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E

Szerkesztői KÖszöntés

lérkezett ismét karácsony ideje. Háló Gyula egyik ver
sében (Karácsonyi könyörgés) így bátorít arra, ami a feladatunk
ilyenkor:
Hallgass a gyermek szavára,
dőlj rá erős jászolára,
öltöztesd föl csillogásba
szép szemed, mindenki lássa;
ülj karácsony ablakába!
Bujtasd ünnepi ruhába
fázó szíved, forró lázba,
hordjál derűt mennyből házba,
vidd a jó hírt, vidd világba;
ülj karácsony ablakába!
A vers által megfogalmazott üzenetet lapunk is szeretné komo
lyan venni. Főképp a felszólítást: vidd a jó hírt, vidd világba!
Olyan írásokat sikerült reményeink szerint összegyűjteni, ame
lyekben az isteni Ige öltött testet mai, magyaroszági, baptista
formában.

  A Szolgatárs lap megújulóban van. Szerkezetében,
szerkesztőinek személyében és egyéb vonatkozásokban is. Az
viszont továbbra is alapvető célja, hogy bibliai megalapozottságú,
a hittudományok és társadalomtudományok széles területét
érintő, mai kérdéseinkre válaszokat kereső, népszerű, közérthető
nyelven írt írásokkal szolgálja az olvasók szükségleteinek betöl
tését.
   Ez az összevont szám tehát átmenetet képez. Megjelen
nek benne új rovatokhoz kapcsolódó cikkek (például vezetés
tudomány, szociológia, pedagógia, irodalom). Jelen számunk is
tartalmaz igehirdetői munkát segítő írásokat, alapos bibliatanul
mányt, teológiai írásokat és gyakorlati teológiát érintő cikkeket
egyaránt. Az is a szándékunk, hogy amint a mostani is, úgy min
den lapszám tartalmazzon olyan írásokat, amelyek a gyülekezeti
kiscsoportok munkáját segítik.
   Bízunk benne, hogy akik eddig hűséges olvasók voltak,
továbbra is örömmel veszik kézbe, illetve nyitják meg az inter
neten folyóiratunkat. Arra is vágyunk, hogy a lap – főként az
internet segítségével – sokkal szélesebb körhöz eljusson, és kéz
zelfogható segítséget nyújthasson. Szívesen fogadjuk, ha a kedves
olvasó is terjeszti jó hírünket!
A szerkesztőbizottság nevében:
Sinka Csaba
felelős szerkesztő

A Szolgatárs szerkesztőinek egy csoportja 2013 őszén
Balról jobbra: Nemeshegyi-Horvát György, Sinka Csaba, Heizer Tamás, Hegedűs D. Viktor, dr. Almási Kornél
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IGEHIRDETÉS
Kortárs igehirdetők
Papp Dániel

a hét első lépés
Márk 10,46–52

Jó, hogy nem először halljuk ezt az igét, ami alapján már kiálthat
tunk Istenhez és meggyógyulhattunk általa. Most viszont hívom
a kedves jelenlévőket, hogy tegyünk meg hét lépést, hogy elin
duljunk Jézussal – igen, miután e hét lépéssel elérkeztünk hozzá!
Ahhoz, hogy elérkezzünk Istenhez és indulhassunk vele, ahhoz
is kell lépéseket tenni. Hívom arra a gyülekezetet, hogy legyünk
célirányosak: Jézus Krisztus a cél, akihez meg kell érkeznünk és
akivel tovább kell mennünk. De ne legyünk olyanok, mint sok
keresztény, akik között vannak talicskához hasonlók – csak ak
kor haladnak, ha kényszerítik őket. Egyesek olyanok, mint a kenu
– pacskolni kell körülöttük. Mások olyanok, mint a papírsárkány

– ha nem tartjuk őket pórázon, elrepülnek. Némelyek labdához
hasonlítanak – nem lehet tudni, hogy a következő pillanatban
merre pattannak el. Mások olyanok, mint a lufi – tele vannak
levegővel, és bármikor készek felrobbanni. Egyesek olyanok,
mint az utánfutók – vonszolni kell őket. De vannak olyanok is,
akik arra törekszenek, hogy a Szentlélek irányítsa őket és átad
ják magukat az Atya vonzásának – Jézus Krisztushoz jönni. Bar
timeus ilyen volt.
   Legyünk hát figyelmes igehallgatók, és ennek során lássuk
meg a kiindulási pontot, aztán lépjünk meg hat lépést Isten felé,
majd a hetedikkel kezdjünk el járni Istennel!
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I. A kiindulópont

Bartimeus állapota nem volt valami biztató. Arról olvastunk,
hogy Jézus és követői beérkeztek Jerikóba. Az evangéliumok
kétféleképpen tudósítanak arról, hogy Jerikóba befelé vagy kifelé
menet történt ez az esemény. Ha számításba vesszük Jerikó két
városrészét, a szegények lakta óvárost és a jómódú újvárost, ak
kor Bartimeust ott látjuk ennek a határán: az óváros lakójaként
az újvárosiaktól kéreget a kapuban. Tehát mindkettő igaz, Jézus
és követői Jerikóból kifelé jöttek, ezzel egyidőben befelé mentek
Jerikóba.
   Jelentéktelen a neve ennek a Bartimeusnak: „Timeus fia”
– nem egy fantáziadús név... Ráadásul megvakult ez az ember,
lehet, még gyerekkorában, koldussá lett, az útszélen ülve kérege
tett, és hangsúlyos, hogy ült. Állapota nem volt valami biztató.
Kérdezhetjük, hogy mit lehet ebből az állapotból kihozni. És ha
magunkra nézünk: a mi állapotunkból mit lehet kihozni? Mi az,
amit kinéznek belőlünk? Nem sokat, vagy éppen semmi jót?...
   Nos, mind ilyenek vagyunk. Állapotunk ilyen szánnivaló.
Meg néha csapnivaló. Mindenesetre könyörületre való! Isten
Atyaként tud kezelni bennünket, s Bartimeushoz hasonlóan
hozzánk is lehajol. De nekünk is meg kell tenni néhány lépést. S
most nézzük meg az első hatot!

biztatott ezzel: „Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megme
nekül.” Péter apostol pünkösdkor mondta, hogy ez a prófécia
most teljesedett be. Lehet segítségül hívni az Úr nevét! De már
Bartimeusnak is lehetett, és – kedves testvéreim – ezt neki kellett
megtennie. Timeus nem tehette meg a fia helyett! A mellette ülő
koldus sem tehette meg helyette.
   Van egy érdekes történet a 2Kir 5. részében. Elizeus kiküldi
a követét Naamánhoz, hogy menjen el a Jordánhoz, fürödjön
meg hétszer, és megtisztul. Naamán háborog: én azt hittem, hogy
a próféta kijön, segítségül hívja az Úr nevét, és meggyógyít. Na,
ez nem működik. Neked kell kiáltani, neked kell szólni.
3. lépés: „annál inkább kiáltott”
Bár a tömegben kellemetlennek tartották, és Jézus késleltetését
nem akarták tűrni, el akarták hallgattatni az alkalmatlankodót.
Mit vált ki belőletek az olyan ember, akire legjobban ez a jelző
illik: levakarhatatlan? Szinte borsózik a hátunk, ha ilyenekkel ta
lálkozunk. De az Úr Jézus olyat mondott, hogy az erőszakosoké
az Isten országa, és azok be is törnek abba. Akiket nem tán
toríthat el a tömeg, a leállítás, az elhallgattatás. Vannak-e ilyen
ismerőseink, akik nagyon közeledni akarnak Jézushoz? De jó
lenne, ha nem mellőznénk őket, hogy majd később beszélünk
velük a témáról, hanem vágynánk ilyeneket engedni és mi ma
gunk is menni velük Jézushoz! Te se tántorodj el soha, még ha
megütköznél is! A harmadik lépésnek így kell megvalósulnia:
mégis, minden ellenére kiáltani és vágyni a könyörületet Istentől,
amíg meg nem kapod.

1. lépés: „Meghallotta”, hogy a Názáreti Jézus megy arra
Miért hallhatta meg? Vak volt, nem süket, tehát ha érdeklődött,
fölfogta a választ. Vajon kérdezett vagy mindegy volt neki?
Valószínűleg még kapaszkodott valamibe, hiszen meghallotta a
körülötte történteket.
   Jó is, hogyha az emberek meghallják azt, ami hívő körök
ben, Isten közelében történhet. Hallottál evangelizációról, Jézus
érted végzett művéről, hogy van Isten és neked is lehet Istened!
„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.” (Róm
10,17) Hallani az első lépés.

4. lépés: „odament Jézushoz”
Az eddigi egy helyben ülő kiáltozásnak megvan az eredménye.
Jézus meghallja, megáll, odahívja magához. Érdekes, hogy a
tömeg véleménye is megváltozik, hiszen ekkortól biztatják őt.
   És Bartimeus ekkor teszi meg az első igazi, szó szerinti
lépést. Az első hármat még csak lelkében tette meg, de azokat
annyira, hogy Jézus szólíthatta őt. Igen, látom, közeledsz – „Kö
zeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” – na, akkor
most fizikailag is tedd meg! Mi így ezt már nem tudjuk meglépni.
De nekünk is be kell jönnünk az imaházba, be kell lépnünk a
bemerítőmedencébe, ki kell állnunk a mikrofonhoz az emberek
elé és megvallani őt – fizikailag is.
   S nézzük csak az 50. versben, hogyan és hová teszi ezt a ne
gyedik lépést Bartimeus! „Jézushoz ment”, megérkezett Jézushoz,
kialakította vele a kapcsolatot. Ő a cél. Vele kell egyesülni, Benne
kell maradni. De az sem mindegy, hogy hogyan: „felsőruháját
ledobta” és „felugrott”. A felsőruháról szóló törvény szerint (2Móz
22,26–27) azt takaróként is használták. Valószínűleg Bartimeus
nak ez az egyetlen ruhadarabja volt, amibe a koldulás során bele
hajigálták a pénzérméket. Testvéreim, ha Bartimeus mindenét
ledobta a földre, akkor nekünk nem kell-e mindent hátrahagy
nunk? Lemondani az eddig gyűjtöttekről, a régi életünkről? Ezt
meg kell lépnünk. Sőt, ugranunk! Ahogyan Bartimeus fölszök
kent, sietve fölpattant, mérlegelés és hezitálás nélkül. Még ha
nagy mélység fölött történik is, bízni benne, hogy az Atya karjai
körülvesznek, és Jézusba fogsz elmerülni az ugrás után. Buzgón,
őszinte hittel megteszed-e ezt a negyedik lépést?

2. lépés: „Kiabálni kezdett”
Elkezdett kiabálni. Megfogalmazta és jó hangosan kimondta sza
vait. Neki kellett ezt megtennie. Először is megszólítani az arra
járó Jézust. Hallotta, hogy a názáreti Jézus megy arra, ő pedig így
fogalmazta meg: „Jézus, Dávid Fia”. És azt kiáltozta: „könyörülj
rajtam!” Ez egy segítségül hívás volt. Jóel próféta már korábban

5. lépés: „elmondta”, hogy mit kíván
Jézus kérdez, sőt felel: Mit akarsz, hogy cselekedjem? Mert a hit
ben indulásra ő válaszol azzal, hogy egy konkrét kérdést tesz föl.
Erre lehet konkrétan beszélni, határozottan kifejezni a bizalmat.
Itt van a pontos vágyunk kifejezésének az ideje. Ő jól tudja, de
várja, hogy te mondd ki, mit kívánsz az Istentől. Való igaz, hogy

II. Hat lépés
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„van ötpercnyi időnk, amíg átkiáltható a távolság Jézus és köz
tünk” (Kotán Béla), hogy elmondjuk neki a kérésünket. Neked
is van pár perced, néhány pillanat, amiben megfogalmazhatod,
mi az, ami igazán fontos kívánság részedről a Mester, Rabbóni
felé. Ismerős ez a szó: Rabbóni? A magdalai Mária mondta, ott
a sírkertben, s eb-ben benne van a bizalmi viszony: „Gazdám!”
Bartimeus kimondja: Rabbóni, én azt akarom, hogy lássak.
   Te mikor szóltál így Jézushoz? Ezzel az őszinte bizalommal.
Mikor tetted meg ezt az ötödik lépést. Vágysz-e arra, hogy ilyen
hangsúlyos és töretlen legyen a kapcsolatod Jézussal?
6. lépés: „újra látott/megjött a szeme világa”
Ezt a lépést igazából már nem magától teszi meg. Jézus nyitja
meg a szemét, bár neki is ki kell nyitnia. El kellett hinnie, hogy Jé
zus szavától kezdve már nem sötétség borul rá. Vállalnia kellett a
napfényt, a környező tömeg látványát, és amit először megpillant,
a legfontosabbat: Jézust. S ahogy a kiskacsák kibújnak a tojásból,
és az elsőt, amit meglátnak, anyjuknak fogadják el, Bartimeus is
így fogadta el Jézus Krisztust az ő Istenének. Kinyílt a szeme, rác
sodálkozott Jézusra, és megmenekült, meggyógyult a szeme, az
értékrendje, a lelke.
   Ez a hatodik lépés. Hogy a gyógyulás megtörténik. Itt
még nincs más kifejeződése, csak hogy igazán megtér, Jézushoz
vonzódik ez az ember. Végigjárta a maga hatlépéses útját.
   És te a tiédet? Mindenkinek megvan a maga útja. Nem biz
tos, hogy pontosan ezekkel a lépésekkel, de végig kell járnod. Az
első lépés a legnehezebb. Halld meg hát, ha neked szól az Úr! S
aztán elérsz a hetedik lépéshez.
III. A hetedik lépés
Ez igazából az első. Mert eddig az első hat vagy a hat első még
csak Jézushoz vezetett el. És innentől kezdődik a Jézussal járás.
Így van megfogalmazva Bartimeusról: „követte őt az úton”. Ez az
igazi útnak, az igazi életnek a kezdete.
   Kívánom azt, hogy menjünk tovább ezen az úton, ki ép
pen hol jár rajta. Higgyük el, hogy Jézus megtisztít, átváltoztat,
további ismereteket, békességet ad!
   Volt egy vámszedő ezen az úton. Lévi. Jézus szólt neki:
Kövess engem! Ő otthagyta az asztalt, a pénzt, a foglalkozását.
Követése közben jegyezte Jézus életének az eseményeit, és itt van
a kezünkben Máté evangéliuma. Követte végig, halálig.
   Ha végig követed Jézust, akkor érte meg az első hat vagy

hét első lépést megtenni. Ekkor eljutsz majd abba az állapotba,
amiről a Jel 19,11–14-ben olvashatunk. „És láttam a megnyílt
eget, és íme, egy fehér ló, és aki azon ült, annak neve Hű és Igaz,
aki igazságosan ítél és harcol, és a szeme olyan, mint a tűzláng,
és a fején sok korona volt, és a neve volt rá felírva, amelyet senki
sem tud, csak ő maga, és vérbe mártott ruhába volt öltöztetve,
és így hívták őt: Isten Igéje. Mennyei seregek követték őt fehér
lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve.” Ő az, akit követünk. Te
hol jársz?
   Isten segítsen bennünket, hogy tegyük meg azokat a lé
péseket, amelyeket szükséges! Ámen!
Papp Dániel 1973. október 25-én született Egerben. Szülei a Szo
molyai Baptista Gyülekezet tagjaiként nagy örömmel fogadták,
hiszen első fiukat, Józsefet ötéves korában, Dániel születése előtt
másfél évvel hazahívta az Úr. Dániel után még két fiú (Barnabás
és Teofil) született a családba. Az édesapa a gyülekezet presbit
ereként szolgált, a család az imaházzal szemben lakott. Így Dán
ielt is kicsi korától vitték az imaházba, ahol szívesen hallgatta az
igehirdetéseket és a szolgálatokat. A Szomolyai Általános Isko
lában végezte el a nyolc osztályt, és a biológiából szeretett volna
továbbtanulni. Mint hívő szülők jó gyermeke, bekapcsolódott a
gyülekezeti szolgálatokba, eljutott tahi gyermektáborokba. 1989
áprilisában az akkori Budapest Sportcsarnokban Luis Palau
evangelizációján tette le bűneit és adta át életét Jézus Krisz
tusnak. Ez időben a mezőkövesdi Szent László Gimnázium
másodikos diákja volt, majd érettségi után az egri Eszterházy
Tanárképző Főiskola biológia–földrajz szakára jelentkezett. Nem
nyert felvételt. Ekkor kezdte komolyan keresni Isten akaratát,
aki a lelkipásztori szolgálatra hívta el. Nem könnyen vállalta ezt
az életpályát. Egy év tanulási kihagyás után jelentkezett a Bap
tista Teológiai Akadémiára, ahová 1993-ban felvételt nyert. Egy
diáktársa, barátja révén ismerkedett meg annak húgával, Major
Krisztinával, akivel 1997. július 12-én házasságot kötöttek. Már
együtt harcolták meg a Tuzséri Körzet meghívását, és 1998-ban
ott avatták lelkipásztorrá. Nyolc év szolgálat után 2005. szeptem
ber 24-től a Berettyóújfalui Körzet lelkipásztoraként szolgál.
2004–2012-ig a Tiszántúli Egyházkerület elnöke volt. 2010-ben
az imaházuk összeomlásának, 2011-ben az új imaház felépülésé
nek csodáját élték meg. Másik nagy csodaként hosszú házassági
várakozás után, 2009. október 22-én született meg első gyerme
kük, Debóra.
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Vas Ferenc

Hallgassunk igehirdetéseket!

Haraszti bácsi (dr. Haraszti Sándor – a szerk.) Nem voltam enge
detlen című könyvéből a legélénkebben az a rész maradt meg
bennem, ahol a kortársai igehirdetéséről megmaradt élményeit
mondta el. Érdekes volt, hogy egy nagyon okos embernek mi ra
gadt meg szolgatársai prédikációiból. Mi volt az, ami megfogta és
gondolatokat indított el benne, vagy esetleg megértett azok által
valamit Isten igéjéből vagy a másik személyes harcaiból? Illetve
hogy évek, évtizedek távlatából mi maradt meg benne.
   Azért meséltem el ezt a történetet, mert a prédikációk hall
gatása ritka lehetősége egy szolgálatban levő lelkipásztornak,
ezért sokszor elfelejtjük, milyen hatást is gyakorol az a hall
gatóságunkra, mert mi magunk nem vagyunk hallgatók. S most
arra készülök, hogy gyakorló pásztoroknak ajánljak olyan kor
társ amerikai igehirdetőket, akiket érdemes meghallgatni, akár
minden egyes vasárnapi szolgálatukat.
   Én akkor kezdtem el amerikai igehirdetéseket hallgatni,
amikor elkezdtem futni. Hogy ne legyen unalmas a mozgás, és
hasznom is legyen belőle, hallgattam néhány Paul Washer és
Warren Wiersbe igehirdetést. Már előtte is hallgattam ilyen tí
pusú mp3-akat, de ekkor jutottam el az angoltudásomban addig,
hogy azért értsek is belőle valamit.
   Az igehirdetés hallgatása nem mindig feltétlenül valami
szent esemény, ami csak vasárnap az imaházban történhet. Ezt
a tényt nagyon bölcsen kell kezelnünk, én ezért is hallgatok an
gol igehirdetéseket, mert nem akarok tiszteletlenül bánni magyar
szolgatársaimmal, akik olyan sokat készültek egy igehirdetésre.
Hiszen könnyen lehetséges lenne, hogy havat lapátolok, miköz

ben ők a legszentebb és legszemélyesebb dolgaikról beszélnek.
Nem akarom elveszíteni a szentség iránti érzékenységemet. Erre
nagyon vigyáznunk kell mindig. Még az igehirdetések hallgatása
közben is.
Szeretnék néhány okot felsorolni, amiért érdemes angol igehir
detéseket hallgatni:
1. Könnyen hozzáférhetőek. Bár van néhány olyan igehirdető,
aki pénzt, támogatást kér az igehirdetésekért, nyilván a gyül
ekezetük számára, de még tőlük is található ingyen igehirde
tés, ha felkeltette az érdeklődésünket. Olyanokat fogok aján
lani, akik ennek a feltételnek megfelelnek, s az interneten
könnyen megtalálhatók.
2. Igehirdetést jó hallgatni. Főleg annak, aki sokszor prédikál
és nincs lehetősége másokat meghallgatni.
3. Más igehirdetőket hallgatva könnyebb a saját
prédikációnkat is újraértékelni, észrevenni saját hibáinkat,
nem pontos szóhasználatunkat és retorikai hibánkat.
4. Tanulhatunk másoktól. Nemcsak saját hibáink válnak
élesebbeké, de észrevehetjük más erősségeit is. S az segíthet
javítani szolgálatunk minőségén.
5. Segít a nyelvtanulásban. Ha olyan prédikációt találunk,
amelyet többször is érdemes meghallgatni, akkor az segít az
angol nyelvi fordulatok rögzülésében. Ha szívesen hallgatjuk
az igehirdetést, akkor még könnyebben rögzülhet mindaz,
amivel addig küszködtünk.
6. Megismerhetjük az amerikai kultúrát, szokásokat, gon-

6
dolkodásmódot, és azt is, hogy abban a közegben miképp
próbálják átadni az örömhír üzenetét az ottani igehirdetők.
7. Megláthatjuk, hogy mi az a bibliai üzenet, ami a kultúrák
felett áll, és mi az, ami kulturális része az örömhírnek.
8. Félbeszakíthatjuk, ha nem tetszik, amit hallunk és ezen
nem sértődik meg senki. Míg ugyanezt egy nyilvános igehir
detésen nem tehetnénk meg.
9. Meghallgathatjuk olyan igehirdető szolgálatát is, akinek
nézetei nem a mieink, de így megismerhetjük a logikát
szolgálatuk mögött. Fogok olyanokat ajánlani, akiket sokan
nem szeretnek, de mégis érdemes meghallgatni, mert szol
gálatukból sok minden megérthető.
10. Bármikor hallgathatók ezek a prédikációk, séta, sepregetés
vagy autóvezetés közben.
Olyan igehirdetőket fogok ajánlani, akiket meghallgattam már.
A neveket előttem tiszteletben álló emberek ajánlották: TCMItanárok, BTA-tanár, amerikai keresztények, John Upton, illetve
más hozzám hasonló igehirdetést hallgatók.
Idős igehirdetők
Először az idősebbek közül ajánlanék néhányat. (A szolgatars.
hu oldalon minden személynél linkeket is találhatunk, amelyek a
hallgatható, letölthető igehirdetésekhez vezetnek.)
• Warren Wiersbe, Moody Church. Nagyszerű igehirdető,
számtalan könyv szerzője. Személyes kedvenceim egyike.
Ajánlott igehirdetés: az ötrészes Who sorozat egy pász
torkonferencián.
• Chuck Swindoll az Insight for Living szolgálat vezetője.
Nagyszerű történetmesélő, író.
• Dr. Ed Young (Second Baptist Church, Houston) már elég
idős szolgálattevő.
• Charles Stanley, a Déli Baptista Szövetség volt elnöke, atlan
tai igehirdető kiterjedt rádiós szolgálattal. Ajánlott igehir
detés: Listening to God (Brooklyn Tabernacle Sermon).
• W. E. Criswell. Déli baptista, az első megagyülekezet pász
tora. Jellegzetes hanghordozása van, ami kicsit nehezíti a
hallgatását.
• David Jeremiah konzervatív igehirdető, számtalan könyv
szerzője.
A jelenlegi vezető igehirdetők
• Andy Stanley atlantai igehirdető. A fentebb szereplő Charles
Stanley fia. Elég gyorsan beszél, de jól érthető, van egy olyan
podcastja, ahol a vezetési kérdésekről beszél, az Andy Stan
ley Leadership Podcast
• Craig Groeschel, a lifechurch.tv gyülekezet vezető pásztora.
Érdekes stílusa van, de nagyon jól hallgatható, és mai prob
lémákról beszél. Ajánlott sorozata: Friending.
• Timothy Keller, a New York-i Redeemer (Megváltó) presbi
teriánus gyülekezet lelkipásztora, ószövetséges. Jó exegéta.
A nyelvhasználata értelmiségi. Ajánlott igehirdetés: The Two
Great Tests.
• Joel Osteen, a legnagyobb amerikai gyülekezet pászto
ra: Lakewood Church. Inkább motivációs tréner, mint
igehirdető, de talán őt hallgatva érthetjük meg a legjobban,
mi is a sikerevangélium valójában.
• Mark Batterson washingtoni prédikátor, National Com
munity Church, gyülekezeti színterük a kávéházaik, jól
használja a multimédiás lehetőségeket. Fiatalabb korosztály
pásztora.
• Francis Chan kínai származású igehirdető, jelenleg gyü
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lekezetet plántál.
Bill Hybels, a Willow Creek vezető pásztora, valaki a legjobb
igehirdetőnek tartja, ebben érzékelhetően sok munkája van.
Ajánlott sorozat: Simplify.
• Rick Warren, Saddleback Gyülekezet, déli baptista lelkipász
tor.
• Jack Graham (Prestonwood Baptist Church). Egyszerű, vilá
gos tanításai vannak. Nagyon tudom ajánlani.
• John Piper a Betlehem Baptist Church frissen visszavonult
lelkipásztora. Kicsit gyorsan beszél, de nagyon világos, jól
strukturált igehirdetései vannak.
• Paul Washer, misszionárius volt Peruban. Prédikál a gyü
lekezet elvilágiasodása ellen. Ajánlott igehirdetés: Shocking
message.
• Mark Driscoll (Mars Hill Church, Seattle). Elég hosszú ige
hirdetései vannak, jól használja a multimédiás közeget.
• Robert Morris, Gateway Church.
• Ed Young Jr., Fellowship Bible Church.
• Shane Claiborne tennessee-i igehirdető. Radikális üzenetei
miatt a fiatalok közt népszerű. Lerobbant külvárosban szol
gál.
• Louie Giglio szintén a fiatalok közt népszerű, szenvedélyes
igehirdető.
Ők lennének az általam ajánlott igehirdetők. Ha valakinek nem
jött be bármelyik lelkipásztor stílusa, nyugodtan keressen mást!
A cél ugyanis az, hogy tanuljunk és a szolgálatunk előrelépjen
Isten szolgálatában, gyülekezeteink hasznára és saját belső
formálódásunk által a Lélek vezetésével.
•

Warren Wiersbe
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Guy Mason

Mit tanulhatnak az igehirdetők
a pincérektől?

