megtörtént. Részesültünk a keresztségben, 
és így mi is Krisztussal együtt meghaltunk. A törvény szá
mára halottak vagyunk. A Krisztussal való kapcsolat azon
ban nemcsak a halált jelenti számunkra, hanem új életet is. 
"Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az...” Nemcsak ha
lálában lehetünk egyek Jézussal, hanem feltámadásában is. 
Ezért beszélhetünk új életről, a Krisztus Lelkének éle
téről bennünk. Ezért lehetséges Lélek szerint élni és lel
kiekre törekedni.

Háromszor egymásután hangsúlyozza Pál: "...ha Isten 
lelke lakik bennetek... Ha pedig Krisztus van bennetek...
Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jé
zust a halálból." Ebből a feltételezésből következik a nyu
godt, egyszerű megállapítás, hogy akkor nem test szerint 
éltek, hanem Lélek szerint. Akkor a Lélek életet ad az 
igazság következtében. Akkor - és ez az utolsó eseményekre 
vonatkozó ígéret - életre kelti halandó testeteket is a 
bennetek lakozó Lelke által. Szeretném újra hangsúlyozni, 
hogy ez a Szentlélek munkája. Eszközül használja az igét, 
eszközül használ bennünket is. De munkájának metodikáját 
rögzíteni, a Lélek munkáját sablonba szorítani nem lehet.

A lelkiekre való törekvés a testiekkel szemben nem 
egy ún. lelki emelkedettséget jelent. Ez a humanitás vona
lán Szentlélek nélkül elérhető. Lelki "emelet” helyett a 
"földszinten" élünk tovább, de másképpen. Ugyanannak a 
cselekedetnek más a motivációja. Nem Isten parancsára, 
vagy a társadalomba való illeszkedés kényszeréből cselek
szem valamit, s nem hiúságból, vagy nagyravágyásból, ha
nem az irgalmasság, a szelídség késztet énem igazi ösz
töneivel ellentétes irányú cselekvésre. A Lélek szerint 
való élet nem a vallásosság felfokozását jelenti, hanem 
annak megváltozását. Szolgálok nekik, ahelyett, hogy ural
kodó ösztöneimet élném ki misszionáló keresztyén magatar
tás ürügyével. Christoph Hinz idézi Bulgakovot: "A ma
gam kenyere materiális kérdés. Az embertársam kenyere 
lelki kérdés." (Erntedankfest Evangelische Predigtmedi- 
tation 1984/85.277.lap).
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Istennek kedvesek Jézusért
Isten előtt kedvességet keresni jó célkitűzés. Isten 

előtt kedvességet találni azonban csak Jézus Krisztus ál
tal lehet. Az Isten Krisztusra néz, és ő érette gyermeké
nek tekint minket. Boldog az az ember, akinek ez elég!

Tekus Ottó

Az imádság tízparancsolata
1. Légy minden nap néhány percet csendben! Lazítsd tested, 

lelked, értelmed!2. Beszélj Istennel egyszerűen, természetesen és mondd el 
neki mindazt, ami a szívedben van! Ne törődj a formák
kal és nem kell különleges megfogalmazást keresned!

3. Gyakorold magad az Istennel való beszélgetésben,ha min
dennapi munkádat végzed. Zárd le néhány pillanatra sze
med ott, ahol vagy!

4. Emlékeztesd magad arra a tényre, hogy Isten veled van és 
segít neked, nem kell mindig Istent ostromolnod és áldá
sáért könyörögnöd, mert biztos lehetsz abban, hogy ő té
ged meg akar áldani!

5. Imádkozz abban a meggyőződésben, hogy imádságod rögtön 
országok és tengerek fölött Istenhez érkezik és ő szere- 
tetével veszi körül azt, akit szeretsz és oltalmazni 
akarsz!

6. Ha imádkozol, csak pozitív gondolataid lehetnek, sohasem 
negatívak!

7. Imádságaidban mindig meg kell vallanod, hogy kész vagy 
Isten akaratát minden élethelyzetben elfogadni, úgy, ahog 
ő akarja!

8. Helyezz imádságaidban mindent Isten kezébe! Kérj erőt, he 
a legjobbat tedd és a többit bizalommal hagyd Istenre!

9. Mondj egy szót kéréseidben azokért, akik téged nem szeret 
nek, vagy veled rosszul viselkednek! Ez rendkívüli erőt 
ad neked!

10. Naponta - valamikor - mond imát hazádért és a béke fenn
maradásáért!

/Bovet/