Isten igéje egy lakoma, ennek kapcsán az ige hirdetői tanulhatnak
egy jó pincér példája kapcsán.
   Gyermekkorom egyik legkedvesebb emléke nagyapám
vendéglőjének meglátogatása Melbourne szívében. A friss
fűszernövények csábító illata, a lassú tűzön rotyogó szószok
és a kemencében sült fokhagymás kenyér üdvözölték az
érzékeidet, amint kitártad a bejárati ajtót. Szicília illata párosult
a borospoharak csengésével és az örömteli beszélgetések
zsongásával, ami tökéletes légkört biztosított a házias ételek
élvezetéhez.
   A családom nagyszerű ételek iránti szenvedélye adta az
ötletet, hogy elindítsam a saját éttermemet. Hatéves koromban
már készen állt a saját üzleti tervem vázlata: minden ételt egy
boldog arcot formázó tányérban kell felszolgálni. Ki ne szeretné,
ha a palacsintája, szalonnája és a tükörtojás egy tökéletes mosolyt
formálna?
  Szükségtelen mondanom, hogy a „boldog arcú”
étterem sosem valósult meg. Azonban most, évekkel később
lelkipásztorként szolgálva látom az összefüggést az igehirdetői
szerepem és a között, ahogyan egy pincér felszolgál egy kiváló
ételt.
   Az egyik legáltalánosabban használt metafora Isten igéjére
az élelem. Dávid Istent az ő szaváért dicséri, amely édesebb, mint
a méz (Zsolt 119,103). Jeremiás megette (NIV) és örvendezett az
igében (Jer 15,16). Mint az újszülött csecsemők, akik tejért sírnak,
úgy jellemezhető az életünk az Isten igéje utáni vágyakozással
kapcsolatban, mivel lelkileg ez jelenti számunkra a tejet (1Pt 2,2).
   Az étel metaforája azt a sajátos értelmezését hangsúlyozza
a Bibliának, hogy Isten igéje az élvezetünkre van. Egy nagyszerű
étel ízlelése örömet okoz és megelégíti a lelket is. Isten igéje

ételként való értelmezésének ez a képe Krisztusban teljesedik be.
   Amikor Jézus ezreknek ad eleget egy kisfiú uzsonnájából,
ez több, mint egy játékos trükk a hatalma megmutatására, ez
a valódi személyét felfedő prófétai jel. Jézus az igazi kenyér a
mennyből, hogy örök életet ajánljon mindazoknak, akik éhezik
és szomjazzák (Jn 6,51).
   Egy cipó, a fizikai létezésnek csupán átmeneti fenntartását
biztosítja, de Jézus az élő kenyér, aki megelégedést és valódi életet
ad. Ő azért jött, hogy eltörölje a bűneink miatti adósságunkat,
és igazságosságával és új élettel ajándékozzon meg minket, mert
egyedül benne teljesül a legmélyebb vágyunk az elfogadásra, a
céllal való életre.
   Azonban az ételnek „meg kell halni”, hogy elérje célját.
Növényeket pusztítunk el és állatokat ölünk le, hogy mi élhessünk.
Jézus az igazi kenyér, akinek a teste megöletett a Golgotán, hogy
az éhező bűnösök élhessenek.
   Jézus ezért hív minket, hogy együk az ő testét és igyuk az
ő vérét (Jn 6,54), meghív egy ünnepi lakomára, amely belőle
van, így az ő élete betölti lényünk minden részét. Úgy tekintünk
Jézusra, mint aki minden szükségünk betöltője, akinek a szava az
élet, az „igazi kenyér”, amely mindazt kínálja, amire szükségünk
lehet vagy vágyhatunk.
   Ez végtelenül nagy segítség abban, hogy megértsem a
szerepem mint Isten igéjének prédikálója. Az elhívásom nem
csupán ismeret átadása, felkészíteni embereket egy vizsgára,
vagy felemelni a lelkeket egy motivációs buzdító beszéddel. Egy
pincér vagyok, azzal a küldetéssel, hogy felkínáljam Isten igéjét
sóvár vendégeknek a főszakács jó hírére.
   Hogyan tudja egy igehirdető Isten igéjét jó pincérként
felszolgálni? Négy módon:
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1. Egy jó pincér személyesen is örömét leli a szakács főztjében
Többre van szükség, mint a menüsor ismeretére, meg kell
tapasztalni az élményt, amelyet ad. A szakáccsal való kapcsolatán
keresztül nagy gondot fordít minden hozzávalóra, nemcsak azért,
hogy tudást gyűjtsön, hanem, hogy érezze az ízt és élvezze azt.
   Igehirdetőként megkísért az, hogy a vendégekkel az
elménkben közelítsünk Isten szavához. Elolvasunk egy szakaszt
és rögtön azt nézzük, hogyan lehet azt magyarázni, illusztrálni
és alkalmazni a gyülekezeti tagjainkra nézve, de a kötelességünk
az, hogy mi érezzünk rá először Isten igéjének ízére. Mielőtt
bárki másra nézve születne bennünk alkalmazási lehetőség, saját
magunk számára kell ennek megtörténnie. A zsoltáríró ki tudja
hirdetni, hogy „Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr!”, mert első
kézből lelte örömét Isten szavában.
2. Egy jó pincér ismeri a vendégeit
A legjobb éttermekben a pincérek szánnak időt arra, hogy
megismerjék a vendégeiket, rákérdeznek, hogy étkeztek-e már
náluk korábban, és milyenfajta ételeket kedvelnek. Ez segíti a
pincért, hogy megfelelően tudjon ajánlani számukra, illetőleg
megismertetni velük új ízeket.
   Soha nem lennék szószólója a „fogyasztóközpontú”
igehirdetésnek, de mint tanítóknak, kell hogy legyen egy tiszta
rálátásunk a hallgatóságunkra, amikor felnyitjuk a Szentírást. Ez
Pál írásaiból nyilvánvaló, aki belátta, hogy a korinthusiak még
csak a „tejre” voltak készen (1Kor 3,2). Maximálisan törekedett
arra, hogy megismertesse velük a kiváló minőségű marhasültet,
de csak miután az ínyük megerősödött. Ugyanígy nekünk is
lehetnek nagy látásaink arról, hogy mit szeretnénk az asztalra
tenni (ide helyezheted a nagy tanításokat és az exegetikai
zsenialitást), de az emberek növekedésének érdekében kell
szolgálnunk, ami ott kezdődik, ahol ők éppen tartanak.
3. Egy jó pincér sohasem ad hozzá a szakács főztjéhez, és el
sem vesz belőle
Tudod, mi történik azzal a pincérrel, aki belekontárkodik a
főszakács főztjébe? Kirúgják. A jó pincér tiszteli a szakácsot (és a
vendégeket), és vigyáz az étel összetételére, valamint a tálalására,
ahogyan azt a szakács megálmodta.
   Túl sok pásztor mára elvesztette az Isten igéjébe
vetett meggyőződését. Az emberi helyeslés utáni vágy által
vezérelve az igehirdetők elhagyják a nehezebb szövegek és a
bonyolultabb igazságok értelmezését, felcserélve Isten szavának
kiegyensúlyozott étrendjét gyorséttermi ételre (eredetiben:
hulladékkaja).
   Az evangélium Isten ereje az üdvösségre (Róm 1,16)
és elítéli azokat, akik hozzáadnak vagy elvesznek belőle (Jel
22,19). Mindannyiszor, amikor beleavatkozunk Isten igéjébe,
félretápláljuk az embereket és megcsúfoljuk Istent.
   Elhívásunk az, hogy minden időben hirdessük az igét (2Tim
4,2). Ez azt jelenti, hogy dolgoznunk kell keményen a szöveggel,
észrevennünk a szavakat, a stílust, amelyben íródott, az érvelések
menetét, a feszültséget, a kérdést, az elbeszélő képanyagát. Szintén
felfedezzük a történelmi és bibliai szövegkörnyezetet, tudatában
vagyunk a kulturális eltéréseknek, amelyeket értelmezünk a
szövegben. Birkózunk a szöveggel, rámutatunk benne Jézusra az
embereknek, és arra kérjük Istent, hogy a mi közönséges szánk
képes legyen az ő természetfeletti szavait közvetíteni.
4. Egy jó pincér a vendégek háláját a szakácsra irányítja
A jó pincér elfogadhatja a köszönetet a vendégszeretetért, de
mindig a szakácsra mutat, amikor az étel nagyszerűségéről esik
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szó. Ugyanígy a prédikátorok Istennek adják a dicsőséget az ő
szavának szépségéért. Nagyon könnyen meg tud kísérteni az a
gondolat, hogy az én szavaim elérik a szíveket, megváltoztatják
az életeket, és néhány hallgató hajlamos is felemelni az ige
hirdetőjét egy isteni emelvényre. Azonban mindig Isten igéje
az, ami gyümölcsöt terem. Az igehirdetés művészete az elejétől
a végéig Isten munkája, aki Lelke által világosítja meg az igét. Ez
nem kis dolog, hogy az ő kincséhez használt edények lehetünk,
de az a tény, hogy Isten képes egy szamarat használni, hogy
elmondja, amit kell (4Móz 22,28) alázatban kell, hogy tartson
minket.
   Hálát adhatunk Istennek az ő kegyelméért, hogy engedi
hirdetnünk az ő igéjét, és amikor megváltozott életeket látunk,
minden okunk megvan dicsérni Istenünket, akinek a szava
pontosan azt viszi véghez, amit szándékában áll (Ézs 55,11).
Forrás: theresurgence.com
Fordította: Hégely Sándor
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könyvajánló
Philip Yancey

Keresztények és politika
Kelletlen barátság
Harmat, Budapest, 2013

§

Amikor sógornőm meglátta ezt a kis könyvet az asztalo
mon, kicsit lemondóan tolta arrébb, mondván, hogy ez
a téma nem érdekli őt, miközben elég lelkes olvasója a
keresztény irodalom széles skálájának.
   Ez a téma valóban olyan, amit szeretünk inkább
távol tartani magunktól és a lehető legkevesebbet
foglalkozni vele. Mégis azt gondolom, hogy érdemes
ezt a könyvet elolvasni.
   Miért? Ugyanazért, mint bármilyen más szöveget,
mert meg akarunk ismerni egy másik nézőpontot, ami
nem tökéletesen olyan, mint a sajátunk.
  Mi Philip Yancey nézőpontja? Ő egy amerikai,
evangéliumi keresztény író és újságíró, aki számos
lapban publikált már. Nem egy vezető lelkipásztor az
USA-ból, akinek szavait a sikeres szolgálat és a szószék
autoritása, tekintélye erősíti meg. Az ő hitelességét az
írásai teremtik meg vagy rombolják le. Épp ezért min
dig kicsit másképp fogalmaz és látja az eseményeket és
olvassa a teológiai könyveket, még a Szentírást is, mint
egy gyülekezeti szolgálatban álló ember.
   Milyen más nézőpontokat ismerhetünk meg a
könyvből? Például Niebuhr Krisztus és kultúra köny
vének megközelítését és annak kritikáját, inkább talán
tovább gondolását abból a multikulturális közegből
nézve, ahol most élünk mi itt a nyugati világban.
   Másrészt megismerhetjük, miképpen kerültek
az evangéliumi keresztények a politika frontvonalába.
Mi volt a legnagyobb sikerük és kudarcuk egyben?
Miért harcolnak olyan keményen, és miért olyan éles
a hangvételük? Miért hiányzik a keresztények legfonto
sabb jellemzője – a kegyelem valósága – a viták közben.
Talán ez a könyv legfontosabb kérdése. Miért nem azo
nosítják a kegyelmet a keresztényekkel?
   Megismerhetjük Yancey kapcsolatát a Fehér Ház
zal, amikor egyetlen interjúja számára is meglepően hatalmas vihart kavart, amit Bill Clintonnal készített.
  Emellett megismerhetjük Francis Schaeffer véleményét, aki elindítója volt az evangé
liumi keresztények aktív politikai kiállásának, akár tüntetéseken is.
   A könyvecske végén Yancey öt előremutató megállapítást tesz abban a kérdésben,
hogy miképp kellene részt venni a keresztényeknek a politika színterén. Jó példaként hozza
fel Billy Grahamet, aki nagy tisztelettel fordult a Szovjetunió irányába, akkor is, amikor az
USA első számú ellenségének számított, mindezt azért, hogy az evangéliumot hirdethesse.
Ugyanis ez a feladatunk nekünk, keresztényeknek. Jézus is erre választotta ki tanítványait,
nem arra, hogy alkalmasak legyenek az aktív politikai szerepvállalásra.
   A könyv maga elég rövid, mégis többszöri elolvasás után is érzem, hogy mennyire
gazdag mondanivalójú, aminek csak töredékét tudtam felvillantani. Mindenkinek ajánlom
elolvasásra.
ifj. Vas Ferenc
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1. Mózes

Mózes, héberül: Móse, a Septuagintában Móysés, a zsidó nép
vezetője, prófétája és törvényadója volt az i. e.-i XIII. sz. első
felében. Isteni megbízást kapott, hogy vezesse ki az izraelitákat
Egyiptomból, ezért nyolcvanéves korától kezdve a százhúsz éves
korában bekövetkezett haláláig vezette őket vándorlásuk idején,
amíg megérkeztek Móáb pusztájába.
*2010. január 16-án bemutatásra került Budapesten, a Művészetek Palo
tájában Arnold Schönberg Mózes és Áron című operája. Kocsis Zoltán
írta meg a mű harmadik felvonását.
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1.1. A hellenisztikus irodalomban
Az ősi kultúrák bölcseinek elfogadására irányuló zsidó-hel
lenisztikus tendencia egész sor erőltetett azonosítást hozott
magával, így például Ízisz1-Éva, Szerápisz2-József, Atlasz3-Hénoch, Bel Kronosz4-Nimród, Orpheusz5-Dávid, Muszaiosz6-Mózes,
Zoroaszter7-Ezékiel párokat azonosított. Mindez a zsidó kultúra
hősi alakjainak attribútumához való civilizációs hozzájárulás
ban csúcsosodott ki. Így például Eupolemosz8 számára – aki kro
nológiájában több mint ötszáz évvel a trójai háború elé helyezte
Mózest –, Mózes volt az első bölcs, valamint ő volt az első, aki az
írást feltalálta a zsidóknak, akiktől aztán ezt átvették a föníciaiak,
a föníciaiaktól pedig a görögök.9 Artapanosz10 szerint Mózes akit Musaeos-szal és Hermesz-Thot11-tal is azonosítottak - Orpheusz tanítója volt, felfedezte az írás művészetét, és ő volt az első
filozófus és különböző békés és háborús gépeknek a feltalálója.
Ő volt a felelős Egyiptom politikai szervezetének felállításáért is
- miután harminchat provinciára felosztotta Egyiptomot -, és ő
volt a kezdeményezője az állatkultusz bevezetésének Egyiptom
ba, amire úgy tekintettek, mint az egyetlen lehetséges eszközre
az egyiptomi tömegek állhatatlan jellemének megfékezésére.12
A Pentateuchus legkorábbi filozófiai exegétája, Arisztobulusz13
úgy tartotta, hogy Homérosz és Héziodosz műveik nagy részét
Mózes könyveiből merítették, melyek Arisztobulusz szerint már
jóval a Septuaginta előtt le lettek fordítva.14 Alexandriai Philón
fenntartja, hogy Herakleitosz15 úgy kaparintotta meg az ellenté
tek teóriáját Mózestől, „mint egy tolvaj”.16
Hasonlóképpen azt állítja, hogy a görög
törvényhozók számos törvényt „lemásol
tak” Mózes törvényeiből.17 Alexandriai
Philón szerint Mózes megelőzte Platón
anyagból történő teremtéstanát azzal,
hogy a Genezisben azt tanítja, hogy
víz, sötétség és káosz volt mielőtt a vi
lág létrejött.18 Josephus Flavius szerint
Mózes volt a legkorábbi törvényhozó a
világ feljegyzései szerint. Úgy gondolta,
hogy maga a „törvény” szó ismeretlen
volt az ókori Görögországban.19 Ezen
túlmenően, mint Josephus Flavius írja:
„különösen két ponton követte Platón a
mi törvényhozónkat (Mózest). Előírta,
mint a polgárok elsőrendű kötelességét,
a törvények tanulmányozását, melyet
szóról szóra kívülről meg kellett tanulniuk, és elővigyázatossági intézkedéseket
hozott, hogy megakadályozza az idegenek
számára, hogy találomra keveredjenek velük.”20 „A mi legkorábbi
utánzóink – vonja le a következtetést Josephus Flavius – a görög
filozófusok voltak, akik bár látszólag saját országaik törvényeit
tartották be, viselkedésükben és filozófiájukban Mózes tanítványai voltak.”21 A pogány világban az egyetlen analógia a Mózes
elsőségét állító feljegyzésekre Apameai Numenius22 híres mon
data (i. u. II. sz.), aki a Héber Biblia allegorikus interpretációját
vezette be a pogány világ számára,23 miszerint Platón Mózes
volt, aki görögül beszélt.24 Alexandriai Philo azt is állította, hogy
Mózes volt „a törvényadók legjobbika valamennyi országban”, és
törvényei a legkiválóbbak voltak, melyek valóban Istentől jöttek.
Ezt az a tény bizonyítja, hogy míg más törvényeket megszám
lálhatatlan ok miatt módosítottak, Mózes törvényei szilárdak és
mozdíthatatlanok maradtak. „Remélhetjük, hogy fenn is maradnak minden eljövendő kor számára…, mindaddig, amíg a nap és a
hold, a menny és az univerzum létezni fog.”25 Valójában – mond
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ja Alexandriai Philo –, „természetes, hogy amikor egy nép nem
fejlődik, dolgaikat bizonyos mértékben felhő borítja, de ha friss
kezdetet kívánnak elindítani egy jobb jövőért, minden nemzetnek
jobb, ha eldobja ősi szokásait, és egyedül a mi törvényeink tisztelete
felé fordul.”26 A zsidók hanyatló politikai szerencséjének dacára a
Római Birodalom idején, alkalmanként a Mózes iránti csodálat
jele megtalálható volt olyan íróknál, mint például Pszeudo-Longinosz,27 aki magasztalón írt a nagy törvényhozó szárnyaló géni
uszról28. Ezzel szemben Numenius29, Tacitusz30, Galen31, Celsus32,
Porphirius33 és Julianus34 azonban rendkívül kritikusak, sőt ellen
ségesek voltak Mózessel szemben.
1.2. Ókori támadások Mózes ellen
A legkorábbi, Mózesre vonatkozó görög utalások kedvezőek
voltak. Abderai Hecataeus35 Mózest mint a zsidó állam alapítóját
mutatja be, Mózesnek tulajdonítva Palesztina elfoglalását,
Jeruzsálem és a templom építését. Hecataeus platonikus módon
úgy magyarázta, hogy Mózes tizenkét törzsre osztotta népét,
mert a tizenkettő tökéletes szám, amely megfelel az év tizenkét
hónapjának.36 Megfigyelte a féltő gondoskodást a katonai
kiképzésben, mellyel Mózes megpróbálta az ifjúságot erkölcsi
visszafogottságra és hősi kitartásra nevelni.37 Fontosabb ennél,
hogy hangsúlyozta, hogy Mózes nem vezetett be képmásokat
az istentiszteleten, hogy Istent ne lehessen antropomorf módon
elképzelni, hiszen csak a mindent magában foglaló mennyeket,

vagyis a kozmoszt lehet Istennel azonosítani. Apameai
Posidonius38 hasonlóképpen hangsúlyozta, hogy Mózes nem
imádott bálványokat, és Istent a természettel azonosította.39
Hamarosan azonban Mózes a zsidóellenes irodalom célpontjává
vált. Abderai Hecataeus korábban megjegyezte, hogy Mózes
olyan életformát kezdeményezett, mely az emberektől való
elkülönülést és az idegenek gyűlöletét bátorította. Az egyiptomi
pap Manetho40 szerint Mózes Heliopolisz lázadó papja volt,
akit Osarsiphnak hívtak,41 és aki megparancsolta a zsidóknak,
hogy mészárolják le Egyiptom szent állatait, majd a hikszoszok
segítségével a kegyetlenség tizenhárom éves uralmát teremtette
meg az egyiptomiak felett, míg végül Amenhophis fáraó kiűzte
őket.42 Lysimachus43 azt írta, hogy Mózes úgy tanította a zsidókat,
hogy ne mutassanak jóakaratot az emberek iránt, hogy mindig
a legrosszabb tanácsokat adják, és romboljanak le az isteneknek
szentelt minden templomot és oltárt, amit találnak.44 Apollonius
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Molon45 azzal vádolta Mózest, hogy sarlatán és imposztor volt, aki
a zsidóknak rossz törvényeket adott. Posidonius46 szerint amikor
Antiochus Epiphanes belépett a szentek szentjébe, látta ott egy
szakállas embernek a szobrát, aki szamáron lovagolt,47 aki egy
könyvet tartott a kezében. Ez volt Mózes, aki az egész emberiség
elleni gyűlölet törvényeit adta át a zsidóknak.48 Végül Nicarchus49
azt írja, hogy Mózest Alphának hívták – ami az Alexandriai
Múzeum tagjainak borzalmas titulusa volt –, és valószínűleg a
zsidó-hellenisztikus irodalomban Mózesre alkalmazták, mert
leprás foltokat viselt az egész testén.
1.3. Mózes életrajza
A bibliai narratívában elszórtan található Mózesre vonatkozó
életrajzi részletek jelentős mértékben kidolgozásra kerültek a
zsidó-hellenisztikus irodalom jellegzetes stílusában. Demetrius
(III. sz. vége) a „Júdea királyairól” című művében a kúsita asszonyt,
akit Mózes feleségül vett50 Cippórával azonosította, állítva, hogy
amennyire a nevekből következtetni lehet (a LXX felsorolja Dedan
fiai között Ábrahám unokáját Ketura családjából, és Raguelt, aki
Demetrius szerint Jetró apja volt), Cippóra hatodik generációs
leszármazottja volt Ábrahám családjának. A Biblia szerint
Ábrahám Ketura fiait „kelet felé, a kelet országába” küldte,51 amit
Demetrius Kús földjeként azonosított. „Ezen az alapon jelentette
ki Áron és Mirjam – vonja le a következtetést Demetrius – hogy
Mózes kusita nőt vett feleségül”.52 Mózes életének első részletes
elbeszélése Artapanus53 „A zsidókról” című munkájában
található. Artapanus szerint a fáraó leánya, Merris54 meddő volt,
ezért egy zsidó gyermeket adoptált, akit Mózesnek nevezett
el. Merris férje, Chenephres, Memphis királya, féltékeny lett
Mózesre, és megpróbált megszabadulni tőle úgy, hogy elégtelen
háttérrel küldte egy etiópiaiak elleni küzdelembe. Itt tízévnyi
tartózkodása után az etiópiaiak annyira megkedvelték Mózest,
hogy befolyására elfogadták és felvették a körülmetélés rítusát.
Artapanus nem tudott semmit azonban Mózesnek az etióp király
lányával folytatott románcáról, és arról, ahogy a lány elárulta neki
a fővárost.55 Artapanus verziója a bibliai történetre, mi szerint
Mózes megölte az egyiptomit, hangsúlyozza, hogy az egyiptomi
Mózes életére tört. Valójában csak az utolsó lehetőségként ölte
meg Mózes az egyiptomi Chanethothest, hogy megmentse saját
életét. Mózest népének kiszabadítására tett erőfeszítései börtönbe
juttatták, de a vasak, melyek fogva tartották, csodálatos módon
lehullottak, és a börtönkapuk maguktól kinyíltak.56 Mózes pálcája
Artapanus szerint minden egyiptomi templomban megtalálható
volt, és hasonló volt a seistronhoz57 vagy „kereplőhöz”, melyet az
Ízisz-tiszteletnél alkalmaztak. A seistron segítségével emelte meg
Ízisz a Nílus vizének szintjét, és ezért őt az Ízisz-himnuszokban
Seistrophrosnak nevez
ték. Artapanus két hagyo
„Mivel Mózes esküvel
mányt említ a Vörös
tengerre vonatkozóan,
tagadta meg a gazdagság
a Mem
phisből és a
halmozását, Isten azzal
Heliopolisból szárma
jutalmazta meg, hogy az
zót. A heliopolisi ha
egész világot kezeibe adta.” gyomány követi a Bib
liát, míg a memphisi
az
zal magyarázza az
eseményt, hogy Mózes jól ismerte a területet, és megvárta az
apályt.58 Végül az okot, amiért az egyiptomiak üldözték az
izraelitákat, Artapanus azzal magyarázta, hogy vissza kívánták
szerezni a tulajdonukat, melyeket az izraeliták kölcsönöztek
tőlük.59 Hasonló magyarázatot ad Trogus Pompeius,60 aki
azonban azt mondja, hogy a zsidók ellopták az egyiptomiak szent
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eszközeit. Artapanus elbeszélése Mózes leírásával zárul: „Mózes,
azt mondják, magas és pirospozsgás volt, hosszú fehér hajjal,
és méltóságteljes megjelenéssel.”61 Ezékiel62 zsidó tragédiaíró
művéből fennmaradt 269 sor, egy hosszú monológ Mózestől,
melyben elbeszéli pályafutását egészen a Midjánba történő
meneküléséig. Tartalmaz ezen felül egy párbeszédet egy álomról,
melyben egy királyi személy égig érő trónra ülteti Mózest, és
amelyről Mózes szemlét tart az égi sereg felett, akik térdre esnek,
majd elvonulnak előtte, mialatt Mózes megszámlálja őket.63
Alexandriai Philón a „De vita Mosis”-ban leírja Mózes négy
funkcióját, mint királyt, törvényhozót, papot és prófétát. Míg
Mózes törvényének híre eljutott az egész civilizált világba – írja –,
magát az embert, amilyen valójában volt, csak kevesen ismerték.
A görög tanult férfiak, valószínűleg irigységből, visszautasították,
hogy emlékezetre méltónak kezeljék. Bár ebben az értekezésben
nincs kísérlet a zsidóellenes irodalom cáfolatára, Alexandriai
Philón a Hypotheticá-ban64 utal arra a vádra, miszerint Mózes
„egy imposztor és egy fecsegő sarlatán volt”. Úgy magyarázza
az exodust, mint ami részben a zsidók túlszaporodásának
következménye volt Egyiptomban,65 valamint Istennek álmokban
és víziókban adott revelációjának eredménye, hogy tovább
menjenek. Rámutat arra, hogy az izraeliták csodálata azon
ember iránt, aki a törvényeket adta számukra, olyan nagy volt,
hogy minden, ami számára jónak tűnt, számukra is az volt. Ezért,
akár saját következtetéséből származott az, amit nekik mondott,
akár valamilyen természetfeletti forrásból, mindent Istennek
tulajdonítottak.66 A „De vita Mosis”-ban Alexandriai Philón
elmagyarázza, hogyan találta meg a gyermek Mózest a fáraó lánya.

Állandó depressziós állapotban keseregve azon, hogy nem lehet
gyermeke, aki követhetné apját a trónon, végül egy alkalommal
összeomlott, és bár addig mindig saját lakrészében tartózkodott,
elindult udvarhölgyeivel a folyó felé, ahol Mózest kitették. Mivel
a kis Mózest a vízből húzták ki, a fáraó lánya Mózesnek nevezte
el a gyermeket, utalva az egyiptomi nyelv víz szavára. Ahogy
Mózes növekedett szépségben és kedvességben, a fáraó leánya
elhatározta, hogy saját fiának fogja hívni, hiszen méhe korábban
megnagyobbodott, hogy azon keresztül születhessen meg saját
fiaként. Tanítók érkeztek a fiúhoz Egyiptom különböző részeiről,
sőt még Görögországból is. Rövid idő alatt azonban Mózes
képességeivel túlszárnyalta őket. Elsajátította mind az egyiptomi
és a görög oktatás legjavát. Csak a léleknek élt, nem a testnek.
Egyszerűen élt, megvetett minden luxust. Mózes pályafutásának
kezdete pásztorként jó képzés és egy megelőző gyakorlat volt a
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királyságra annak, aki az emberiség nyáját volt hivatott terelni.
Mivel Mózes esküvel tagadta meg a gazdagság halmozását,
Isten azzal jutalmazta meg, hogy az egész világot kezeibe adta.
Ezért minden elem engedelmeskedett neki mint mesterének, és
meghajoltak parancsa előtt. Istennel való partneri kapcsolata
felhatalmazta, hogy ugyanazt a címet viselje: „Mivel istennek
és az egész nemzet királyának nevezték, belépett a sötétségbe,
ahol Isten volt, azaz a létező dolgok soha nem látott, láthatatlan,
testetlen, archetipikus lényegébe.”67
   Néhány részlet még ide tartozik Josephus Flavius Mózeselbeszéléséből.68 A fáraó rendeletet hozott, hogy írástudójuk
tanácsára a héberek minden fiúgyermekét fojtsák meg. A jóslat
szerint a születendő gyermek, ha életben hagyják, majd megalázza
Egyiptomot, és felmagasztalja Izraelt. Mózes könnyű születése
megkímélte anyját az éles fájdalmaktól, és megmentette őt, hogy
a figyelő egyiptomi bábák felfedezzék. A gyermek nagysága és
szépsége elbűvölte Thermuthis hercegnőt, aki megtalálta őt a
Nílusban. Mivel a gyermek visszautasította minden egyiptomi
szoptatós dajka keblét, anyját alkalmazták, hogy szoptassa.
Mózes koraérettsége már játékaiban megmutatkozott. Midőn a
hercegnő az újszülöttet apjának karjaiba helyezte, a fáraó, hogy
kedvezzen lányának, diadémját a gyermek fejére helyezte, de
Mózes letépte azt, a földre vetette és megtaposta. Az egyiptomiak
ezt rossz jelnek tekintették, és a szent írástudó, aki megjósolta

Nicolas Poussin: A csecsemő Mózes kimentése a folyóból (1651)

születését, megpróbálta megölni. Thermuthis azonban gyorsabb
volt nála, és elvitte a gyermeket tőle. Josephus Flavius, akit
hellenisztikus környezete magával ragadott, azt mondja, hogy
miután átkelt a Vörös-tengeren, Mózes hexameterben komponált
himnuszt Istennek.
  Megemlítendő még Pseudo-Philo „Liber Antiquitatum
Biblicarum” című munkája (i. u. I. sz.). A mű szerint Mózes
körülmetélten született.69 A fáraó leánya azért ment le fürödni
a Nílusban a meghatározott időben, mert álmot látott. Mielőtt
Mózes széttörte a kőtáblákat, rájuk tekintett, és látta, hogy nincs
írás rajtuk. Az ok, amiért nem léphetett be az ígéret földjére
az volt, hogy meg legyen kímélve a bálványok látványától,
melyek félrevezetik a népet. Mózes Isten kezeiben halt meg,
aki személyesen temette el.70 Halálának napján a mennyei
istendicséret abbamaradt, ami sem azelőtt, sem azután soha nem
történt meg.
1.4. Mózes az apokaliptikus hagyományban
A „Mózes mennybemenetele” című hellenisztikus apokrif irat
szerint71 Mózes a világ teremtése előtt fel lett készítve arra,
hogy közvetítője legyen az Isten népével kötött szövetségnek.72
Nem volt egyetlen hely sem méltó arra, hogy sírja helyét jelölje,
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mivel síremléke a felkelő naptól a lenyugvó napig terjedt.73
Mózesnek népével való kapcsolata nem szűnt meg halálával,
mivel Isten kijelölte őt arra, hogy közbenjárója legyen népének
a spirituális világban is. Ebben a műben van Mihály angyal és
a sátán vitája is Mózes temetéséről. A sátán ellenzi Mihálynak
Mózes eltemetésére szóló megbízatását azon az alapon, hogy ő
az anyagvilág ura. Erre az érvre Mihály angyal így fel: „Az ÚR
utasítson rendre téged, mivel Isten lelke teremtette a világot és az
emberiséget.” Más szóval, a sátán Istennek adja Mózes lelkét, de
követeli testét mint saját kizárólagos területét. A szerző Mihály
szavain keresztül visszautasítja ezt a gnosztikus dualizmust,
hangsúlyozva, hogy Isten ura testnek és léleknek egyaránt, mivel
ő mindenek teremtője.74 Utalnunk kell itt a Mózessel és Ezrával,
a „második Mózessel” kapcsolatos apokaliptikus tradícióra. A
Mózes mennybemenetele című iratban Mózes titkos könyveket
ad át Józsuénak, melyeket meg kell őriznie és el kell rejtenie „a
bűnbánat napjáig, a látogatásig, amikor az Úr meglátogat majd
téged a végső napok beteljesülésekor”.75 A Jubileumok könyve
szintén elbeszéli azt, hogy Mózes előtt a Szinájon felfedetett
a jövendő, melyben megmutatták neki a történelem minden
eseményét, a múltat és a jövendőt egyaránt.76 Ezzel össze lehet
hasonlítani a 2Ezsdrás (LXX) 14. fejezetét, ahol Ezra (Ezsdrás),
a „második Mózes”, isteni kinyilatkoztatásból megkapta az Írás
24 kanonikus könyvét, melyet nyilvánossá kell tennie, és az
apokaliptikus tradíció 70 könyvét, melyet titokban kell tartania.
1.5. Mózes, a mágus
A pogány irodalomban Mózes, érthető módon, ritkán kerül elő,
mégpedig mágusként. Apameai Numenius például úgy mutatja
be, mint egy nagy mágust, nagyobbat, mint riválisai, Iannes és
Iambres,77 mivel Mózes imái hatékonyabbak voltak, mint azokéi.78
Ezen túlmenően, néhány mágikus papiruszon Mózes úgy jelenik
meg, mint akinek Isten misztériumokat adott át.79 Megemlítendő,
hogy néhány qumráni töredéken titkos asztrológiai tanításokat
tulajdonítottak Mózesnek.
  
1.6. Rabbinikus források
A zsidó hagyományban jellegzetes ambivalencia figyelhető
meg Mózes személyiségével kapcsolatban. Egyrészről Mózes
a legnagyobb a zsidó tanítók sorában, hatalommal rendelkező
személyiség, az ember, akivel Isten „szemtől szemben” beszél, a
közvetítő Isten és ember között, a próféták mestere, ő kapja meg
Istentől az emberiség számára szánt törvényeket. Másrészről
viszont a legnagyobb gondossággal figyel a hagyomány arra,
hogy ne tulajdonítson semmilyen isteni vagy félisteni erőt
Mózesnek. Mózes egy ember, emberi hibákkal és emberi
bukásokkal. Törekedtek arra, hogy minden „személyi kultuszt”
elvessenek, még ha az illető személy olyan kimagasló valaki is,
mint Mózes. A judaizmus nem „mózesizmus”, hanem a zsidó
nép vallása. Isten, és nem Mózes adja Tóráját népének, Izraelnek.
Vannak zsidó gondolkodók azonban, akik – nyilvánvalóan a
keresztények Jézus-értelmezésének, illetve az iszlám Mohamedértelmezésének hatására – felértékelik Mózes szerepét úgy,
hogy a vallás körülötte összpontosuljon. Az ellenkező tendencia
azonban ugyanilyen jelentős. Éppen azért, mert a kereszténység
és az iszlám egy személy körül összpontosul, a zsidó gondolkodók
kijelentik, hogy a judaizmus, ezekkel ellentétben, nem jelöl
ki egy személyt, még egy Mózest sem, aki a hit középpontja
lenne. A probléma hangsúlyozása különbözik aszerint, hogy a
korszakokban, melyekben Mózes szerepét tárgyalták, milyen
erős kihívásokkal kellett szembenézniük. Érezték az igényt Mózes
felsőbbrendűségének állítására, de egyszersmind megtagadtak
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tőle bármilyen isteni megtiszteltetést.
   A Talmud korának bölcsei, Rav (Abba Aricha) és Samuel
(a nehardeai akadémia vezetője) mondták, hogy a megértésnek
ötven kapuja van megteremtve a világban, melyből Mózes az
összest megkapta, egy kivételével, mivel mondva van: „Csak
kevéssé tetted őt (Mózest) kisebbé az angyaloknál.” (Zsolt 8,6).80
A próféták mindegyike úgy látta Istent, mint amikor az ember
homályos tükörbe tekint, de Mózes úgy, mint amikor tiszta
tükörbe néz.81 Amikor Mózes megszületett, az egész házat fény
töltötte be.82 Mózes olyan kedves, gyengéd és figyelmes volt a
bárányok iránt, amikor Jetró nyáját őrizte, hogy Isten Izrael
pásztorává tette.83 Mózes számára egy olyan nagy tulajdonság,
mint az istenfélelem, nagyon könnyen elérhető volt.84 Rabbi
Jochánán85 mondta: „A Szent, áldott legyen ő, isteni jelenlétét
csak azon nyugtatja, aki erős, gazdag, bölcs és szelíd, és Mózes
rendelkezett mindezekkel a tulajdonságokkal.”86 Egy álláspont
szerint Mózes valójában nem halt meg, hanem most is Isten
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előtt áll, és neki szolgál, ahogy a Szináj hegyén tette.87 Mózes
igaz ember volt élete kezdetétől a végéig, ahogy Áron is az
volt.88 Itt, ahogy a rabbinikus irodalomban gyakran, Mózes
dicsérete Áronéval párosul. Mózes és Áron alázata nagyobb
volt Ábraháménál, hiszen Ábrahám úgy beszélt magáról, mint
hamuról és porról,89 míg Mózes és Áron kijelentették, hogy ők
semmik.90 Az egész világ csak Mózes és Áron érdemén létezik.91
Az ilyen és hasonló mondatok jellemzik a rabbinikus irodalmat,
tudnillik hogy a végsőkig elmennek Mózes dicséretében. Jóllehet
más bibliai hősök esetében is van dicséret, és néhányszor Áron is
osztozik Mózes dicsőségében.
   A rabbik Mózest általában Mose Rabbénu („Mózes a mi
mesterünk” vagyis tanítónk), a Tóra tanítójának címével illetik.92
A Misnában arra is van utalás, hogy Mózes kezei önmagukban
semmilyen hatást nem gyakoroltak Izrael hadiszerencséjére az
Amálékkel folytatott csatában. Csupán amikor Izrael felemelte
szemeit az Istenhez, erre való válaszként emelte fel kezeit Mózes

is, hogy Isten megsegítette őket. Rabbi Eleázár, a „Menjetek
le”93 vers kommentárjában megjegyzi: „A Szent, áldott legyen ő,
mondta Mózesnek: Mózes, szállj alá a te nagyságodból! Adtam
vajon én nagyságot számodra másra, mint Izrael javára? Most
pedig Izrael vétkezett, akkor mi szükségem van rád?”94 Rabbi Jose95
azt mondta, hogy ha Mózes nem előzte volna meg, Ezra méltó
lett volna arra, hogy megkapja a Tórát Izrael számára.96 Nem
idegenkedtek a rabbik alkalmanként attól sem, hogy kritizálják
Mózes lobbanékony természetét,97 és azt állították, hogy
eltévelyedett, bár kész volt beismerni tévedését.98
   A rabbinikus hagyományban Mózes nemcsak az írott tant,
hanem a szóbeli tant is megkapta, beleértve a „törvényeket,
melyeket Mózes a Szinájon kapott” (Háláchá le-Mose mi-Szináj),
és az összes új magyarázatot, amit egy buzgó tóratanuló valaha
is a tanítója elé vitt, már a Szinájon átadta Isten Mózesnek.99. Az
a gondolat, hogy a valóban új tanítások is benne voltak már a
Tórában, amit Mózes megkapott, abból a történetből következett,
miszerint Mózes az időn átutazva megérkezett Rabbi Ákivá
iskolájába, és zavarta, hogy nem érti Ákivá tanítását, amíg
meg nem hallotta, hogy Rabbi Ákivá kijelenti: a tanítást maga
is, mint Mózes, a szináji tanítás hagyományából kapta.100 A
gondolat, miszerint a legkiválóbb zsidó tanítók, akik újításokat
vezettek be – Hillél, Johánán ben Zákkáj és Rabbi Ákivá –
Mózessel azonosíthatóak, akinek munkáját ők folytatták, abban
az állításban is kifejeződik, miszerint ezek a tanítók Mózeshez
hasonlóan szintén százhúsz évig éltek, mely három negyvenéves
szakaszra oszlik.101 Egy, a középkorban szélesen elfogadott
interpretáció szerint a „Mózes” nevet néha tudósoknak adták
megtisztelő címként.102
1.7. Az Aggáda
A menny és a föld csak Mózes miatt teremtetett.103 A víz
teremtésének elbeszélése a második napon nem fejeződik be
a szokásos formulával, „és látta Isten, hogy ez jó”, mert Mózes
arra rendeltetett, hogy víz által bűnhődjön, hiszen születésekor
kitették a vízre.104 Noé csak azért menekült meg az özönvíztől,
mert Mózesnek tőle kellett származnia.105 A fel- és leszálló
angyalok, akiket Jákob látott éjszakai látomásában,106 valójában
Mózes és Áron voltak.107 Szülei házát betöltötte a fény születése
napján. Körülmetélten született108 Ádár hó 7-én.109 Beszélt
szüleihez születése napján, és prófétált három éves korában.110 A
fáraó lánya fürödni ment, mert leprás fertőzést kapott, de ahogy
megérintette Mózes bölcsőjét, meggyógyult. Ezért sajnálta meg a
gyermeket, és megmentette a szolgálólányai tiltakozása ellenére.
Amikor kinyitotta a bölcsőt, látta a Sechinát111 Mózes mellett,
és hallotta Mózes sírását, ami úgy hangzott, mint egy ifjúé.112
A fáraó asztrológusai korábban megjövendölték, hogy Izrael
szabadítója hamarosan megszületik, és víz által fog bűnhődni.
Miután Mózest a vízre tették, azt mondták, hogy a szabadítót
már vízbe vetették, ezért a fáraó hatálytalanította a rendeletét,
miszerint minden fiúgyermeket meg kell ölni.113 Nemcsak
minden születendő gyermek megmenekült, de a Mózessel együtt
a Nílusba vetett 600 000 gyermek is megmenekült.114 Mózes
visszautasította, hogy egyiptomi dajkák kebléből szopjon, mert
a száj, mely arra volt rendelve, hogy a Sechinával beszéljen, nem
vett magához tisztátalan tejet.115 Egyedülálló szépsége magával
ragadta a királyi ház szolgálattevőit, a fáraó lánya adoptálta őt, és
újra és újra kinyilvánította szeretetét iránta. Még a fáraó is játszott
a csecsemővel, aki gyakran vette el annak koronáját és tette azt a
saját fejére. A király tanácsadói megrettentek ettől a viselkedéstől,
és azt tanácsolták a fáraónak, hogy ölje meg a gyermeket. Jetró
azonban, aki a királyi tanácsadók sorában volt, követelte, hogy
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először tegyék próbára a gyermeket. Egy aranyedényt, valamint
egy égő széndarabot hoztak Mózes elé, és épp az aranyedény felé
nyúlt volna, amikor Gábriel angyal megérkezett, és átirányította
a kezét a forró szén felé. A bébi az égő szenet a szájához vitte,
megégette a nyelvét, és ennek eredménye volt a beszédhibája.116
   Mózes nem csupán együtt érzett honfitársaival szenvedéseik
idején, hanem segítette őket munkájuk ellátásában is, így maga
készítette az agyagot a téglákhoz. Olyan feladatokat adott nekik,
melyek képességeiknek megfelelőek voltak, vagyis az erősebbek
nagyobb terhet viseltek, a gyengébbek kisebb feladatokat
láttak el.117 Csak az után ölte meg a kegyetlen egyiptomi
munkafelügyelőt, miután az angyalok elrendelték annak halálát,
mivel azt megelőzően megrontotta egy héber rabszolga feleségét,
és ennek következtében a férj életére is tört. Mózes az egyiptomit
vagy az Isteni Név segítségével, vagy saját fizikai erejével ölte
meg. Miután Dátán és Ábirám informálták a fáraót Mózesről,
Mózest halálra ítélték, de a hóhér kardjának nem volt ereje
felette, mivel nyaka olyan lett, mint egy elefántcsont oszlop.118
Mózes megmentette Jetró lányait, miután a pásztorok a kútba
vetették őket, és megvédte őket erkölcstelen szándékaiktól.
Mózes csak egy vödör vizet húzott fel, és azzal megitatta az egész
ott összegyűlt nyájat, mivel a víz a kezei között áldott volt.119
Egy hagyomány szerint Mózes csak akkor tudta nőül venni
Cippórát, miután megegyezett Jetróval, hogy egyik gyermekét
Jetró hitében nevelik fel, és a többit a héber tradíció szerint. Ezen
egyezség miatt Gersóm nem volt körülmetélve, és az Egyiptomba
való menet közben Mózes majdnem meghalt e mulasztása
miatt,120 más bölcsek véleménye szerint pedig121 Mózes nem
tudta körülmetélni második fiát, Eliézert, mert az közvetlenül az
Egyiptomból való kivonulás előtt született, és az egyetlen hibája
Mózesnek az volt, hogy nem tette ezt meg azonnal, amikor
elérkezett a pihenőhelyre.
   Mielőtt Isten a nagyság adományát adja egy embernek,
először kis dolgokban kipróbálja őt, és aztán emeli fel. Mózes azzal
mutatta meg megbízhatóságát, hogy a nyájat kivezette a vadonba,
hogy megkímélje mások mezejének tönkretételétől. Megmutatta
könyörületességét is: egy fiatal gyermeket a vállán vitt, amikor
az kimerült egy vízmedencéhez való futásban.122 Isten égő
csipkebokorban jelent meg neki, hogy bemutassa, hogy a zsidók
olyan elpusztíthatatlanok, mint a bokor, melyet nem emésztett el
a tűz.123 Sokan azzal indokolják Mózes kezdeti hezitálását, amikor
nem akarta elvállalni testvérei megmentésének küldetését, hogy
visszarettent a megtiszteltetéstől és tekintélyének növekedésétől,
mely növekedett volna, ha sikeresen teljesíti a feladatát.124
Attól félt, hogy megsérti idősebb testvérét, akiről az gondolta,
hogy neki kellene lenni a megmentőnek.125 Azt óhajtotta, hogy
a megmentő maga Isten legyen, és ne egy halandó, és így a
menekülés örök érvényű legyen.126 Dühös volt, mert Isten
elhagyta Izrael gyermekeit kétszáztíz évre, és megengedte, hogy
sok igaz elpusztuljon az egyiptomi munkafelügyelők keze által.
   A bölcsek ugyanígy zavarban voltak Mózes Istennek
adott látszólag tiszteletlen feleletétől, miszerint miután ő
beszélt a fáraóval, a népnek nem lett jobb a sorsa.127 Különböző
magyarázatokat adnak Mózes panaszának milyenségére
vonatkozóan: Dátán és Ábirám gúnyolódása Mózes
sikertelenségén kiprovokálta Mózes haragját.128 Mózes tévesen
azt hitte, hogy a szabadulás teljes egészében a kegyelem mentén
fog megtörténni, ezért azonnali lesz.129 Úgy érezte, hogy a saját
generációjában élő izraeliták nem érdemelték meg a rabság
szigorú büntetését, és nem kételkedett benne, hogy Isten végül
megszabadítja népét. A vének kezdték kísérni Mózest és Áront
a fáraó palotájához,130 de fokozatosan lemaradtak, egyenként,

majd párokban, úgy, hogy mire a palotához értek, már csak
Mózes és Áron voltak ott.131 A kemény üzenetek dacára, melyeket
a fáraónak mondott, Mózes mindig megadta a királyoknak
kijáró tiszteletet.132 Mózes maga vitte véghez az összes csapást,
kivéve, melyek kapcsolatban álltak a vízzel és a porral, mivel ő
víz által menekült meg, és a por elrejtette az egyiptomi testét,
akit megölt.133 Amikor Mózes meghirdette a végső csapást,
nem mondta meg annak pontos idejét, csak annyit jelölt meg,
hogy „éjfél körül”, mert félt, hogy a fáraó asztrológusai rosszul
kalkulálnak, és hazugnak nevezik majd őt.134 Az exodus alatt, míg
a tömegek csak arra gondoltak, hogy elvigyék az aranyat és az
ezüstöt az egyiptomiaktól, Mózes elment, és visszaszerezte József
koporsóját, ami ezután elkísérte az izraelitákat a sivatagban.135
   Mózes a Szináj-hegyre egy felhővel borítva ment fel, mely
megszentelte őt arra, hogy a Tórát megkapja.136 Amikor felment
a magasba, a szolgáló angyalok vitatták a jogát „egy asszonytól
születettnek arra, hogy megkapja a Tóra kincseit”. A Mindenható
bátorítására Mózes bemutatta az angyaloknak, hogy csak a
halandókra vonatkoznak a Tóra szabályai, így azok jogosan az
övéi. Az angyalok ettől kezdve barátságosak voltak Mózessel,
és mindegyik felfedte előtte a titkát.137 Tartózkodva az ételtől
negyven napon át a Szináj-hegyen Mózes úgy viselkedett, mint
az angyalok.138 Nappal instrukciókat kapott Istentől, és éjjel
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áttekintette a tanítást.139 Nemcsak a Bibliát, a Misnát, a Talmudot,
és az Aggádát ismerte meg Mózes, hanem minden magyarázatot
is, melyet jövendőbeli tanulóknak kellett felvetniük, szintén
megkapott kinyilatkoztatásban.140. Mielőtt Mózes felment a
hegyre, megígérte, hogy lejön onnan a 41. nap dele előtt. Azon
a napon a sátán összezavarta a világot, így az izraelitáknak
délutánnak tűnt, amikor valójában még reggel van. A sátán azt
mondta nekik, hogy Mózes meghalt, és soha nem fog visszajönni,
amiért is a nép elkészítette az aranyborjút.141 Mózes összetörte a
kőtáblákat, és úgy tett, mintha a Tórát nem kapták volna meg,
hogy megmentse a bűnösöket a büntetéstől. Isten helyesnek
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ítélte ezt a cselekedetét,142 és amikor Mózes megértette, hogy
Izrael sorsa rajta és imáin múlik, elkezdte védeni őket.143 Úgy
érvelt, hogy Isten nem adta parancsba a bálványimádás tiltását
Izrael gyermekeinek, mivel az egyes számban, és nem többes
számban szerepel a parancsolatban,144 és az csak rá vonatkozik.145
Mózes visszautasította Isten ajánlatát, hogy nagy nemzet ősévé
teszi, mert attól félt, hogy azzal vádolják majd, hogy csak saját
dicsőségét kereste, és nem a népét.146
   Isten nem adta meg Mózesnek, hogy megismerje Isten
teljes dicsőségét, mivel visszautasította, hogy rátekintsen az égő
csipkebokorban.147 Ugyanabban a barlangban rejtőzött, amit
később Illés is elfoglalt.148 Ha lett volna ott egy nyílás, még ha
olyan kicsi is, mint egy tű foka, Mózest elemésztette volna az
átvonuló isteni fény.149 Mózes ennek a fénynek csak a reflexióját
kapta, és annak sugárzásától fénylett az arca.150 E reveláció
alatt Mózes egy mélyebb megértését kapta az isteni tanítások
problémájának.151 Utána úgy ismerték őt, mint a Tóra tanítóját,152
mivel az úgynevezett 50 bölcsesség közül 49-nek a birtokában
volt.153 Ő volt a legnagyobb próféta az izraeliták között,154 bár
egy nézet szerint, Bálám majdnem egyenlő volt vele, azért, hogy
a pogány népek ne tulajdoníthassák gonoszságaikat a prófétai
szellem hiányának.155 Mózes követelte, hogy teljes elszámolás
legyen a szentélyhez gyűjtött anyagokról, mivel meghallotta,
hogy gúnyolódók azzal vádolták, hogy elsikkasztotta az arany
és az ezüst egy részét.156 A szentély felszentelésének hét napja
alatt Mózes főpapként szolgált. Izrael királyának is tartották
a negyvenéves vándorlás alatt. Amikor Mózes kérte ezt a két
hivatalt, megtudta, hogy a papság már Áronnak, a királyság
pedig Dávidnak lett átadva.157
   Mózes követelte, hogy vétke a szikla megütésekor legyen
feljegyezve a Tórában,158 hogy az eljövendő generációk tévesen
ne tulajdoníthassanak neki más bűnöket.159 A nép tü
rel
met
lensége, és a gúnyolódók csúfolkodásai okozták, hogy
haragjában a sziklára ütött.160 Valójában Isten jóval korábban
elrendelte, hogy Mózes nem léphet be az ígéret földjére, és a
Kádés pusztájában történt vétek csak ürügy volt, hogy Isten ne
tűnjön igazságtalannak. Isten elmagyarázta Mózesnek, hogy
ha nem lett volna a pusztában eltemetve azzal a generációval
együtt, mely elhagyta Egyiptomot, az emberek tévesen azt
hirdetnék, hogy annak a nemzedéknek nincs része az eljövendő
világból.161 Mózes azonnal engedelmeskedett Isten parancsának,
hogy bosszulja meg Izrael népét a midjanitákon,162 bár tudta,
hogy amint ez megtörténik, ő meg fog halni.163 Halála előtt
Mózes könyörgött egy utód kinevezéséért, aki sikeresen kezelni
tudja majd népének problémáit.164 Mózes azt is kérte, hogy
utódja majd vezesse a háborúban a népet, és ne rejtőzzön el
az utolsó sorokban, ahogy azt a pogány királyok szokták.165
Mózes könyörgött, hogy a rendelet, miszerint nem mehet be
a Szentföldre, kerüljön eltörlésre, hogy osztozhasson népe
örömében, miután megtapasztalta bánatukat.166 Isten azonban
visszautasította ismételt kéréseit, mivel egy nemzedék vezérének
sorstársaival kell maradnia, és Mózes generációja a sivatagban
lett eltemetve,167 és az idő is elérkezett Józsuénak, hogy vezérségét
gyakorolja.168
   Mózes Isten csókjával halt meg169 születése évfordulóján,
Ádár hó 7-én. Isten maga temette el Mózest170 egy sírban, mely el
lett készítve számára már a teremtés Sabbatjának estéjén.171 Sírja
Bét-Peorral szemben van, vezeklésül Izrael bűnéért, amiért a
Peor bálványát imádták.172 Sírját mégsem lehet megtalálni, mert
az előtt, aki a völgyben áll, úgy látszik, mintha a hegycsúcson,
míg a hegy csúcsáról úgy látszik, mintha a völgyben lenne.173
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1.8 A középkori zsidó szemlélet
Minden zsidó filozófus egyetért abban, hogy Mózes profetikus
revelációja más és magasabb rendű volt, mint az összes többi
próféta próféciái. Júda Halévi (1075–1141) írja, hogy Mózes
próféciája egyenesen Istentől jött. Ő nem akkor kapta a próféciát,
amikor aludt, vagy amikor egy ébrenlét és álom közötti
állapotban volt, és nem az aktív intellektussal való egyesülés
révén érkezett el a próféciához.174 A „próféta” megjelölés,
amikor Mózesre és a többi prófétára alkalmazzák, Maimonidész
(1135–1204) szerint kétértelmű. A prófécia tárgyalásakor

Mose ben Maimon (Maimonidész)
zsidó rabbi, orvos, filozófus (1135–1204)

a Tévelygők útmutatójában Maimonidész azt állítja, hogy
ő csak akkor utal Mózes próféciájára, ha szembe akarja azt
állítani általában a próféciával.175 Négy megkülönböztető
jegyet jelöl meg Mózes és a többi próféta próféciája között.176
Minden próféta kinyilatkoztatása, kivéve Mózesét, álomban és
látomásokban történt.177 Egy angyal segítségével, ezért a próféták
szimbolikus nyelvezettel prófétáltak,178 transzszerű állapotban,179
és Isten akarata szerinti különböző időszakokban. Mózes ezzel
ellentétben prófétai üzenetét teljesen éber állapotban kapta, nem
szimbolikus nyelven, közvetlenül Istentől, és nem egy angyali
közvetítőn keresztül, saját választása szerinti időben180. Úgy
tűnik, hogy a Mózes és a többi próféta próféciái közötti összes
különbség egy alapvető különbségre redukálható tudniillik,
hogy a képzeleti elem nem játszott szerepet Mózes prófétai
tapasztalatában. A többi prófétánál pedig nagy szerepet játszott,
mivel a prófécia, Maimonidész szerint, „egy Istentől való áradás,
mely az aktív intellektus közreműködésével, először a racionális
képesség felé, majd a képzeleti tehetség felé árad”.181 Maimonides
azt írja, hogy míg más próféták „csak egy prófétai álomban
hallhatják, hogy Isten beszél hozzájuk (...) Mózes (...) hallotta őt
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a frigyláda takarója felett, a két kerub között, a képzeleti tehetség
közreműködése nélkül”.182 Mózes profetikus tapasztalata ekkor
úgy tűnik racionális képességeinek magas fejlettségétől függött, és
valószínű, hogy Maimonidész szerint – bár ezt kifejezetten nem
mondja ki – Mózes egyesült az úgynevezett aktív intellektussal.183
A középkori filozófusok Mózes olyan tulajdonságait, mint
bátorság, szerénység és igazságosság, a prófétai tapasztalat
előfeltételének tartották.184
   A Biblia-kommentátorok tárgyalják, hogy miért rendezte
Isten úgy, hogy Mózest a fáraó lánya nevelje fel. Ávrahám ibn Ezra
(1089–1164)185 szerint ez azért történt, hogy Mózes bátorságot
és vezetési képességet tanulhasson, olyan tulajdonságokat,
melyekre nem tudott volna szert tenni, ha a rabszolgák között
nő fel. Másodsorban azért, hogy Mózes tisztelje népét, amit nem
tett volna, ha gyermekkora óta közöttük nő fel. Isaac Arama
(1420–1494)186 úgy érti ezt a részt, mint ami Isten abbéli céljaihoz
tartozik, hogy a tirannusz királyt valaki saját háza népe közül
győzze le. Náhmánides (1194–1270)187 úgy érvel, hogy Mózes
azért nevelkedett a fáraó udvarában, hogy hozzászokjon a királyi
jelenléthez, hiszen arra rendeltetett, hogy a fáraó elé álljon, és
követelje népe elbocsátását.
   A Kabbalában szintén megtalálható Mózes jellemének
magasztosítása. Az „és Mózes felment a hegyre” versre188, a
Zohár189 megjegyzi: „Lásd a különbséget Mózes és minden más
emberi lény között. Amikor más emberi lények felemelkednek, az
vagyont, vagy tiszteletet vagy hatalmat jelent, de amikor Mózes
felemelkedik, mit mond az Írás? »És Mózes felment Istenhez…
Boldog az ő része.«” A Zohárnak Ráájá Meheimná, „Hithű
pásztor” néven ismert része egy misztikus párbeszéd Simeon
ben Joháj (II. sz.) és a mennybéli Mózes között. Mózes és Áron a
Zohár számára Nezá és Hod szefirotnak190 földi megfelelői. Mózes
magas misztikus állapotát a Zohár úgy írja le, mint a Sechinával
való „aktust”, akinek ő a „férje”. Mózes Ábelnek a reinkarnációja
volt.191 Így mint Ábel, az első pásztor, ő is pásztor volt. Isten
emberei a pásztor foglalkozást választják, mert ez távol tartja
őket a városoktól, ahol az ember ki van téve a bűnnek, és ahol
megadatik számukra a lehetőség, hogy Istennel találkozzanak.192
  A prágai Júda Löv ben Becálél (MaHaRal 1517/20–1609)
számára, Mózes egy emberfeletti lény, a természetfeletti lények és
az emberek között mintegy középen helyezkedik el. Ezért tudott
egyformán otthon lenni a mennyben és a földön, és erre utalás
van a nevében, mivel a „mem” betű a Mose névben az álefbét
középső betűje. Samson Raphael Hirsch (1808–1888)193 viszont
tagad minden minőségi felsőbbrendűséget Mózesnél. Nagyon
különös a legenda, melyet Israel Lipschuetz ben Gedaliah (XVI–
XVII. sz.) jegyzett fel: Egy király, miután hallotta Mózes hírét,
elküldött egy ismert festőt, hogy fesse meg Mózes jellegzetes
vonásait. Amikor visszatért a portréval, a király megmutatta a
képet a bölcseknek, akik egyöntetűen kijelentették, hogy a portré
egy degenerált alakot ábrázol. A meglepett király elutazott Mózes
táborába, és maga is megfigyelte, hogy a portré nem hazudott.
Mózes bevallotta, hogy a bölcseknek igazuk volt, hogy számos
ördögi jellemvonást visel magán születésétől fogva, de azokat
kontrol alatt tartotta, és sikerült uralkodnia rajtuk. Ez az elbeszélés
azt a következtetést vonja le, hogy Mózes nagysága abban rejlett,
hogy rendkívül nagy hátrányai dacára sikerült Isten emberévé
válnia. Néhány rabbi azonban különböző kísérleteket tett arra,
hogy betiltassa e Mózes jellemét befeketítő legenda publikációját.
1.9. Modern kori megközelítések
Ahad Ha-Am (Asher Zvi Hirsch Ginsberg, 1856–1927) Mózesről
írt esszéjét azzal kezdi,194 hogy kijelenti, őt érintetlenül hagyják

a tudósok spekulációi, hogy vajon Mózes létező személy volt-e.
Hiszen az igazi hős nem a történelmi személy, hanem az
ember, akit a zsidó tradíció úgy ábrázol, mint a zsidó szellem
megtestesítőjét. Mózes nem volt egy nagy katonai stratéga, sem egy
ügyes politikus. Az ő szerepe elsődlegesen nem is a mindennapi
értelemben vett törvényhozóé volt, mivel a törvények, melyeket
ad, egy jövőbeni ideális állapot törvényei, mely állapotot még
meg kell teremteni. Mózes inkább a „próféták mestere”, a prófétai
ideál legmagasabb példája, az emberi életben kifejezésre jutott. A
próféta könyörtelen az igazság keresésében, nem tűr semmilyen
ellenkezést. Mózes víziója a tökéletes társadalom, olyan, amilyen
lennie kellene, és nem amilyen valójában. Mózes prófétai
pályafutását az igazságtalanság és elnyomás elleni tiltakozással
kezdi, és egész további életét ennek az eszmének szenteli. Hallja
Isten hangját a szívében, aki sürgeti, hogy legyen elnyomott
népének szabadítója. Ez az Isten, aki beszél hozzá és népéhez,
nem egy törzsi Isten, hanem minden ember Istene, mindenkié,
akit saját képmására teremtett. Mózesnek meg kell halnia
azonban anélkül, hogy be is lépne az ígéret földjére. A próféta
túlságosan is képtelen arra a kompromisszumra, hogy népének
vezére legyen az adott emberi szituáció egész valóságában. A
vezér szerepe ezért át kell hogy szálljon valakire, aki jobban képes
elfogadni az élet dolgait, amilyenek azok valójában, még ha ez az
álmok kisebbedését vonja is magára. Így Mózes Izrael jelennel
szembeni elégedetlenségének a szimbóluma. Ahogy Mózes,
úgy Izrael is csak a múltban és a jövőben tanult meg élni, élete
zarándokút a múltból a jövőbe. Izrael számára, ahogy Mózes
számára is, a jelennek, mivel az nem éri el az ideális állapotot,
nincs valóságos létezése.
  Sigmund Freud (1856–1939) „Mózes és az egyistenhit”
(1939)195 című műve Mózes jellemének és működésének olyan
interpretációja, melyet sokan elemeznek, annak ellenére, hogy a
tudósok többsége elutasítja Freud antropológiáját és a biblikus
tudományokban vallott nézeteit. Freud szerint Mózes nem
izraelita, hanem egyiptomi volt. A monoteizmust, melyet tanított,

Sigmund Freud (1856–1939)

a tiszta monoteizmus egy korszakából merítette, melyet Ekhnáton
fáraó korszakában építettek ki. Sigmund Freud úgy hitte, hogy az
izraeliták képtelenek lévén Mózes új eszméit elfogadni, valójában
megölték őt. Mózes monoteista tanításai azonban továbbéltek
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az izraeliták faji tudatalatti szférájában úgy, hogy több száz
év múltán újra megjelenjenek a próféták monoteizmusában.
Mózes lemészárlása Freud számára a primitív ember bűnének
megismétlése volt, az ősapa meggyilkolása a féltékeny fiú által.
Ezért a monoteista vallást a bűntudat kíséri, és az megváltást
igényel. Freud elismeri teóriája spekulatív jellegét, de úgy érzi, ez
megfelel elképzeléseinek arra vonatkozóan, hogyan keletkezett a
vallás, és az embernek milyen szüksége van apafigurára.
  Martin Buber (1878–1965) elfogadja Mózes alapvető tör
ténelmi realitását, de különbséget tesz saga196 és történelem
között. A saga nem
történelem, de nem
is fikció. A történel
mi események nyo
mában jár, és leírja a
hatást, melyet azok
tettek. A sagaban
a kreatív memória
munkálkodik.
   A saga azonban
nem egyszerűen a
csoportpszichol óg ia
ügye.
Eljuthatunk
általuk a tényleges
történelmi
esemé
nyekhez, melyek ol
yan hatást gyakorol
tak a népre, hogy
csak az isteni hata
lom hatásával tud
ták megmagyarázni
a
zokat. Ez nem a
Martin Buber (1878–1965)
„mítosz historizálá
sa”, hanem a „történelem misztifikálása”. Ugyanakkor a „Mózesmondában” a „mitikus” elem nem az istenek mítosza. Az emberi
alak nem vesztette el alakját, történelmi feljegyzése még jelen
van. Mózes Istenének leírásakor Martin Buber a következőt írja:
„Ő az Egy, aki saját tulajdonát vezeti ki, ő a vezérük, és előttük
járó őrük. A nép hercege, törvényadó, és egy nagy üzenet küldője.
A történelem szintjén működik, a népeken és a népek között. Ami
az ő célja, és amiért ő aggódik, az egy nép. Azt követeli, hogy ez
a nép teljesen az ő népe legyen, »szent« nép. Ez azt jelenti, hogy
olyan nép, melynek teljes életét megszenteli az igazságosság és a
hűség, egy nép, mely az Istenért és a világért van... Az, hogy Mózes
ily módon tapasztalja meg őt, és ennek megfelelően szolgálja, ez az,
ami megkülönbözteti őt mint élő és hatékony erőt minden időkre,
és ez az, ami megkülönbözteti őt napjainkban is, olyan korban,
melyben nagyobb szükség van rá, mint korábban bármikor volt.”197
1.10 A keresztény hagyomány
Mózes gyakrabban kerül említésre az Újszövetségben, mint
bármelyik bibliai alak, ez hangsúlyozza a párhuzamot Mózes
és Jézus szolgálata között.198 Mint Izrael törvényadója és
szabadítója, Mózes – a keresztény hagyomány szerint – Jézus
küldetésének előképe, mely megjövendöli az Üdvözítő és az
Újszövetség közvetítőjének eljövetelét. Mózes az Istenbe vetett
mély hit példája,199 és mint Jézus, ő is a nép értetlenségével és
ellenségességével találkozik.200 Jézus azonban meghaladja Mózest
minden tekintetben. Mózes arcával ellentétben Jézus arcát nem
borítja fátyol, és dicsősége tisztán lelki jellegű.201 Mózes úgy
jelenik meg, mint Isten hű szolgája, Jézus azonban Isten Fia.202
Mózes állatok vérével pecsételi meg a szövetséget, de a Messiás
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az ő szövetségét, mely a keresztények számára határozottan
meghaladja a mózesi törvényt, saját áldozatával pecsételi meg.203
Az Exodus eseményei az egyházatyák számára, mint Jézus
életének tipológiái jelennek meg, így például a Vörös-tengeren
való átkelés a keresztségben való üdvözülés típusa.
1.11. Az iszlám hagyomány
Musza (Mózes) személyisége és tettei fontos helyet foglalnak el a
Koránban. Életének eseményeit a Korán születésétől fogva hosszan
beszéli el. Valójában Nuh (Noé), Ibrahim (Ábrahám) és Mózes
voltak az első hívők, és Mózes volt, aki megjövendölte Mohamed
eljövetelét, akinek hite megegyezett Mózeséval.204 A Firavn
(fáraó) és tanácsadói, Hamam és Qarun (Kóráh) rendeletének
idején Mózes élete veszélybe került, és a kosárba helyezték. Ásijá,
Firavn felesége(!) azonban megszánta Mózest, megmentette, és
felnevelte őt házában.205 Mohamed hozzáillesztette a Jákob Lábánt
szolgáló éveiről szóló bibliai történetet is, s ezeket mint Mózesnek
Suajb (Jetró) szolgálatában eltöltött éveit kapcsolja be, melyeket
azért szolgált, hogy elnyerje Jetro leányának kezét.206 Részleteket
használ fel az Aggádából is: Mózes visszautasította, hogy
egyiptomi asszony kebléből szopjon.207 A fáraó udvarában egy
hívő megkísérelte megmenteni Mózest.208 Allah felfüggesztette
a hegyet Izrael népe felett, mint egy vödröt, hogy elfogadják
a Tórát.209 Megtaláljuk a kémek kiküldésének történetét
(Josua ben Nun=Jusa); a Kóráhról (Qarun) és kincseiről szóló
elbeszéléseket, és sok hasonló részletet. A Korán olyan témákat
és alakokat is tartalmaz, melyeket nem ismer az ókori irodalom,
mint például al-Samiri meséjét arról, aki elhajítja az aranyborjút,
és a Mózesnek és szolgáinak a világ végére történő utazásáról
szóló legendát.210 Néhány Mózesről szóló mesét Umajja ibn Abi
al-Salt is említi költészetében, és azok megszépítésre kerülnek a
muzulmán legendában, ahol új legendákkal keverednek. A bibliai
Imran (Amram), Jukhabid (Jochebed) férje, Mózes és Áron apja,
csak a Korán utáni irodalomban szerepel. Imran (Amram) a
Koránban Hanna férje (akinek nevét nem említi a Korán, csak
a későbbi irodalom), és Miriamnak (Marjam), Jézus anyjának
apja.211 Imran, Mózes apja, a fáraó egyik testőre volt. Miután
a fiúgyermekek haláláról szóló rendelet kihirdetésre került,
nem hagyta el a palotát, és nem tartott házassági kapcsolatot
feleségével. Egy nagy madár azonban elhozta feleségét,
Jukhabidot hozzá a fáraó hálószobájába, anélkül hogy felkeltette
volna a testőrök figyelmét. A felesége fogant, és világra hozta
Mózest. „Mózes kosará”-nak csodálatos gyógyító ereje volt, a
fáraó lánya számára is. A gyermek Mózes szintén tűztől menekült
meg, mint Ábrahám. A fáraó próbára tette a gyermeket úgy, hogy
egy égő szénnel teli tálat és egy arannyal telit tett a gyermek elé.
Mózes az aranyat akarta megérinteni, de egy angyal eltérítette a
kezét, egy égő szenet tett a szájára, ami későbbi dadogását okozta.
Jetró birkái pettyes és foltos bárányokat ellettek. Mózes pálcája
egy olyan fáról származott, mely az édenkertben nőtt, és amit ő
a prófétáktól, Ádámtól Jákóbon keresztül örökölt. Mózes halálát
az iszlám hagyomány úgy írja le, mint a történelemben páratlan
eseményt, különösen Umara történeteiben.

2. Áron
2.1. Áron a rabbinikus irodalomban
Az régebbi próféták és profetikus írók papjaikban a profetikus
igazságnál alacsonyabb rendű vallási forma képviselőit látták.
Isten szelleme nélkül való embereket, akikben nem volt meg
az akaraterő, hogy ellenálljanak a bálványimádó hajlamok
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sokaságának. Így Áron, az első pap Mózes alatt volt rangsorban.
Nem volt más, mint Mózes szócsöve és Isten akaratának
végrehajtója, melyet Mózes tárt fel. Mindez annak ellenére van
így, hogy a Tóra tizenöt alkalommal mondja azt, hogy „az Úr
beszélt Mózeshez és Áronhoz.” A papság befolyása alatt, amely
a nemzet sorsát formálta a perzsa uralom idején, a papnak
egy másik ideája alakult ki, melyet a Malakiás 2,4–7-ből212
ismerhetünk meg. Ez a sokáig tartó folyamat felemelte Áront
a Mózessel azonos helyre. „Néha Áront, máskor Mózest említi
elsőnek az Írás – azért, hogy megmutassa, hogy ők egyenrangúak
voltak.”213
2.2. Áron halála
A békés élet ígéretének beteljesítésében, melyet a fejére öntött
olaj szimbolizált,214 Áron halála, ahogy azt az Aggáda leírja,
csodálatos nyugalom volt. Bátyja, Mózes és fia Eleázár által
kísérve Áron a Hór215 hegy csúcsára ment, ahol a szikla hirtelen
megnyílt előtte, és egy gyönyörű barlang, melyet egy lámpa
világított meg, feltárult a szeme előtt. „Vedd le papi ruhádat, és
helyezd fiadra, Eleázárra! – mondta Mózes – és utána kövess
engem.” Áron úgy tett, ahogy parancsolta, majd beléptek a
barlangba, ahol egy ágy volt elkészítve, mely körül angyalok
álltak. „Menj, és feküdj az ágyadra, testvérem”, Mózes folytatta, és
Áron szó nélkül engedelmeskedett. Ezután úgy hagyta el a lelke,
mintha Isten csókolta volna meg. A barlang bezáródott Mózes
mögött, amikor kilépett, majd leereszkedett a hegyről Eleázárral
együtt, megszaggatott ruhában és sírva: „Jaj, Áron, én testvérem!
Te, Izrael könyörgésének oszlopa!” Amikor az izraeliták
zavarodottságukban kiáltottak, „Hol van Áron?”, angyalok
tűntek elő a légben, akik Áron ravatalát vitték. Akkor egy hang
hallatszott: „az igazság törvénye volt a száján, és gonoszság
nem volt ajkain: velem járt a megigazultságban, és sokakat
visszahozott a bűnből.”216 A Talmud és Josephus Flavius szerint
Áron Áv hó elsején hunyt el.217 A felhőoszlop, mely Izrael tábora
előtt vonult, eltűnt Áron halálakor.218 A felmerülő kérdéseket
vagy ellentmondásokat a Numeri 20,22219 és a Deuteronomium
10,6220 között, a rabbik a következőképp oldják fel: Áron halálát
a Hór hegyen a nép veresége jelezte az Arad királlyal vívott
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ütközetben, mely miatt az izraeliták három körzetben Mosera
felé menekültek vissza, és ott végezték el a gyászszertartást
Áronért, ezért mondják: „Ott (Moseranál) halt meg Áron.”221
   A rabbik külön dicsérettel illetik azt a testvéri érzelmet,
mely Áront és Mózest összekötötte. Amikor Mózest vezérré,
Áront pedig főpappá nevezték ki, egyikük sem árult el semmilyen
irigységet, ellenkezőleg, örvendeztek egymás nagyságán. Amikor
Mózes először visszautasította azt, hogy a fáraó elé menjen,
mondván: „Ó, Uram, könyörgök hozzád, küldd az ő keze által
azt, akit akarsz”222 – nem akarta megfosztani Áront, a testvérét
a magas pozíciótól, amit olyan sok évig betöltött. Az de az ÚR
megerősítette, mondván: „Figyelmezzél, amikor meglát majd
téged, örvendezni fog szívében.”223 Valóban, Áron megkapta
jutalmát, mondja Simon ben Jocháj, mert a szívét, mely megtelt
örömmel látván, hogy fiatalabb testvére nagyobb dicsőségre
emelkedik, mint a sajátja, Urimmal és Tummimmal ékesítették,
melyek „Áron szívén voltak, amikor az Úr elé járult”.224 Mózes
és Áron szívükben örömmel találkoztak egymással, csókolták
egymást, mint igaz testvérek.225 Róluk írták: „Nézzétek, mily
jó és mily gyönyörűség ha a testvérek egységben laknak!”226
Róluk mondják: „Szeretet és hűség találkoznak, igazság és
béke csókolgatják egymást.”227 Hiszen Mózes jelentette a
megigazultságot a Deuteronomium 33,21228 szerint, és Áron
a békét Malakiás 2,6229 szerint. A könyörületet pedig Áron
személyesítette meg a Deuteronomium 33,8230 szerint, és az
igazság lakott Mózesben a Numeri 12,7231 megfogalmazásában.
   Amikor Mózes a felkenés olaját Áron fejére öntötte, Áron
szerényen meghajolt és mondta: „Ki tudja, nem ejtettem-e
foltot ezen a szent olajon, és így elvesztem ezt a magas
hivatalt.” Akkor a Ruách Elóhím a következő szavakat mondta:
„Nézzétek, a drága olaj, mely Áron szakállán lecsordult, mely
ruhája szegélyén lefolyt, tiszta, mint a Hermon harmatja.”232
2.3. Áron utódai
Áron felesége Eliseba, Amminádáb lánya és Nahsón nővére
volt.233 Áron fiai Eleázár, Itámár, Nádáb és Abihú voltak234. Áron
leszármazottait áronitáknak vagy kohanitáknak hívták, ami azt
jelenti, hogy pap. Minden más, nem áronita lévita volt, Lévi
leszármazottja, de nem a papi ágból. Azt a megbízatást kapták,
hogy szolgáljanak az Áron családjából származó lévita papoknak
a Szentélyben, majd később a templomi szolgálatban.
2.4. Az Aggádában
Az Aggádában található Áron körüli sok dicséret minimalizálni
kívánja az aranyborjú körül elkövetett bűneit, és magyarázni
akarja, hogy azok ellenére hogyan lehetett méltó mégis, hogy
főpappá nevezzék ki.235 Áron nagyon szerette Mózest. Teljesen
mentes volt az irigységtől, és örvendezett sikerében. Mózes azért
szabódott hosszan, hogy elfogadja hivatását,236 mert hosszú ideig
Áron volt a zsidók prófétája és szószólója Egyiptomban, és nem
akarta kiszorítani őt, míg csak Isten nem szólította fel, hogy
vegye át a vezetést. Árontól távol állt, hogy ezért nehezteljen, sőt
örvendezett. Ezért kapta a szent mellvért (Urim és Tummim)
viselésének jogát a szíve felett.237 Áront külön dicséri az Aggáda
békeszeretetéért, Mózessel ellentétben, akinek hozzáállása a
„hadd hajlítsa meg a törvény a hegyet” volt – vagyis a törvényt
minden körülmények között alkalmazni kell –, Áron a békét
szerette és a békét kereste.
   Áron soha nem szégyenített meg senkit azzal, hogy azt
mondta neki, vétkezett, hanem minden módon ki akarta
békíteni az ellentéteket, különösen férj és feleség között. Egy
elbeszélés szerint ez a békeszeretet határozta meg Áronnak az
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aranyborjúval kapcsolatos magatartását. Halállal sújthatott volna
mindenkit, aki imádta az aranyborjút, ahogy Mózes is tette, de
a nép iránti szeretete és együttérzése megakadályozta ebben. A
békés meggyőzést tartotta a legjobb módszernek ahhoz, hogy
valakit a Tóra szeretetére vezessen, Hillél ezért kijelentette:
„Legyetek Áron tanítványai, szeressétek és keressétek a békét,
szeressétek felebarátotokat, és vezessétek őket a Tóra közelébe!”238
Ezért a viselkedésért választották Áront arra, hogy legyen a főpap.
Isten tudta, hogy szándékai tiszteletreméltóak.239 Egy másik
elbeszélés szerint Áron, miután már olyan hosszan halogatta,
amennyire csak lehetett, azért egyezett bele mégis az aranyborjú
elkészítésébe, mert az életére törtek, és félt, hogy ugyanolyan
sorsra jut, mint Hur, akit a Midrás szerint a nép megölt, amikor
ellenkezett velük.240 Áron pálcája ugyanolyan csodálatos
hatalommal bírt, mint Mózes botja, és némely aggádikus mondás
azonosnak mondja őket. Ezzel hozta meg Áron az első három
csapást a tíz csapásból, mert a Nílus vize, mely körülvette a
gyermek Mózest, nem szenvedhetett Mózestől úgy, hogy vérré
vált, vagy békákat termett, vagy a föld, mely védelmet jelentett
Mózesnek, amikor elrejtette benne a megölt egyiptomit,241 nem
teremhetett volna tetveket keze által. Mind az Aggáda, mind
Josephus Flavius hangsúlyozza Áron nagy lelkierejét két fia,
Nádáb és Abihú halálakor; látta két – szó szerint – „csirkéjét”
vérben fürödni, és csendben maradt.242 „Nagy bátorsággal viselte
megpróbáltatását, mert lelke minden csapáshoz edzett volt.”243 Nem
vonta kérdőre Istent, hogy hogyan bánik vele, ahogy Ábrahám
sem tette, amikor fiának, Izsáknak feláldozását kérte tőle.244
   Áron volt egyike azoknak, akik nem a bűn miatt haltak meg,
hanem „a kígyó mesterkedései miatt”.245 Amikor Áron meghalt
Izrael egész háza siratta,246 míg amikor Mózes, a kemény vezér
halt meg, aki kemény szavakkal feddte meg őket, a népnek csak
egy része, „a férfiak” siratták meg.247
2.6. Mózes és Áron
A Midrás Tanhuma szerint Áron prófétai tevékenysége korábban
kezdődött, mint Mózesé.248 Hillél Áront példának mondta:
„Legyetek Áron tanítványai, szeressétek és keressétek a békét,
szeressétek a többi teremtményt, és vezessétek őket a törvény
közelébe!”249 Mindezt tovább illusztrálja az Ávot de-Rabbi Nátán
(12) és a másutt megőrzött hagyományt,250 mely szerint Áron volt
a nép ideális papja, a nép által kedvessége miatt Mózesnél sokkal
jobban szeretett személy.251 Míg Mózes szilárd, megalkuvást
nem ismerő, semmilyen helytelent nem tűrő alak volt, Áron
mint békeközvetítő járt körbe, kibékítette a feleséget a férjjel, ha
látta, hogy elidegenedtek egymástól, vagy a szomszédokat, ha
veszekedtek, és megnyerte a gonosztevőket a helyes út számára
baráti közbenjárásával. A nép gyásza tehát Áron halála felett
nagyobb volt, mint Mózes halálakor; mert amikor Áron halt
meg, Izrael egész háza sírt, beleértve az asszonyokat is,252 Mózest
csak „Izrael fiai” siratták el.253 Még az aranyborjú készítésével
kapcsolatban is találnak a rabbik enyhítő körülményeket Áron
számára.254 Erősségére és csendes meghajlására Isten akarata
előtt, amikor két fiát elveszítette, úgy utalnak, mint annak
legjobb példájára, hogyan kell dicsőítenie az embernek Istent
nagy csapás idején.255 Különös jelentőséggel bírnak azok a
szavak, melyeket Isten szavának tartanak, amikor a tizenkét törzs
vezetői áldozatukat hozzák az újonnan felállított Szentélybe:
„Mondd meg testvérednek, Áronnak: A törzsfők ajándékainál
nagyobb a te ajándékod, mert téged arra hívnak, hogy gyújtsd
meg a fényeket, és míg az áldozatok csak addig tartanak, amíg a
templom tart, a törvény fénye, melyet te gyújtasz, örökké tartani
fog.”256
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2.7. A keresztény tradícióban
Az Újszövetség és a későbbi keresztény hagyomány az áldozat
bemutatására méltó papság ősének és alapítójának tekintette
Áront, tehát Krisztus egyik archetípusának. Főpap, aki felajánlja
az áldozatot, közbenjár a nép és Isten között, és szolgálatot tesz
a szentek szentjében. Ezen tipológia különösen a Zsidókhoz
írt levélben kerül kifejtésre, mely hangsúlyozza Jézus tökéletes
áldozatát az ároni papság állatáldozataival szemben. Jézusnak,
az Újszövetség főpapjának előképe Áron, az Ószövetség főpapja,
de Krisztus papsága, mely „Melkisédek rendje szerint” való,
meghaladja és helyettesíti Áron papságát.257
2.8. Áron alakja az iszlámban
Áront az iszlámban prófétának tartják és Harun-ként ismerik,
ami az Áron név arab megfelelője. Szerepe analógiája Alié is,
akinek Mohamed azt mondta: „Nem örülsz annak, hogy olyan
leszel számomra, mint Áron volt Mózes számára?”258 A Korán
szerint Áron nem vett részt az aranyborjú elkészítésében, és
erőfeszítéseket tett arra, hogy elterelje Izraelt annak imádatától.259
  Ahogy a többi bibliai alak, Áron/Harun is csak fokozatosan
lett ismert Mohamed előtt. A Koránban260 Mózes és Áron együtt
jelennek meg, mint akik szabadulást nyertek – az egyiptomi
rabszolgaságból – népük vezetőiként. A Korán 20,29–30-ben

Áron sírjaként tisztelt muzulmán szentély Petra közelében

Mózes azt kéri, hogy a testvére, Áron legyen a segítője általános
értelemben. A Korán 26,12-ben Áron kifejezi félelmét, hogy ő
gátlásos, és nem tud beszélni. Végül, a Korán 28,35-ben, Mózes
imádkozik Istenhez, és azt mondja: „Áron ékesszólóbb, mint én.
Küldd őt, hogy erősítsen engem!” Ahogy a Midrás is különböző
módokon megpróbálja felmenteni Áront az aranyborjúeset
bűnétől, úgy a Korán elbeszélése is a szemlélő és adminisztrátor
szerepét adja neki, és nem egy főszereplőjét, valamint az
aranyborjú tényleges elkészítését egy bizonyos Számirinek
tulajdonítja (Korán 20,96–7), ami talán „egy szamaritánust”
jelent. Egy Korán utáni iszlám legenda különböző változatokban
leírja azt, hogyan mutatja meg Mózes Izrael gyermekeinek, hogy
nem ő ölte meg bátyját, ahogy azt gyanították, hanem Áron
természetes ok miatt halt meg. Ezeknek a legendáknak a kései
Midrásban meglévő, hasonló történetekhez való viszonya még
magyarázatra szorul.261 A Korán soha nem említi azt a tényt,

tanulmány
hogy Áron lett volna a kohanita papi törzs atyja. Mohamed ókori
életrajzírója azonban tudatában van ennek. A Medinában élő két
fő zsidó törzset, a Quraiza és Nadir törzseket al-Kahinannak,
„két papi törzsnek” nevezték. Amikor Mohamed zsidó feleségét,
Száfijját a Próféta egy másik felesége inzultálta, Mohamed a
hagyomány szerint azt tanácsolta Száfijjának, vágjon vissza azzal,
hogy: „Az én apám Áron volt, és a nagybátyám Mózes.” A vazír
szóból, mellyel Áron Mózessel szembeni alárendeltségét jelöli
a Korán, lett a „vezíer” cím, ami egy nagy hatáskörű és teljes
hatalmat jelentő bírói, népet vezető szerepkörnek az elnevezése
az iszlám társadalmakban.
Jegyzetek
1. Ízisz (ókori egyiptomi nyelven: Iszet vagy Aszet) az ókori Egyiptom
egyik legjelentősebb istensége, anyaistennő, a varázslás, a termékenység,
a víz és szél, a tengerhajózás istennője, a nőiesség és a hűség szimbóluma,
Ozirisz felesége, Hórusz anyja.
2. Szerápisz, egyiptomi isten, kinek képét a monda szerint, Ptolemaios
Lagi uralkodása alatt a pontuis Sinopéból Alexandriába vitték, ahol
azután kultuszának főhelye támadt. Nem tudni, hogy mi szolgáltatott
okot erre a mítoszra, mert valósággal Szerápisz nem idegen istenség,
hanem már II. Ramszesz korában nagy tiszteletben állott, és egyiptomi
neve: Osar-Ápisz (azaz Oszirisz-Ápisz), az Osirisszé vált szent Ápisz
bikát jelenti, aki Ré napisten helyébe a görög-egyiptomi Ptolemaioszok
birodalmának nemzeti istensége lett. Az egyiptomiak Szerápiszt Rével
és Osirisszel azonosították, úgy a görögök Héliosszal, Zeusszal és
Hádésszel.
3. Atlasz a görög mitológiában a titánok leszármazottja, az óriás, aki
a vállán tartja az égboltot. Iapetosz titán és Klümené tengeri istennő
gyermeke, Prométheusz, Epimétheusz és Menoitiosz testvére. Ő a
heszperiszek és a pleiaszok atyja, és gyakran őt tartják az elsüllyedt
Atlantisz első királyának is. Részt vett a titánok lázadásában az olümposzi
istenek ellen, amikor megostromolta a mennyeket. Az istenek csak
nehezen tudtak győzni, így Zeusz büntetésül Atlaszt arra kárhoztatta,
hogy örökké vállain tartsa az égboltot.
4. Kronosz Zeusz apja a görög mitológiában (Kronosz = Cronus).
Római megfelelője Szaturnusz. Uranosz és Gaia gyermeke, a tizenkét
titán legfiatalabbja. Az olümposzi istenek egyik atyja. Amikor a föld
világra hozta az óriás titánokat, Uranosz megrémült látványuktól, de
legfőképpen megijedt gyermekei erejétől és hatalmasságától. Így az ég
azt mondta Gaiának, hogy rútságuk miatt a Tartaroszban fognak élni.
A föld mélyén azonban nagyon keserves az élet, és a szerető anya, Gaia
egyre nehezebben viselte, hogy a titánoknak ilyen sanyarú sorsot szánt
apjuk. Egy nap megelégelte Uranosz kegyetlenségét, és elhatározta,
hogy bosszút áll rajta. Gaia úgy gondolta, hogy az ég istene fájdalmat
okoz neki azzal, hogy teherbe ejti, majd szinte összes gyermekét a föld
mélyére száműzi. Így aztán azt remélte, hogy szeretője jobb belátásra tér,
ha megfosztja férfiasságától.
5. Orpheusz trák származású legendás dalnok a görög mitológiában.
Őt tartották a líra feltalálójának vagy tökéletesítőjének. Zenéjével
lecsillapította a vadállatokat, táncra indította a sziklákat, megállította
a folyókat. Héthúrú lantján állítólag olyan harmóniákat volt képes
megszólaltatni, amelyek megindították az alvilág őreit is. Értette a
természet nyelvét, tudott beszélni az állatokkal. Úgy tartják, hogy ő
tanította meg az emberiséget az orvoslásra, írásra és földművelésre.
6. Muszaiosz (i. u. V. sz. második fele) görög költő. A források
grammatikusnak nevezik, s talán azonos a Prokópiosz levelezésében
előforduló Muszaiosszal. Életéről egyébként semmi bizonyosat nem
tudunk, egyes feltételezések szerint maga a Muszaiosz név is csupán
egy felvett álnév, utalás a mitikus dalnokra. Neve alatt egyetlen
költemény maradt fenn, a „Ta kata Héró kaj Leandron” (Héró és
Leandrosz története) című 343 soros vers, amely a Hellészpontosz (a
mai Dardanellák) innenső és túlsó partján lakó címszereplők titkos
és tragikus végű szerelméről szól: hogyan ismerkedtek meg, hogyan
vallottak szerelmet egymásnak, hogyan úszott át Leandrosz minden este
kedveséhez a tengerszoroson, hogyan fulladt vízbe egy viharos éjszakán
s hogyan halt utána Héró. A téma maga nem új, már a római aranykor
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költői is utalnak rá, sőt Ovidiusz meg is verselte (Heroides 17–18).
7. Zarathusztra (görögül Zoroasztrész, perzsa illetve óperzsa nyelven
Zartost, illetve Zarathustra; Baktria/Sistan/Urmia, i. e. 628. – i. e. 551)
iráni pap, a zoroasztrizmus prófétája. Zarathusztra a Szpitama család
sarjaként született, az ókori Perzsia területén, valahol az Oxus folyó
partján. Születésének és munkásságának idejével kapcsolatban számos
nézet található. Vallási források az időpontot i. e. 6000 és 600 közé
teszik, a kutatók azonban jelentősen szűkítik a szóba jöhető periódust.
Mary Boyce szerint a Zarathusztra írásaiban található utalások alapján
munkásságának időszaka i. e. 1700 és 1500 közé tehető. Más kutatók
szerint, történeti források alapján ez az időszak az i. e. VI. századra esik
8. Eupolemosz a legkorábbi hellenisztikus kori zsidó történész, akinek
a munkája öt töredékben maradt meg (esetleg hat) Caesareai Euszebiosz
Praeparatio evangelica című művében idézetek. Ugyancsak idézi
Alexandriai Kelemen Polihisztor és Stromata című műveiben.
9. Euszebiosz, Praeparatio Evangelica 9,26
10. Artapanos (i. e. II. sz. második fele) görög nyelvű zsidó történetíró.
Egyiptomban, Alexandriában élt. Műveit csupán közvetve ismerjük,
Alekszandrosz Polüisztór közvetítésével Euszebiosz idézeteiből. Ő írta
„Peri Iudaión” (A zsidókról) című művet, amelyben a Tórából merített
érvekkel azt kívánta bebizonyítani, hogy az egyiptomi kultúra zsidó,
közelebbről mózesi forrásokra vezethető vissza.
11. Hermes Trismegistos a régi egyiptomiaknál az egyik nevezetes
istenség, Tehut vagy Thot görög neve. A művészet íbiszmadár alakjában
ábrázolja vagy ember alakban íbiszfejjel. Mint ilyen ő a hold istensége,
az időszámításé, mely a hold járásán fordul meg, nemkülönben a
mérésé és mértéké is. Az utóbbi alapon az idők folyamában (mint
ez a papiruszokból kiderül) ő válik a világrend, a mindenségben
uralkodó beosztás és célszerűségi isteneszme képviselőjévé. Védője
és ura a törvényeknek, istene a szellemi hatalomnak, rendezője az
istentiszteleti szertartásoknak és legfőbb ellenőre minden tudománynak
és művészetnek, kinek az egyiptomiak nem csupán az írás feltalálását
tulajdonítják, hanem azt is, ami az összes tudományok alapelveit és
elemeit is képezi.
12. Eusebius: Historia Ecclesiae, 9,27
13. Arisztobulosz Paneas (kb. i.e 160) hellenisztikus zsidó filozófus,
a peripatetikus iskola képviselője, bár ő is használja a platóni és
a pitagoraszi elveket. Egyike volt a legkorábbi a zsidó alexandriai
filozófusoknak, akiknek célja az volt összeegyeztetni a görög filozófiát
és Szentírást.
14. Eusebius: Historia Ecclesiae 13,12
15. Epheszoszi Hérakleitosz (i. e. 535-475) egy Szókratész előtti görög
filozófus, az Égei-tenger partján lévő Epheszosz szülötte. Hérakleitosz
híres tana a változás, hogy központi szerepet tölt be a világegyetem,
ahogy a híres mondás: „Nem tudunk kétszer belépni ugyanabba a
folyóba.” Hitt az ellentétek egységében, amely kimondja, hogy „az út
felfelé és lefelé egy és ugyanaz”.
16. Alexandriai Philón: Quaestiones et Solutiones in Genesin 4,152
17. Uő, Specialibus Legibus, 4,61.
18. Uő, De Providentia; Justinus Mártír (103-165): Apologia 1,59
19. Josephus Flavius: Apion 2,154
20. Uo.
21. Uő, Apion 2,281
22. Apameai Numenius (görög: Numéniosz ho ex Apameiasz)
görög filozófus. Apameában, Szíriában élt a II. sz. második felében. A
neopitagorizmus és neoplatonizmus előfutára volt.
23. Apameai Numenius: Töredékek, 19 és 32.
24. Uő, Töredékek 10
25. Alexandriai Philón: De Vita Mosis 12.
26. Uo., 44.
27. Pszeudo-Longinosz (I.sz.) a „Peri hypsos” (A fenségről) címen
hiányosan ránk maradt esztétikai mű szerzőjének tudományos
elnevezése. A szöveghagyomány az írást Dionüsziosz vagy Longinosz
művének mondja, így a XIX. századig Longinoszt tartották a munka
szerzőjének, mígnem bebizonyosodott, hogy e szerzőnév téves, a mű
jóval korábbi. Ezután többen Dionüsziosz Halikarnasszeusz szerzőségét
valószínűsítették.
28. Pszeudo-Longinosz: Peri hypsos 9,9 (A fenségről) – I. sz.
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29. Numenius, a platonista filozófus a II. században, jelentős hatással
volt a későbbi platonizmusra, leginkább Plótinoszra (III. sz.).
30. Tacitus Cornelius római történetíró, (i. u. 55/56.–117/120). Kora
politikai életének tevékeny résztvevője volt: 97-ben konzul, majd később
Ázsia római tartomány kormányzója volt.
31. Claudius Aelius Galenus (129–199/217). A görög galénosz szó
nyugodtat jelent, ez lett nevének jelzője. Ismertebb neve: Pergamoni
Galénosz (ma Bergama – Törökország). Kiemelkedő római, görög
eredetű orvos, sebész, filozófus.
32. Celsus (görög: Kelszosz) II. sz. görög filozófus a korai kereszténység
nagy ellenfele. Ismert munkája: Az igaz szó (Logosz aléthesz).
33. Porphüriosz, Porphyrios, Porphyrius (Batanea, Szíria, i. u. 232 –
Róma, i. u. 304) görög újplatonikus filozófus.
34. Flavius Claudius Julianus (331 Konstantinápoly – 363 Tigris
folyó, Maranga). 361-363 között császárként uralkodott a Római
Birodalomban. Julianust „Apostata” (Hitehagyott) melléknévvel tartja
számon a keresztény hagyomány, mert császárrá történő kikiáltását
követően (360) nyíltan felhagyott a kereszténység gyakorlásával, és a
hagyományos görög-római vallásokat ápolta és pártfogolta, melyeket
szerinte a Jamblikhosz-féle újplatonizmus hozott közös nevezőre.
35. Abderai Hecataeus (vagy Theosz) görög történész és szkeptikus
filozófus (IV. sz.).
36. Platón: Leges, 745b–d; Respublica, 546b.
37. Diodorus, 40,3.
38. Apameai Posidonius (135–51) görög filozófus, történész és tudós.
39. Strabo, 16,35.
40. Manethón vagy latinosan Manetho (Szebennütosz, Egyiptom, i. e.
III. sz. közepe) ókori egyiptomi pap, történetíró.
41. Chaeremon és Josephus Flavius: Contra Apionem, 1,32.
42. Flavius: Contra Apionem 1,228.
43. Lysimach (görög: Lysimachos 360–281) macedón tisztviselő volt
és diadochus.
44. Flavius: Contra Apionem 1,309.
45. Apollonius Molon (Molon; görög : Apolloniosz ho Molon), görög
szónok , i. e. 70-ig. A zsidóságot hevesen támadta.
46. Posidonius (Poszejdoniosz) jelentése: Poseidon (135-51) görög
sztoikus filozófus, politikus, csillagász geográfus, történész. Korának
legnagyobb polihisztora volt.
47. Tacitus: Historiae, 5,3.
48. Diodorus, 34,1.3.
49. Nicarchus görög költő (I. sz.)
50. Numeri 12,1.
51. Genesis 25,6.
52. Eusebius: Historia Ecclesiastica, 9,29.
53. Artapanus alexandriai zsidó történész, Alexandriában élt, II. sz.
Mózest társítja Hermésszel , illetve Thottal (Énoch).
54. Josephus Flavius: Antiquitates Iudaicae, 2,224. Thermuthis-ként
nevezi meg.
55. Josephus Flavius: Antiquitates Iudaicae 2,252
56. Demetriushoz és Ezékielhez, a költőhöz hasonlóan ő is Cippórával
azonosította a kúsita asszonyt, akit Mózes nőül vett vö. a bebörtönzött
isten, Dionysus tapasztalataival, Euripides: A Bacchanaliák, 600.
57. Seistron: egy ütős eszköz az ókori Egyiptomban, suméroknál és
Rómában. Álló fémrúd vagy hurok kapcsolódtak egy fémkeretben.
58. Flavius: Antiquitates Iudaicae, 2,341–49.
59. Alexandiriai Philo: De Vita Mosis, 1,141.
60. Pompeius Trogus (i. e. I. sz. – i. u. I. sz.) római történetíró. Az
Augustus korabeli történetírásnak egészen egyedülálló alakja volt, aki 44
könyvből álló „Historiae Philippicae” (Történelem Philipposz óta) című
művében szembefordult az addigi, jobbára Róma-centrikus annalista
hagyománnyal.
61. Eusebius: Historia Ecclesiastica, 9,27.
62. Ezékiel: költő, vagy más néven „Ezékiel a tragédiaíró”, zsidó
drámaíró volt. Műve, az úgynevezett Exagoge, vagy kivezető elveszett,
idézetek maradtak fenn Euszebiosz, Epiphanius és Alexandriai Kelemen
műveiben.
63. Megtaláljuk még egy igen fontos madárnak, valószínűleg a
főnixnek részletes leírását Elimnél.

tanulmány
64. Alexandriai Philo: Hypothetica, 355.
65. Tacitus: Historiae, 5,4
66. Uo., 357
67. Alexandriai Philo: De Vita Mosis, 201; Bölcsesség, 19,6.
68. Flavius: Antiquitates Iudaicae, 2,201.
69. Szótá 12a; Exodus Rabba 1,20.
70. Deuteronomium Rabba 11,10.
71. Assumptio Mosis egy i. u. I századi, talán farizeus szerző műve.
72. Mózes mennybemenetele 1,14; 3,12.
73. Mózes mennybemenetele 11,8.
74. R. H. Charles: Apocrypha, 2 (1897) 105–7.
75. Mózes mennybemenetele 1,18.
76. Mózes mennybemenetele 1,26.
77. A fáraó két legendás varázslója. 2Timóteus 3,8: „Ahogy Jannész
és Jambrész ellene szegültek Mózesnek, úgy szegülnek ellene ezek is
az igazságnak, mert bomlott elméjű, megbízhatatlan hitű emberek.”.
Exodus 7,10: „Bement tehát Mózes és Áron a fáraóhoz, és úgy tettek,
ahogy az Úr megparancsolta. Áron odadobta a botot a fáraó és szolgái
elé, és az kígyóvá változott.”
78. Apameai Numenius: Töredékek 18-19.
79. K. Preisendanz: Papyri Graecae Magicae 2,87.
80. Nedárim 38a.
81. Jevámót 49b.
82. Szótá 12a.
83. Exodus Rabba 2:2.
84. Beráchót 33b.
85. Jochánán ben Zákkáj (+90) egyike a Második Templom zsidó
bölcseinek, a tannáknak.
86. Nedárim 38a.
87. Szótá 13b.
88. Megillá 11a.
89. Genesis 18,27.
90. Exodus 16,8.
91. Chullin 89a.
92. D. Neumark: Toledot ha-Ikkarim be-Yisrael (Odessa, 1919.
2. ed. 85.) feltételezi, hogy e cím hiánya a teljes Misnából egy
tudatos keresztényellenes reakció, mellyel Mózes karakterét kissé
visszafogottabban ábrázolják, hogy elkerüljék ugyanolyan cím
használatát vele kapcsolatban, mint amilyen címet Jézus visel
(Apostolok cselekedetei 2,36: „Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes
bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti
keresztre feszítettetek!”).
93. Exodus 32,7: „Ekkor így szólt az Úr Mózeshez: Indulj, menj le,
mert elromlott a néped, amelyet kihoztál Egyiptomból!”
94. Beráchót 32a.
95. Rabbi Jose ben Halafta tannák negyedik generációjának volt
tagja (II. sz.). Sok rabbi Jose van a Talmudban, Jose ben Halafta az, aki
egyszerűen csak mint rabbi Jose szerepel.
96. Szánhedrin 21b.
97. Peszáchim 66b; Szótá 13b.
98. Zeváchim 101a.
99. Jeruzsálemi Talmud Péá 2:6, 17a.
100. Menáchót 29b.
101. Sifre Deuteronomium 327.
102. Bécá 38b.
103. Leviticus Rabba 36,4.
104. Genesis Rabba 4,6.
105. Genesis Rabba 26,6.
106. Genesis Rabba 28,12.
107. Genesis Rabba 68,12.
108. Szótá 12a.
109. Megillá 13b.
110. Midrás Petirat Moshe, in: A. Jellinek: Beit ha-Midrash 1,128.
111. Sechiná (jelenlét): az isteni jelenlét vagy Isten jelenvalósága.
112. Exodus Rabba 1,23-24.
113. Exodus Rabba 1,24.
114. Genesis Rabba 97,3.
115. Szótá 12b.
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116. Exodus Rabba 1,26.
117. Exodus Rabba 1,27.
118. Exodus Rabba 1,28–31.
119. Exodus Rabba 1,32.
120. Exodus 4,24–26; Mekhilta Amalek.
121. Mekhilta Amalek; Talmud Jerusalaim, Nedárim 3,14, 38b.
122. Exodus Rabba 2,2–3.
123. Exodus Rabba 2,5.
124. Tanhuma va-Jikra 3.
125. Exodus Rabba 3,16.
126. Exodus Rabba 3,4.
127. Exodus 5,22–23.
128. Exodus Rabba 6,2.
129. Exodus Rabba 6,3.
130. Exodus 3,18.
131. Exodus Rabba 5,14.
132. Exodus Rabba 5,15; Zeváchim 102a.
133. Exodus 2,12; Exodus Rabba 9,10; 10,7.
134. Beráchót 4a.
135. Szótá 13a.
136. Jómá 4a.
137. Sábbát 89a.
138. Bává Meciá 86b.
139. Exodus Rabba 47,8.
140. Exodus Rabba 47,1.
141. Sábbát 89a.
142. Sábbát 87a.
143. Beráchót 32a.
144. Exodus 20,3–5: (3) Rajtam kívül más istened ne legyen! (4) Ne
készíts magadnak faragott képet, és semmiféle képmást arról, ami fenn
van az égen, vagy lenn a földön, vagy a föld alatt, a vizekben! (5) Ne
imádd ezeket, és ne szolgáld őket, mert én, az Úr, a te Istened erős és
féltékeny vagyok, és az atyák vétkét megtorlom gyermekeiken, és azok
harmadik és negyedik nemzedékén, akik gyűlölnek engem!”
145. Exodus Rabba 47,9; további Mózes által felállított igazolást ld. az
Aranyborjú cikkben.
146. Beráchót 32a.
147. Beráchót 7a.
148. 1Királyok 19,9–14.
149. Megillá 19b.
150. Exodus Rabba 47,6.
151. Beráchót 7a.
152. Megillá 13a.
153. Rós Hásáná 21b.
154. Deuteronomium 34,10: „De olyan próféta nem támadt többé
Izraelben, akit az Úr színről színre ismert volna és aki Mózeshez hasonló
lett volna.”
155. Sifré Deuteronomium 357; Talmud Jerusalaim Szótá 5,8, 20d;
Leviticus Rabba 1,12–14.
156. Exodus Rabba 51,6.
157. Exodus Rabba 2,6.
158. Numeri 20,2–13: (2) Mivel pedig nem volt vize a népnek,
egybegyűltek Mózes és Áron ellen, (3) s pörölni kezdtek és azt mondták:
„Bárcsak elvesztünk volna akkor, amikor testvéreink, az Úr színe előtt! (4)
Miért hoztátok ki az Úr gyülekezetét ebbe a pusztába, hogy meghaljunk
mi is, jószágaink is? (5) Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, s
vezettetek erre a felette rossz helyre, amelyet bevetni nem lehet, amely
nem terem sem fügét, sem szőlőt, sem gránátalmát, sőt még csak ivóvize
sincsen?” (6) Erre Mózes és Áron otthagyták a közösséget, és bementek
a szövetség sátrába, s arcukkal a földre borultak, és megjelent nekik az
ÚR dicsősége. (7) Az Úr így szólt Mózeshez: (8) „Vedd a botot és gyűjtsd
egybe, te meg Áron bátyád, a népet és szóljatok előttük a sziklának, s az
vizet fog adni. Ha aztán így vizet fakasztottál a sziklából, ihat az egész
közösség és jószága.” (9) Fogta tehát Mózes az Úr színe előtt levő botot,
amint parancsolta neki, (10) s egybegyűjtötte a népet a szikla elé és azt
mondta nekik: „Halljátok, ti lázadók s hitetlenek! Fogunk-e tudni vizet
fakasztani nektek ebből a sziklából?” (11) Azzal felemelte Mózes a kezét,
ráütött kétszer a bottal a sziklára, és bőséges víz fakadt, úgy, hogy ihatott
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a nép és jószága. (12) Azt mondta erre az Úr Mózesnek és Áronnak:
„Mivel nem hittetek nekem, s így nem bizonyítottatok engem szentnek
Izrael fiai előtt, nem viszitek be a népet arra a földre, amelyet nekik
adok.” (13) Ez a Pörölés-vize: ott pöröltek Izrael fiai az Úr ellen, s ő ott
bizonyította be rajtuk szentségét.
159. Sifré Deuteronomium 26; Numeri Rabba 19,12.
160. Numeri Rabba 19,9.
161. Numeri Rabba 19,13.
162. Numeri Rabba 31,2.
163. Numeri Rabba 22,22.
164. Numeri Rabba 21,2.
165. Szifré Numeri 139.
166. Deuteronomium Rabba 11,10.
167. Numeri Rabba 19,13.
168. Deuteronomium Rabba, ed. S. Lieberman: Debarim Rabbah
(1964) 48,124.
169. Deuteronomium Rabba 11,10; Bává Vátrá 17a.
170. Szótáot. 14a.
171. Peszáchim 54a.
172. Numeri 25,3.
173. Szótá 14a.
174. Júdá Hálévi: Széfer haKuzar 1,87.
175. Maimonides: A tévelygők útmutatója 2,35.
176. Maimonides: Jad, Jesodei ha-Tora 7,6; Commentar Szánhedrin 10,7.
177. Numeri 12,6.
178. Numeri 12,18.
179. Genesis 15,12.
180. Numeri 12,6–8; Exodus 33,11.
181. Maimonidész: A tévelygők útmutatója 2,36.
182. Uo., 2,45.
183. Az aktív intellektus (isteni ész) nyújtja az intelligibilis formákat,
a passzív intellektus (ember) pedig felveszi ezeket. J. Guttmann
felvetette, hogy Maimonidész szerint Mózes próféciája különbözött a
többi prófétától, amennyiben az „meghaladta a természetes rendet, és
teljes egészében Isten egy természetfeletti akciójának következménye
volt”, míg a többi próféta próféciái a próféták racionális és imaginatív,
a képzelőerő képességeinek fejlődéséből együtt következtek. S. Atlas
viszont, úgy interpretálja Maimonidészt, mint aki azt állítja, hogy bár
Mózes profetikus tapasztalata nem függött képzelőerejétől, nagyban
függött azonban racionális képességeinek felsőbbrendű fejlettségétől.
Ezért az, nem teljes egészében Isten természetfeletti mozgásterében állt.
Ugyanakkor azonban ő is úgy látja, hogy Maimonidész nézete szerint
volt egy fontos elem Mózes prófétai tapasztalatában. Egy olyan összetevő,
mely nem volt meg a többi próféta tapasztalatában, és ami Istennek
teremtő akaratából származott, nevezetesen a törvények átadása.
184. Maimonides: A tévelygők útmutatója 2,38–40
185. Commentar Exodus 2,3
186. Isaac Arama: Akedat Yizhak 43
187. Commentar Exodus 2,11
188. Exodus 19,3
189. Zohar II, 79b
190. Szefirák: a tíz isteni struktúra, mely az emanáció révén létrehozta
a világot, és megalkotta a valóság különböző szintjeit (Széfer Jecirá,
Széfer háBáhir) Zohár I, 21b–22a.
191. Shaar ha-Pesukim Exodus.
192. Bahja ibn Aser: Commentar Exodus 3,1.
193. Commentar Exodus 24,1.
194. Asher Zvi Hirsch Ginsberg: Al Parashat Derakhim 210–21.
195. Sigmund Freud: Mózes és az egyistenhit. Budapest (1946).
196. A saga (ejtsd: szága) prózai formában szájhagyományosan őrzött,
a XII. századtól kezdve pergamenre írt elbeszélés, amelyet helyenként
verses betétek szakítanak meg. A saga műfaja az izlandi irodalomban
volt elterjedt a IX.–XIV. században. A saga skandináv szó, a jelentése
„történet” (az izlandi nyelvben „történelem” is). A sagákat Izlandon
írták, a műfaj nem terjedt el más skandináv területeken. A sagák írói,
lejegyzői szinte kivétel nélkül névtelenek.
197. L. Jacobs: Moses - modern interpretations. Encyclopaedia Judaica
(CD-ROM 1992)
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198. Máté 8,4; 17,1–8; Márk 7,10; 9,2–8; 10,2–9.
199. Héber 11,23–29.
200. Apostolok Cselekedetei 7,17–44.
201. 2Korintusi 3,6–18.
202. Héber 3,5–6.
203. Héber 9,11–22.
204. Szúra 7,140, 156; 42,11. A Szúra egy fejezetet a Koránban,
hagyományosan rendezett, nagyjából csökkenő hosszúságú.
205. Szúra 26,18; 28,6–10.
206. Szúra 28,27.
207. Szúra 28,11.
208. Szúra 40,29.
209. Szúra 2,60, 87; 7,170.
210. Szúra 18,59–81.
211. Szúra 3 „Imran háza”.
212. Malakiás 2,4-7: „(4) Akkor megtudjátok, hogy azért küldtem
nektek ezt a figyelmeztetést, hogy érvényben maradjon a Lévivel kötött
szövetségem - mondja a Seregek Ura. (5) Szövetségem volt vele, élet és
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könyvajánló
hogy világlátásában a homoszexuális vonzalom nemkívánatos.
Ez bizony a mai kulturális-társadalmi miliőben nem kis
bátorságra vall. Bizonyos tudományos alázattal leírja, hogy célja
először ennek a nemkívánatos vonzalomnak a csökkentése,
kontrollálhatóvá válása, és lehetőség szerint a teljes szabadságra
való eljutás. Végül méltassuk még Nicolosi professzor tisztességes
megfogalmazását: „E könyvvel nem szándékozom csorbítani azok
jogait, akik boldognak érzik magukat meleg identitásukban.”
Mindenképpen egyfajta „igazságteológia” van ebben a szándéknyilatkozatban. Az elején közli, hogy Isten teremtése világosan
heteroszexuális párokat eredményezett, s ezzel ő is azonosul. De
nem akar beleülni a bírói székbe, és – ameddig lehet, vagy a mi
nyelvünkön: ameddig a kegyelmi idő tart – segíteni akar azoknak,
akik odáig már eljutottak, hogy „nem kívánt érzéseknek”
tekintik azonos nemű vonzalmukat. Semmiképpen nem jelent
ez a deklaráció valamiféle egyetértést, hanem csupán azt, hogy a
szerző nem jogász, hanem terapeuta. Könyvének célja tehát nem
az ítélkezés, hanem a megoldáskeresés.

1. Bevezető megfontolások
Szeretnénk világossá tenni két fontos tényt. Az egyik az,
hogy ez a könyv nem „hitmélyítő” irat, de még csak nem is
szoros értelemben vett keresztény megközelítéssel foglalkozik
a homoszexualitás kérdésével. Ez azt jelenti, hogy nincs
megtűzdelve bibliai idézetekkel, nem végzett a szerző teológiai,
vagy exegétikai alapvetést. Hogy mégis helyet kap ez az ismertetés
egy keresztény folyóirat – a Szolgatárs – hasábjain, annak a
szerzői szándék az oka. (A továbbiakban a szerzőtől származó
idézeteket kurzívval, vagyis dőlt betűkkel fogjuk jelölni.)
  „E könyv azoknak az olvasóknak íródott, akik hozzám
hasonlóan hiszik, hogy az emberiség ellenkező nemű párok
létrejöttére teremtetett. Hiszem, hogy emberi természetünk
eredendően heteroszexuális. Ez a hitem szembeállít a szakmámmal,
és mindinkább a saját kultúrámmal is, a tudománnyal
azonban nem.” Nem volt alkalmunk beszélni a szerzővel, nem
kérdezhettünk rá az idézetben szereplő „teremtetett” szóra. Ha
Nicolosi azt érti „teremtés” alatt, amit olvasóink, akkor ez bizony
egyfajta jó bibliai megközelítésnek is nevezhető.
   A másik vonzó megállapítás szintén a könyv szerzőjétől
származik, amikor is így foglal világosan állást: „könyvemet ezért
azoknak ajánlom, akik osztoznak világlátásomban – nemkívánatos
homoszexuális vonzalommal küzdő személyeknek, és olyan
terapeutáknak, akik szeretnék végigkísérni őket azon a folyamaton,
melynek eredményeként csökkennek, és kontrollálhatóvá válnak
nem kívánt érzéseik.” A szerző világosan ki meri jelenteni,

2. Utószó – mely előszó is lehetne
Ha valaki nem biztos abban, hogy végig akarja rágni magát
ezen a kétségkívül nehéz, elsősorban szakemberek és terapeuták
számára írt könyvön, akkor javasoljuk, hogy kezdje Dr. Buda
Béla részletes és szakszerű utószavának elolvasásával. Az ismert
magyar pszichiáter nagyon világosan rámutat arra, hogy – túl a
pszichológiai, pszichiátriai kérdéseken – a „meleg”-kérdésnek
kemény politikai háttere is van. Ez az oka annak, hogy először
az Amerikai Pszichológiai Társaság (American Psychological
Association, APA) keményen deklarálta, hogy nem ajánlja a
Nicolosi professzor által javasolt terápiát, mivel céljaiban is,
hatékonyságában is vitathatónak tartja. Hasonlóan markánsan
ellenzi ezeket a módszereket a Brit Pszichoterápiai és Tanácsadói
Társaság, mert a szerző abból indul ki, hogy „a homoszexualitás
lelki betegség, és a kliens vagy páciens szexuális irányultságának
megváltoztatására irányul”. Ezzel sajnos elutasítanak minden
olyan további gyógymódot, amilyen például a Nicolosi által
javasolt konverziós – reparatív terápia.
  Feltehetjük a kérdést, hogy miért is ez a heves tiltakozás?
És pont napjainkban, amikor a New Age terjed, és egy olyan
szinkretikus vallásosság van kialakulóban, amelyben a
táltosok, sámánok, boszorkányok és egyebek is helyet kapnak a
transzcendentális világ után vágyakozók hitében? Hát nem fér
bele ebbe a fellazulásba még egy kicsi erkölcsi lazítás? És ki tudja,
talán a „melegek” szavazatai éppenséggel döntek lehetnek egy
helyi vagy éppen országos választáson? Más szóval a szakmai
ellenérvek nem annyira súlyosak, mint a politikai megfontolások.
   Visszatérve azonban Dr. Buda Béla elemzéséhez, soraival
nagyon jól összefoglalhatjuk a könyv alapelveit: „Nicolosi nem
állítja, hogy minden homoszexuális férfi terápiát igényel, vagy
hogy abból profitálna. Szerinte csak a homoszexuális vágy és
orientáció egyes változataiban van meg egy pszichoszexuális
fejlödési konstelláció és belső konfliktus, amelyből erős változási,
illetve terápiás motiváció, a homoszexuális identitás és viselkedés
elutasításának szándéka ered.” Magyarról magyarra fordítva ezt
a mondatot, olyan esetekre alkalmazható Nicolosi terápiája,
amelyekben a homoszexuális személy kimondatlanul is el
szeretné utasítani viselkedését.
   Van egy lelkész barátunk, aki egy nagyon hatékony

26
szenvedélybeteg-kezelő intézmény vezetője. Több személyes
ismerősünk is ott szabadult meg véglegesen a megkötözött-
ségeiből. Szomorúan mondta el az eredményes és megáldott
lelkész-terapeuta: „Vannak visszatérő emberek, akik már tíz éve
nem isznak, de bensőleg mégsem szabadok... Olyanok tudnak
igazán megszabadulni, akik maguk is a szabadulást akarják.” Ez
összecseng dr. Buda Béla fent idézett véleményével: „...azokon
lehet segíteni, ... akiknél egy belső konfliktus eredményeként a
homoszexuális viselkedés elutasításának szándéka ered”. Nicolosi
maga is egy „nemkívánatos homoszexuális vonzalomról” beszél.A
régi népi keresztény bölcsesség szerint: Jézus Krisztus csak az
ellenségeinktől akar megszabadítani, nem pedig a barátainktól.
Az tud szabaddá válni – akár Nicolosi terápiájával is – aki
valóban akarja is azt. „Nem az egészségeseknek van szükségük
orvosra, hanem a betegeknek.” – mondja Jézus Krisztus. Ez pedig
már maga a legtisztább teológia.
3. Nicolosi könyvének célja, valamint ajánlott és kipróbált
módszerei
A terápia lényege
Először is tisztázza a szerző azt, hogy az általa alkalmazott
helyreállító terápia sokkal több, mint egy negatív szexuális
magatartás megváltoztatása. Kijelenti: „a jó terápia az egész
személyt célozza meg, és sok szinten kívánja azt megváltoztatni.”
Majd az egész koncepció alapját fogalmazza meg: „Az azonos
neműek iránt érzett vonzódás az azonos neműekkel kapcsolatos
kielégítetlen érzelmi igényekből ered.”
  Tisztázzuk a szerző szándékát: terápiás módszere a „nem
meleg homoszexuálusok kezelésére vonatkozik, akik olyan férfiak,
akik a saját nemükhöz vonzódnak, de akiknek belül, a lelkük
mélyén ott vannak bizonyos megőrzött értékek, és ezek – valamint
az önértékelésük megakadályozzák őket abban, hogy a meleg
identitást magukévá tegyék... Ezek a férfiak mérsékelni szeretnék
homoszexualitásukat, amit egyáltalán nem tartanak kívánatosnak,
ellenkezőleg: éppenhogy heteroszexuláis képességüeket szeretnék
kibontakoztatni”. A cél tehát nem „generális terápia” minden
homoszexuális számára – beleértve a leszbikusokat és másokat
–hanem egy szűkebb csoport elérése, megsegítése. De hozzáteszi
azt is, hogy paciensei között kilencven százalék körüli az ilyen
esetek száma.
A homoszexualitás dinamikája
Ez igen értékes rész: több elismert – és hazánkban is elfogadott
– szakemberrel egyetértve azt hangsúlyozza, hogy „a korai
gyermekkorban szenvednek egyesek olyan – korai alapérzelmeket
érintő – sérelmeket, amelyek a homoszexualitáshoz vezetnek. Az
ezekre a sérelmekre adott válasz nemcsak védekezezés a nemi
alsóbbrendűség ellen, hanem „védekezés a szelf magját ért trauma
ellen is. Ezt az állapotot úgy értelmezzük, mint egyfajta kísérletet,
az elhagyatottsági-megsemmisülési trauma gyógyítására.” Meg kell
jegyeznünk, hogy egyre több keresztény lelkigondozó vezeti vissza
a felnőttkori tüneteket – a szorongást, az önértékelési zavarokat
és sok mást is – a kisgyermekkorban elszenvedett traumákra
(például Theophastic Ministry). Ezzel nem „keresztényiesítik
el” Freud és követőinek (Jung, Adler stb.) vitatható mélylélektani
módszereit. Egyszerűen csak vissza akarnak jutni a lelki sérülés
gyökereihez – terápiás célzattal – mint Nicolosi is.
   A szerző családdinamikai modellje az alapcélon túlmutatva
lelkigondozók, lelkipásztorok számára is hasznos a benne
található szellemes „modellképek” miatt. Ezek után elemzi a
homoszexualitást mint egy érzelmi sérülést, szégyenen alapuló
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tünetet, az utánzó nőies kötődést, ami a nemi identitászavarhoz
vezet. Végül eljut az előbb már említett konklúzióhoz: a
homoszexualitás nem más, mint a férfi belső késztetése önmaga
„helyreállítására”.
A kezeléssel kapcsolatos fejezetek
Nicolosi egy kifejezéssel foglalja össze ezeket: érzelemközpontú
terápia. Ezt írja: „A helyreállító terápia központi gyógyító eljárása
a kettős hurok. A kliens mellett egy ráhangolódott empatikus
terapeuta áll, amíg ő újra átéli azokat a szégyenpillanatokat,
amelyek lehasították önmagáról”. Ez a ráhangolt terápia
úgynevezett „üléseken”, konzultációkon folyik, melyek elején
a terapeuta úgy reagál a kliens (páciens) szóbeli beszámolóira,
hogy tiszteletét, együttérzését mutatja ki felé, ezzel bátorítja őt
arra, hogy foglalkozzék tapasztalataival, érezze át azokat. Ha
létrejött ez a „kettős hurok” nevű kapcsolat, utána következik a
feloldás: a kettős hurok feloldása, a gyógyulás, melyben a kliens
újra magára talál – beleértve szexuális identitását is.
A könyv szerkesztéséről
A szerző sok konkrét esettanulmányt ír le, és nem esik bele
a teoretizálás hibájába. Ezek a tanulmányok „színdarabformátumúak”, és érthetőek. A tényeket kitűnő, egyszerű
ábrákkal szemlélteti. Ezek az ábrák és a velük korrelációban lévő
magyarázatok segítenek a nehéz témák világos megértésében.
4. Konklúzió és ajánlás
Mint már jeleztük, a könyv nem ismeretterjesztő olvasmány,
hanem terapeutáknak íródott. Nem feltétlenülés kizárólag
pzichológusoknak vagy pszichiátereknek, de mindenképpen
olyanoknak, akik mélyen tisztában vannak a lelki működések
alapelveivel, és a vonatkozó tudományok terminológiájával, de
nem tartoznak az „amatőr lelkigondozók” buzgó, ám sokszor
ártalmas seregébe. Ezek figyelembe vételével adhatjuk a tanácsot:
szakszerű lélektani kurzusokat vett lelkipásztor vagy igen
komoly pszichológiai háttérrel rendelkező keresztény pedagógus
megpróbálhatja alkalmazni Nicolosi professzor módszereit.
Az újjászületett hívők terápiás munkájuk során számíthatnak
Isten áldott Szentlelkének segítségére. Ez érvényes a módszerek
mérlegelésére, de a gondozott ember személyiségének
megvizsgálására is. Ezzel a figyelmeztetéssel ajánlom Nicolosi
művét a hívő olvasóknak.
  dr. László Imre

Dr. László Imre a Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki
karán végzett tanári és mérnöki szakokon. Évekig volt általános
és középiskolai tanár és a Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóintézet
külső munkatársa. A Baptista Teológiai Szeminárium elvégzése
után – a lelkipásztorság mellett – a gyülekezetimunkás-képző
tanfolyamon, az utódjaként létrejött misszióiskolán, majd a
BTA-n tanított pedagógiát, valamint általános és alkalmazott
pszichológiát. Jegyzeteket is írt ezen intézmények számára.
1981 óta lelkipásztor. Közben újságírói végzettséget is szerzett.
Öt gyermeke és hét unokája van. Felesége, Klára logopédus és
oligofrén-pedagógus diplomákkal rendelkezik, és évekig volt
önálló logopédus. Jelenleg az egyesült államokbeli Déli Baptista
Szövetség által delegálva Kárpátalján dolgozik feleségével
gyülekezetplántáló misszionáriusként. Emellett a BTA-n tanít,
egyrészt missziológiát, (gyülekezetplántálást és külmissziót),
kétévenként pedig alkalmazott igehirdetés-módszertant.
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Gondolatok a házasságról

A baptista lelkipásztorok e-mail levelezésében merült fel az a
gondolat, hogy közösségünkben nincs egységes és hivatalos ál
lásfoglalás a házasságra, különösen a házasságban előforduló
konfliktusokra és azok helyes gyülekezeti kezelésére vonat
kozóan. Házassági konfliktusok pedig sajnos a közösségünkben
is előfordulnak, sőt – a körülöttünk lévő világ hatása nyomán
– megszaporodtak. Immár lelkipásztorok és más gyülekezeti
szolgálatban állók között is előfordultak hűtlenségek, elesések,
elválások, újraházasodások. A körülöttünk élő embereknek las
san a többsége nem él hagyományos rendezett házasságban. A
gyermekek többsége nem ismeri a családi otthon meghitt közös
ségét. Ezek hatása közösségünkbe is begyűrűzik. Kérdés: hogyan
lássák és kezeljék a lelkipásztorok és a gyülekezetek ezeket a hely
zeteket? Milyen lépéseket (intézkedéseket) tegyen a gyülekezet
a házasság szentségének, a gyülekezet tisztaságának megőrzése
érdekében? Hogyan kezelje a felmerült konkrét házassági prob
lémákat, az elválásokat, az újraházasodásokat?
   62 évig voltam aránylag népes gyülekezetek lelkipásztora.
Isten különleges kegyelméből szép növekedést adott az Úr a
gyülekezetekben. Ugyanakkor minden gyülekezetben voltak
problémák, konfliktusok a házasságokban, a családokban is.
Bevallom, hogy sok gyötrődésben és imában eltöltött napot és
éjszakát jelentettek ezek a problémák. És nagyon sok időt vettek
igénybe. őszintén szerettem őket és nagyon fájt a válságuk.
Lehetőleg a lelkipásztor lelkigondozói hatáskörében tartottam a
problémákat, és így nem lettek belőlük gyülekezeti „ügyek”. Sok

szor volt örömteljes gyógyulás, de voltak kudarcok is. Ez utóbbi
esetekben a gyülekezetnek is intézkednie kellett.
   A „Gondolatok a házasságról” elsősorban azokat a igei felis
meréseket fogalmazzák meg, amelyek a saját életemben és a pász
tori gyakorlatomban a házassággal és a házassági konfliktusokkal
kapcsolatosan hangsúlyt nyertek és többször jó megoldásokhoz
segítettek. Úgy gondolom, hogy bárki számára hasznos lehet,
de elsősorban lelkipásztoroknak, a gyülekezetekben szolgáló
vezetőknek szólnak.
  
Bevezetés
A házasság Isten szerzése. Nem ember találta ki vagy hozta létre.
Isten látta jónak, hogy a saját képére teremtett ember számára
létrehozta a legkisebb, legszorosabb, a szellemi, lelki és testi élet
területére vonatkozóan egyaránt a legfontosabb közösséget: a
házasságot. Isten a házasság létrehozását így indokolta: „Nem
jó az embernek egyedül lenni...” (1Móz 2,18) Ugyanakkor Isten
megáldotta az embert, „és ezt mondta nekik: szaporodjatok,
sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet”. (1Móz
1,28) A házasság elsődleges célja tehát két ember, egy férfi és egy
nő szellemi, lelki és testi egységben való közössége, e közösség
Istentől való áldása pedig az utódok nemzése és nevelése, vagyis
a család.
   A Biblia, mind az Ó-, mind az Újszövetség egyik nagy
értéke, hogy minden szépítés nélkül, hitelesen tárja elénk a
valóságot. Így például azt is, hogy a sátán és a bűn rabságába
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került ember a házasság, vagyis a férfi és nő kapcsolata területén
is elvesztette szentségét és tisztaságát, sőt éppen e területen jutott
legnagyobb mértékben Isten iránt való engedetlenségbe és nagy
romlásba. Az özönvíz előtti „régi világ” ítéletes elpusztítását azzal
indokolja a Szentírás, hogy szennyes romlásba merült a férfiak
és nők kapcsolata (1Móz 6,1–7). Az 1Móz 18,16–19,29 közötti
igeszakasz feltárja, hogy Sodoma és Gomora városának is azért
kellett elpusztulnia, mert a szexualitás terén szélsőséges romlásba
jutottak
   Az Isten által kiválasztott nép, Izrael sem őrizte meg az egy
férfi és egy nő halálig való hűségének rendjét a házasságban.
Isten kiválasztott szent emberei is eltértek ettől. Maga Jézus így
indokolta ezt: „Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg,
hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így
volt.” Az ószövetségi időben a törvény szigorú és részletes ren
delkezésekben rendezte a férfi és nő kapcsolatát és a házasságot,
de Izraelben – Isten megengedő akaratából – elfogadhatónak
tekintették a többnejűséget, ágyasok tartását, a feleség indoklás
nélküli elbocsátását.
   Jézus Krisztus, az Isten Fia azért jött el ebbe a világba, „hogy
kiszabadítson minket a jelenvaló, gonosz világból Istennek, a mi
Atyánknak akarata szerint.” (Gal 1,4) A házasság szentségének
Isten szerint való rendjét is Jézus Krisztus állította helyre. Ki
jelentette: „Hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik felesé
géhez, és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy már nem két test,
hanem egy. Amit tehát Isten egybekötött, ember el ne válassza”.
(Mt 19,5–6) Jézus több más területen is meghirdette a törvény új
értelmezését. „Megmondatott a régieknek... Én pedig azt mon
dom” – ismételte Jézus többször a hegyi beszédben. A házasság
területén is – az Atya akarata szerint – a szentség új rendjét való
sította meg.
   Lássuk hát – elsősorban az Újszövetség alapján – azokat a
bibliai alapelveket, amelyek Jézus Krisztus és a kegyelmi gon
dolkodás világosságában meghatározzák a házasságra, a házasság
konfliktusaira, az elválásra és az újraházasodásra vonatkozó lá
tásunkat.
  
A házasság bibliai alapelvei
   1. Jézus Krisztus határozottan helyreállította a monogám
házasság szentségét és tekintélyét. A házasság egy férfi és egy
nő egész életre szóló frigye, Isten szerzése, amelyet ember ne
válasszon szét – jelentette ki Jézus. (Mt 5,31–32, 19,3–9)
   2. Jézus megállapította, hogy Mózes Izrael „keményszívű
sége” miatt engedte meg, hogy a férfi – minden komoly indoklás
nélkül – „válólevéllel” elbocsássa feleségét. Az Isten akarata szer
int azonban a házasság kezdettől fogva egy férfi és egy nő halálig
tartó hűsége.
   3. Bár Jézus nem tér ki a többnejűségre, szavaiból nyilván
való, hogy a többnejűséget nem tartja elfogadhatónak, (amely a
zsidóság körében nem általános, de elfogadott gyakorlat volt)
   4. Jézus mindkét idézett tanításában kijelenti, hogy van egy
olyan bűn, amely elfogadható ok az elválásra. Ez a paráznaság.
Nem azt mondja Jézus, hogy ahol ez a bűn előfordul, ott „el kell”
válni – hiszen Jézus tanításának és váltságának egyik legfőbb
hozadéka és ajándéka a megbocsátás - de előfordulhat a paráz
naságban megnyilvánuló hűtlenségnek olyan mértéke és formá
ja, amely alapot adhat az indokolt elválásra.
   5. Jézus Krisztus a törvény és a szabályok helyett a kegyelem
és a kegyelmi gondolkodás uralmát hozta és kívánja megvalósítani
az élet minden területén, a házasságban és a gyülekezetben is. „A
törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisz
tus által jelent meg.” (Jn 1,17) Például maga Jézus (törvényszegő
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módon) megvédi a házasságtörő asszonyt a megkövezéstől,
mert az asszonynak is, meg a vádlóinak is a szívébe látott (Jn
8,1–11). Szóba áll az ötször elvált és paráznaságban élő asszony
nyal Samáriában. Hitre, bűnbánatra és üdvösségre vezeti őt, és
elfogadja evangéliumi szolgálatát, mert szomjas szívvel ivott a
számára kínált élő vízből. (Jn 4,1–41) Elfogadja Simon farizeus
őt megtisztelő meghívását, de egyértelműen az oda besurranó
bűnös asszony mellé áll és bocsánatot hirdet számára, miközben
keményen leleplezi a vallásos hit magaslatáról ítélkező farizeust.
(Lk 7,36–50) Ezek az események segítenek abban, hogy megé
rtsük és a Szentlélek által uralomra jusson bennünk Krisztus, és
az ő kegyelmi gondolkodása.

   6. Pál apostol tökéletesen azonosulva Krisztussal kimond
egy fontos tételt: „Az igazsághoz ragaszkodva, növekedjünk fel
szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.” (Ef 4,15) A
házasság területén is vannak alapigazságok, (jórend, szabályok)
amelyek a szemléletünk alapját képezik, de konkrét esetekben a
viszonyulásunkat és döntéseinket Krisztus szeretete és az abban
való folyamatos növekedésünk kell, hogy meghatározza. Vannak
esetek, amikor – mint Jézusnál is – a szeretet által táplált keg
yelmi gondolkodás felülírja a törvényt, vagyis a jórend és a sza
bályok által kialakított gyakorlatot. És éppen ez a szabályoktól
való eltérés azt fogja eredményezni, hogy kegyelem által a felülről
való Élet ereje és bölcsessége olyan megoldásokhoz segít, ame
lyek által Isten dicsőségére emberek és házasságok gyógyulása
valósul meg.
   7. A 6. pontban meghatározott tétel a gyakorlatban azt jelen
ti, hogy minden felmerült konkrét helyzetet, illetve konfliktusba
került személyt és házasságot mélyrehatóan és külön-külön kell
az Ige és Krisztus mérlegén vizsgálnunk. Valamilyen egyetemes
szabályrendszer rutinszerű alkalmazása gyakran inkább mélyíti,
mint gyógyítja a sebeket. A felmerülő problémákban az igazság
és a szeretet világosságában kell mérlegelnünk: mi az, ami Isten
felé fordítja, Jézus Krisztusnak, szeretetének, váltságának és keg
yelmének a győzelméhez segíti az illetőt? – Ami ezt munkálja és
elősegíti azt kell tennünk, ami pedig valakiket eltávolítana, sőt
elidegenítene Istentől és a Krisztus élő testétől, azt lehetőleg ne
tegyük. Egy példa: egy harminc felé járó komoly hívő leány min
den hitből és szeretetből fakadó tanácsom ellenére igent mondott
a nem hívő udvarlójának, aki addig csak néhányszor kísérte el
őt az istentiszteletünkre. Ezután eljöttek hozzám, és közösen azt
kérték, hogy ünnepi istentisztelet keretében gyülekezetünkben
tarthassák meg a házasságkötésüket. A gyülekezet hagyományos
rendje szerint el kellett volna utasítanom kérésüket. Hasonló
esetben általában ezt gyakorolták eddig és sok helyen ma is a
gyülekezeteinkben. Istentől kértem tanácsot. Arra jutottam, hogy

tanulmány
a kialakult helyzetben azzal segítem közelebb Istenhez, az üdvös
séghez mindkettőjüket, ha helytadok a kérésüknek. Azzal a felté
tellel vállaltam kérésük teljesítését, hogy néhány hónapig heten
ként egyszer eljárnak jegyesek tanfolyamára. Szívesen vállalták.
Három hónapig tartott a tanfolyam. A fiú számára a hit, a Biblia
teljesen ismeretlen volt. Nem volt semmilyen vallási tájékozott
sága, sohase járt semmilyen templomba. Szülei kommunisták
voltak, apja már meghalt, anyját betegségében ő ápolta. Szívesen
vett részt a beszélgetéseken, amelyeken elsősorban istenismeret,
Krisztus-ismeret és az üdvösség útja volt a téma. A fiú nagy
érdeklődéssel kapcsolódott be a beszélgetésekbe, de túlságosan
új, csak az értelmét elérő információ volt minden a számára.
Érződött, hogy készséggel vesz részt az alkalmakon, de igazi indí
téka egyedül a menyasszonya iránt táplált szerelme. A bemerítést
is vállalta volna, elméletben megtanult válaszokkal a gyülekezet
is elfogadta volna őt. Bűnismeret, megtérés és újjászületés nélküli
bemerítéssel azonban neki (és a gyülekezetnek) ártottam volna a
legtöbbet. Végül a gyülekezet vezetőségével egyeztetve arra ju
tottunk, hogy megtartottuk az ünnepélyes házasságkötésüket.
A menyegzői igehirdetésben tapintatosan, de nyíltan feltártam,
hogy ők most „felemás igába” léptek és akkor lesz valóságos az
egységük, ha a férj is megtérő szívvel behívja Jézust az életébe.

Ezért – az értük mondott imádságban – külön is imádkoztam.
A feleséget pedig – a vezetőség határozata alapján – arra kér
tük (szankcióként előírtuk számára), hogy a házasságkötéstől
számított 6 hónapot tekintse hűsége próbájának. Ha – Isten
kegyelméből – úgy tapasztalja, hogy az új helyzetében is hű tud
és akar maradni az Úrhoz, ismét teljes jogú tagja lesz a gyüle
kezetnek. Mi pedig – az egész gyülekezet – szeretettel elfogad
juk és támogatjuk őket férjével együtt abban, hogy mindketten
Isten gyermekei legyenek és maradjanak. (Az új férj egy év után
megtérő szívvel beépült a gyülekezetbe.)
   Természetesen a felsorolt alapelveket – mint a Krisztus
ban való élet természetes gyümölcsét – széleskörűen, a tanítás,
a lelki-gondozás valamennyi területén kell alkalmaznunk. A
házasság körül kialakuló problémák és konfliktusok kezelésé
nél és gyógyításánál különösen fontos, hogy a gyülekezetben
kialakult rendszabályok figyelembevételével, de a szeretet és az
érintett emberek mentését munkáló kegyelmi gondolkodás ha
tározza meg a tanácsainkat és a döntéseinket.
  
A társválasztás helyes útja
A jó és áldásokat hordozó házasság azzal kezdődik, hogy Isten
„szerzi”, vagyis Isten akarata és vezetése szerint jön létre. Az első
házasság létrejöttéről olvassuk: „Nem jó az embernek egyedül
lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt”. – mondta Isten.
(1Móz 2,18) A képletes leírás szerint Isten az Ádám kebléből kie
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melt oldalbordából formálta házastársát, Évát. Az Isten vezetése
szerint létrejövő házasságban, a bensőnkben hordozott – meg
sem fogalmazható, – bennünk lévő valóságos igény elégül ki a két
ember között létrejövő legszorosabb szellemi, lelki és testi közös
ségben, a házasságban. Az első házasságot Isten az ember bukása
előtt, tiszta szellemi környezetben szerezte. Mi – az elbukott és
sátáni uralom alá került Ádám utódai – csak akkor nyerünk szel
lemi képességet Isten vezetésének a felismerésére, ha az ő közel
ségébe kerülünk, és e képesség által érzékeljük Isten akaratát. Így
felismerjük a számunkra alkalmas „hozzánk illő” társat.
   Ismeretes, hogy évezredeken át a szülők választották ki és
döntötték el, hogy ki legyen gyermekük házastársa. Bizonyára
gyakran előfordult, hogy a szülők is figyelembe vették a gyerme
kük véleményét és akaratát, a hívő szülők elkérték Isten vezetését
is, sok esetben azonban az anyagi, családi és dinasztikus érde
kek szerint választottak társat gyermeküknek. A nyugati, keresz
tény gyökerű társadalomban a 20. században alakult ki és vált
általánossá, hogy a társválasztás a fiatalok dolga és felelőssége.
Magyarországi baptista gyülekezeteinkben a 20. század ele
jén gyülekezeti feladatnak is számított a társ kiválasztása. Nem
törvény vagy szabály írta elő, de ez volt a természetes gyakorlat.
A társát kereső és kiválasztó férfi nemcsak a szüleivel, hanem a
gyülekezet vezetőjével (pásztorával) is megbeszélte a tervét, és őt
kérte meg arra is, hogy szíve választottjával közölje kérését. Így
imádságos légkörben, Isten vezetését kérve történt a leánykérés,
majd az eljegyzés.
  Tanulságos megfigyelésem, hogy gyakran megtérést,
újjászületést nem ismerő emberek is a társválasztást annyira fon
tosnak tartják és komolyan veszik, hogy e területen Isten veze
tését keresik. Sajnos azonban az Istentől távol élő mai fiatalok
többsége csupán a test érzéki kívánságait kergeti, esetleg önző
érdekei mentén dönt, vagy fel sem vállalják a házasság és a csa
lád felelősségét. Egyre többen laza, élettársi kapcsolatokban vagy
szingli életformában a partnerek váltogatásával elégítik ki testi
vágyaikat, és nem vállalnak megszentelt és tartós házassági és
családi közösséget. Sajnos ez a laza, felelőtlen életforma a hitben
élőkre is romboló hatást gyakorol. Éppen ezért fontos komolyan
vennünk Isten kijelentésének (a Bibliának) a tanítását és boldog
házasságban élő hívő emberek gazdag tapasztalatát és tanácsait.
  
Hogyan található meg a nagy „Ő”, az igazi társ?
   1. Nincs sablon. Nincs két egyforma ember. Isten minden
kit az ő személyisége szerint és a vele kialakult közösség alapján
vezet
   2. A vezetés legfőbb alapja az Istennel Jézus Krisztusban
vetett hit által kialakult személyes kapcsolat, amelyet rendszeres
igeolvasás is imádság által, és a bennünk lakozó Szentlélek veze
tése szerint gyakorlunk.
   3. Az Istennel való kapcsolatban életünk minden dolgát
rendszeresen „megbeszéljük”, és kialakul az a szellemi közösség
Istennel, amelyben érzékeljük az ő jóváhagyó vagy tiltó akaratát.
Vagyis nem a társválasztás kérdése az egyetlen ügyünk, amely
ben Isten vezetését kérjük és igényeljük.
   4. A társkeresésben racionális, értelmes gondolkodás is segít.
Például ne legyen túl nagy különbség közted és a társad között. Se
korban, se kultúrában, se műveltségben, se anyagiakban, szóval
egyetlen területen sem. A hitben, szellemi elkötelezettségben
való nagy különbség különösen kockázatos. Előfordul ugyan,
hogy a testi tűz lángja áthidal nagy különbségeket is. Olykor –
ha küldetéstudat is állhat a döntés mögött – még tartóssá is vál
hat egy ilyen kapcsolat, de általában hosszú távon kiütköznek és
gyakran mindent felborítanak a túl nagy különbségek. Ritkán
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fordul elő, hogy az egymással való azonosulás felülírja és hosszú
távon áthidalja a nagy különbségeket is.
   5. Hasznos segítséget jelent a társválasztásban, ha vannak
körülötted olyan személyek, akik szeretnek, és van elég alázatod
és irántuk való bizalmad ahhoz, hogy feltárd előttük az érzései
det, és tanácsot kérj tőlük. A döntés felelőssége egyedül a tiéd,
de a szíved gondolatait és érzéseit jó lemérni és mások látását is
figyelembe venni. Gondolok szülők, lelki vezetők, barátok tanác
saira.
   6. A társkeresés dolgában Isten belénk épített egy „iránytűt”,
egy különleges megérzést, amely szimpátiát és különleges vonza
lmat támaszt, és ezzel együtt tisztelettudó tartózkodást is az iránt
a személy iránt, akit társamul jelöl. Szerelem? Fénylő ragyogás a
szívünkben, amely felvillanyoz és lenyűgöz az illető irányában?
„Felette nagy titok ez”– mondja Pál apostol a férfi és nő szent
kapcsolatáról. (Ef 5,32) „Meglátni és megszeretni!”– szól a közis
mert mondás. Ez a megérzés a hívő embert térdre kényszeríti,
buzgó könyörgésre, hogy legyen nyilvánvalóvá, valóban ő-e az,
akit keresek? Néhány beszélgetésből aztán kiderül, hogy tényleg
rátaláltál-e szíved választottjára, vagy az, hogy tévedtél. Erre is
van esély. Esetleg kiderül, hogy más van a „bekötött zsákban”,
mint amire gondoltál, vagy az illetőnél nem talál viszonzásra a
te szíved gondolata. Ebből az is világos, hogy a társkeresés nem
egyesélyes. Nem hihetünk abban, hogy minden embernek az
egész emberiségből egyetlen másik ember lehet a házastársa. A
keresés fázisában több lehetőség merülhet fel. Amíg két ember
– egy férfi és egy nő – szent hittel és szívük teljességével nem
mondták ki egymásnak az igent, addig a választás többesélyes.
Isten szabad akarattal rendelkező, önálló személyiségnek ter
emtett bennünket, ami azt jelenti, hogy Isten vezetését igényelve
és elfogadva, de nekünk kell megtalálnunk a hozzánk illő társat.
Amikor mindkét személy (férfi és nő) a hit és a szív teljes bi
zonyosságával mond egymásnak igent, akkor lezárult a keresés
időszaka, és a szeretetben, szerelemben halálig tartó hűség ideje
érkezett el.
   7. A társkeresés időszakában három területen kell keresni,
és megtalálni egymással a harmonikus közösséget. Mindhárom
terület szeretetközösséget jelent a másik személlyel. A szeretet
közösség három területe az Újszövetség eredeti nyelvén, a görög
nyelven a következő: érosz, fileó és agapé. Az érosz (szerelem) a
test területe. Szent testi tűz támadt bennem, mert tetszik az arca,
a haja, az alakja stb., vágyom rá, hogy boldoggá tegyük egymást.
A fileó lelki (pszichikus) szeretetközösséget jelent. Jólesik, öröm
beszélgetni vele, megosztani egymással gondolatainkat, a múl
tunkat, a terveinket, a napi gondjainkat és azok megoldását, a
gyengéinket, az olvasmányainkat, a fájdalmainkat, a remény
ségünket, méghozzá mindent nyíltan és őszintén. Vagyis olyan
jó barátok lettünk, hogy nem fogyunk ki a szóból. Olykor parázs
vita is kialakul, de mindig létrejön az egység. (Az eljegyzésünk
előtti időszakban kérdezte tőlem az édesanyám: „Mit tudtok an
nyit beszélgetni?”) A harmadik terület az agapé, az Isten szere
tetét jelenti. A hit által nyert szeretet ez, amelynek lényege olyan
önzetlen szeretet, amely által a társamat akarom boldoggá tenni.
Úgy szeretem, ahogyan Isten szeret engem (Jn 3,16). Ennek for
rása az a hitbeli bizonyosság, hogy Isten ad bennünket egymás
nak, ő szerkeszt eggyé, így az ő áldását, vezetését igényeljük. Ő ad
kegyelmet arra, hogy majd egymást szeretetben támogassuk, el
hordozzuk, egymásnak megbocsássunk, áldását kérve alapítsunk
családot. E hit és szeretet által fogadunk el és nevelünk majd
gyermekeket. Közös vágyunk és igényünk az Istennel való szoros
kapcsolat ápolása.
   Hívő emberek számára nyilvánvaló, hogy a harmadik terü
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let felfedezése és kiépítése a legfontosabb. Ez Jézus Krisztusban
az egymással való hitbeli, lelki és ima-közösséget jelenti. Olyan
élő forrás ez, amely – ha gondosan ápoljuk és tisztán tartjuk –
egész életünkben frissítő és gyógyító forrást jelent majd. Szikla
ez, amelyre a házasságunk felépülhet. Bölcs és hasznos ezt a
hitbeli, szellemi és lelki közösséget az ismerkedés időszakában
megépíteni. Ez az Istennel és egymással idejekorán megépült
közösség a későbbi időkben folyamatosan segítséget nyújt, külö
nösen, ha a másik két területen valamilyen probléma, netán
válság fenyegetne.
   Az első terület (a szerelem, az érosz területe) az egészséges
és boldogan harmonikus házasságban aránylag szűk, de nagyon
fontos területe a házaséletnek. Nagyon fontos az ismerkedés ide
jén határozottan vizsgálni magunkban, és érzékelni egymásban is
ennek a tiszta szerelemnek a meglétét. A tiszta szerelem és a har
monikus testi közösség hiánya mindent felboríthat a házasság
ban. Ugyanakkor fontos, hogy kezeljük szentül a szerelmünket,
és ne váljon idejekorán testi közösséggé a kapcsolat. őrizzük meg
tisztán (testi egyesülés nélkül) magunkat a házasságkötés napjáig!
Nem igaz, hogy testi kapcsolat kell ahhoz, hogy a szerelmünk
valódiságáról megbizonyosodjunk. Ezzel foglalkozó szakem
berek kimutatták, hogy sokkal többen válnak el olyanok, akik a
házasságkötés előtt megkezdték a testi együttélést. Érthető, mert
az ilyen kapcsolat által testi és felelőtlen, labilis érzéki alapokra
kerül az ember életének legszentebb és legfontosabb emberi kap
csolata: a házasság. Vegyük komolyan, hogy a szilárd, békességes
és boldog házasság a lényegét tekintve sokkal inkább lelki és szel
lemi közösség, mint testi és érzéki! A szellemi és lelki közösség
az a jó alap, amelyre építve a testi, érzelmi és érzéki közösség is
harmonikus és tiszta örömöt jelent a házasságban.
   A házasságban való együttélés legszélesebb területe a fileó,
vagyis a lelki (pszichikus) szeretetközösség területe. Ez felöleli
a mindennapi életünk teljességét, napról napra és évről évre, a
mindig soron lévő problémák megoldását és elrendezését. Nyil
vánvaló, hogy életünk hétköznapjaiban naponta ezernyi téma és
probléma merül fel, amelyeket a házastársaknak meg kell beszél
niük, és olykor nagyon fontos, máskor apró kérdésekben foly

amatosan döntést kell hozniuk. A munka, a pénzügyek, a szabad
idő eltöltése, a közös és külön programok, a gyermekek elfoga
dása, majd a nevelésük feladata, az esetleges félreértések, a jövőre
vonatkozó tervek egyeztetése stb. mind olyan területek, amely
ek kikerülhetetlenül jelen vannak az életünkben. Jó és állandó
beszélgető közösségre van szükség a házasságban, időt és kész
séget adva egymásnak szeretetteljes figyelmességgel, sőt egymást
segítő, tiszteletadásban egymást megelőző szeretettel. Pál apos
tol nagyon tömör fogalmazásban így foglalja össze mindezeket:
„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14)
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Az ismerkedés időszakában azt kell felismernünk, hogy van-e
mindkét félben szeretetből fakadó készség arra, hogy értelmes és
harmonikus módon megbeszéljetek mindent, és a szeretet egysé
gében megtaláljátok a megoldásokat. Az életcél egysége, a közös
látásmód kialakulása, a másik fél gondolkodásának és tekintélyé
nek az elfogadása az, amely valószínűsíti, hogy két embert Isten
rendelt egymás mellé.
  
A szilárd és otthont teremtő házasság
Az utóbbi évtizedekben látványosan tragikus romlást mu
tatnak azok a statisztikai kimutatások, amelyek a házasságok
létrejöttéről és tartósságáról szólnak. A múlt század hetvenes
éveiben Magyarországon még a nők több mint 90%-a férjhez
ment, mégpedig többségük 20–21 éves korában. Jelenleg (2013)
a nők 37% megy férjhez, 63% nem. A fájdalmas fejlemény ol
yan gyors, hogy még a 90-es években is több mint 60% volt a
férjhez menők aránya, és ez – alig 20 év alatt – csaknem a felére
csökkent. Ugyanakkor az utóbbi években 50%-al nőtt az élet
társi kapcsolatban élők száma, az egyedül élő nők száma pedig
30%-al gyarapodott országunkban. Az utóbbi évtizedekben
nagymértékben növekedett a házasság előtti együttélések szá
ma is. Voltak (vannak), akik helyesnek vélték ezt a gyakorlatot,
mondván, hogy ebben a „próbafázisban” tisztázódnak az eset
leges konfliktusok és kiderül, hogy együtt tudnak-e élni. Amint
már említettem szociológusok kimutatták, hogy ennek éppen
az ellenkezője vált bizonyossá: sokkal nagyobb valószínűséggel
bomlanak fel a együttélést követő házasságok. A magyarázat
érthető. Az elkötelezettség nélküli együttélések olyan felelőtlen és
könnyelmű gondolkodást és emberi magatartást eredményeznek,
amely a további (házassági) kapcsolatban is érvényesül. Ez is
hozzájárul ahhoz, hogy a rendkívül megfogyatkozó házasság
kötéseknek is több mint a fele válással végződik. (Döbbenettel
kell látnunk és elgondolkodnunk azon, hogy az ateista ideológiát
képviselő szocializmus évei a házasság és a család intézményére
nem eredményeztek olyan romlást, mint az azt követő gátlásta
lan liberalizmus.)
   A vázolt helyzetnek súlyos társadalmi – hosszú távon –
nemzetgazdasági következményei vannak és lesznek. A felelősen
vállalt, és szeretetteljes békességben élő házasságokban szület
nek meg a második, harmadik vagy még nagyobb számban a
gyermekek, és nevekednek olyan jó légkörben, hogy a családju
kat és a nemzetet is fenntartó emberekké válnak. Az egészséges
házasságok és családok számának nagymértékű csökkenése a
gyermekszületések tragikusan nagy csökkenését is eredményez
te. A megszületett gyermekek jelentős része sem rendezett csalá
di légkörben él és növekedik fel, hanem jelentős részük bizonyta
lansággal és feszültségekkel terhelt körülmények között, lelkileg
sérült felnőtté válik. Egyre több az olyan fiatal, aki nem lát maga
körül egészséges családi modellt, amelyet tovább vihetne. Mind
ezek nyomán egyre jobban szűkül a társadalmat, az időseket és a
jövő nemzedéket fenntartó, munkaképes korú népesség aránya.
A biztos és reményteljes jövőhöz szilárd, békességes házasságok
ban született és meghitt légkörű családban felnevelt gyermekekre
van szükség!
   Minden társát kereső, a jövőjét álmodó és tervező fiatal a
maga boldog jövőjét igyekszik építeni, amikor szerelmes pár
jával házasságra készül. Ritkán gondolnak ilyenkor társadalmi,
nemzeti vonatkozásokra. Ez természetes. Mégis szabad és jó
tudni, hogy az Isten vezetése szerint létrejövő, és az ő áldását
hordozó házasságok és családok (Isten terve szerint) széles körű
társadalmi értéket is jelentenek. Ennek hiánya pedig nemcsak
egyes emberek számára fájdalmas és tragikus, hanem minden
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emberre, az egész társadalomra is káros és mindannyiunk evi
lági jövőjét is veszélyezteti. Hívő keresztényeknek hangsúlyosan
látnunk és vállalnunk kell ezt a tényt és felelősséget! Isten iránt
való engedelmességben kell példát mutatnunk a körülöttünk élő,
Istentől elfordult embereknek a szent, boldog házasság és csa
ládi élet területén! Fontos, hogy megszentelt házasságban élve,
a gyermekeink zsivajától hangos, szeretetben gazdag és vidám
családi életünk legyen! Ezzel azt tanúsítjuk, hogy hit által Isten
kegyelmében élve nemcsak az örök élet élő reménysége tölti be
szívünket, hanem a Krisztusban való életünk a földön is kiegyen
súlyozott, boldog életet biztosít.
   Az Isten dicsőségét szolgáló, a magunk boldogságát jelentő
és a világ számára példamutató házasság nagymértékben múlik
azon, hogy a házastárs kiválasztásánál ne tévedjünk. Kívánom,
hogy az itt felsorolt szempontok ebben legyenek segítségül!
  
A házasság megkötése
Legyen szent és ünnepélyes alkalom! Minden annyit ér, amilyen
értéket és jelentőséget tulajdonítunk neki. Van, akinek a férfi és
nő kapcsolata annyit jelent, hogy „összeköltözünk”, aztán – ha
valami, vagy valaki közbejön – „dobjuk a csajt” vagy a „pasit”,
és szétköltözünk. Romlásba jutott világunk jelentős része így
gondolkodik és így él. „Az csak egy papír, meg üres formaság”–
mondja ma sok ember a hivatalosan és ünnepélyes keretek között
megkötött házasságról.
   Isten ünnepélyes kijelentéssel és mélyreható cselekvés
sel szerezte az első házasságot (1Móz 2,18–24). Ábrahám nagy
körültekintéssel szervezte meg és bonyolította le fiának, Izsáknak
a házasságkötését (1Móz 24,1–67). Jézus – János leírása szerintmegjelenésével és csodájával szentelte meg Kánában, egy fiatal
pár házasságkötését (Jn 2,1–11).

   Bibliai példák, a házasság szentségéről szóló tanítások
alapozzák meg azt a gyakorlatot, hogy hívő emberek külön
legesen szent és ünnepélyes alkalom keretében mondják ki Isten
színe előtt egymásnak az igent, és kérnek áldást frigyükre. Ünnep
ez nemcsak az új pár számára, hanem a rokonok, a barátok, a
gyülekezet számára is. Felekezetek, sőt gyülekezetek között nagy
különbségek vannak az ünnepélyes szertartásban, illetve az ün
nepélyes esemény lebonyolításában. Vannak egyházak, amelyek
ben szigorúan előírt módon és szöveggel történik az „esketés”.
Lényeg: a házasság megkötése legyen szent és ünnepélyes alka
lom!
   Baptista közösségünkben is vannak törekvések, amelyek
pontosan megszövegezett és előírt „szertartást” szeretnének
megvalósítani a házasságkötésnél (és más hitéleti gyakorlat
ban is). Én úgy hiszem és gondolom, hogy a Szentlélek szabad
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ságában és mindig az új pár helyzetéhez és lelki szükségéhez
igazodva helyes megtartani ünnepélyes istentisztelet keretében
a házasságkötés alkalmát. Az a természetes, hogy a házasság
kötési istentisztelet fontos eleme az Ige üzenetének hirdetése és
meghallgatása. Mivel a házasságkötés konkrét személyek ünnepi
alkalma, fontos, hogy az üzenet elsősorban személyesen nekik
szóljon. Ugyanakkor az ilyen alkalom kiváló lehetőség a tanításra
és az evangélium hirdetésére is. Tanítás a házasság szentségéről és
jó hír hirdetése arról, hogy Jézus Krisztus váltságának elfogadása
örök életet és földi életünk boldogságának az erőforrását jelenti.
   A házasságkötés alkalmának legünnepélyesebb percei azok,
amikor a lelkipásztor az új párhoz kérdéseket tesz fel, és azt kéri
tőlük, hogy válaszukkal tegyenek fogadalmat egymás felé Isten és
a gyülekezet előtt. Ezt követően a jegyespár Isten színe elé térdel
és értük, kézrátétellel ima (vagy imák) hangzanak el. Helyesnek
és fontosnak tartom, hogy az ilyenkor elhangzó ima (imák) ne
előre meghatározott szövegű, ne is általánosságokat felsoroló ima
legyen, hanem az új pár helyzete és szüksége szerint való legyen,
értük szóljon. Van, ahol ünnepélyes gyűrűhúzással, és közös
gyertya meggyújtásával is gazdagítják az ünnepélyes eseményt.
A legfontosabb, hogy a kérdések legyenek rövidek, világosan
érthetők, és három területet öleljenek fel. Ezek a következők:
1. Hiszed-e, hogy Isten adta a társadat? 2. Szereted-e Istentől
nyert szeretettel és szerelemmel? 3. Hűséges leszel-e halálig? A
válaszok is legyenek rövidek és érthetőek: „Igen, hiszem. Igen,
szeretem. Igen, hűséges leszek.” Az új párért kézrátétellel elmon
dott ima után következik a házasságkötés ünnepélyes bejelentése,
és oldott örömben az új házasfelek köszöntése.
   Helyes gyakorlatnak tekintem, hogy gyülekezeteinkben a
házasságkötés bejelentése után többen is köszöntik az új párt,
esetleg jó tanácsokkal is szolgálnak feléjük. A köszöntések a
házasságkötés személyes és ugyanakkor közösségi jellegét emelik
ki. Fontos, hogy az egész házasságkötési ünnep ne legyen hosszú
és fárasztó, így a nyilvános köszöntések számát és időtartamát
helyes korlátozni.
   Rendezett társadalomban állami törvények is szabályoz
zák a házasságot, annak megkötését, és a megkötését követő
törvényes rendet. Mint hazánk állampolgárai természetesnek
tartjuk a házasság megkötésére vonatkozó rend betartását. Ál
talános gyakorlat, hogy az új pár először a hatóság embere: az
anyakönyvvezető előtt mondja ki az igent, ahol házasságkötésük
hivatalos bejegyzésre kerül, utána következik Isten és a gyüle
kezet előtti frigykötés.
   A házasságkötés ünnepi alkalmához tartozik, hogy az Isten
színe előtt történt házasságkötés után a vőlegény és a meny
asszony családja ünnepi vendégségre hívja meg a „násznépet”,
vagyis azokat, akiket erre kiválasztottak. Ennek az alkalomnak a
bölcs és jó megszervezése és lebonyolítása nagymértékben gazd
agíthatja a házasságkötés alkalmát. Isten ajándékaként kedves
öröm a gazdag és jó étkek, italok fogyasztása, fontos azonban,
hogy – jó előkészítéssel – szellemi tartalma is legyen az alka
lomnak. Folytatódhatnak az üdvözlő jókívánságok elmondásai,
változatosságot jelent énekek, zenei művek előadása, és vidám,
tanulságos (de nem közönséges és botránkoztató) történetek,
mesék előadása stb.
   Kérdés szokott lenni, hogy milyen italok tálalhatók fel hívő
emberek menyegzői vendégségén. Lehet- e, helyes-e szeszes italok
(pálinka, rum, likőr, bor, sör stb.) tálalása? A Biblia tanítása és a
hitéleti gyakorlat tapasztalata alapján azt válaszolom erre a kér
désre, hogy a mindig a konkrét alkalom határozza meg, hogy mi
a helyes. A Biblia nem tiltja az egészséget szolgáló szeszes ital ko
rlátolt fogyasztását. A részegség, vagy részegségig menő fogyasz
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tásuk viszont gyalázatot szerez nemcsak Isten nevére, hanem
kiábrándító gyalázat Isten népe számára is. Ha tehát a megjelenő
vendégeket ismerve olyan veszély áll fenn, hogy eluralkodik a
gátlástalan italozás, semmiképpen sem helyes alkalmat adni a
szeszes italok korlátlan fogyasztására. Ilyen veszély esetén az a
helyes, ha kizárólag az alkoholmentes italok, üdítők kínálatával
élünk. Ugyanakkor nem tartottam megbotránkoztatónak azt,
ahol az étkezés előtt felkínáltak egy kortynyi étvágygerjesztő rö
viditalt, étkezés után pedig egyszer (csak egyszer) a vendéglátó
végigment a vörös borral, és aki kért, azt egy kis pohárral meg
kínálta. Másik helyen a vacsora után, szintén egyszer, egy kisüveg
sört adtak annak, aki kért. Lényeg: ne akarjunk szentebbek lenni,
mint azt Isten – az Ige szerint – elvárja tőlünk, de semmikép
pen se adjunk helyet részegeskedésnek! Ismerek olyan helyzetet,
ahol a hívők menyegzőin olyan mértékben eluralkodott az italo
zás, hogy a gyülekezet határozatban tiltotta meg bármilyen sze
szes ital fogyasztását a menyegzői vendéglátások alkalmain. Az
előzmények miatt természetesnek és helyesnek kell tartanunk az
említett gyülekezet helyiekre vonatkozó határozatát.
  
Kiket helyes ünnepélyesen összeadni?
A kérdés inkább így hangzik: van-e valamilyen feltétele annak,
hogy valakik egy baptista gyülekezetben ünnepélyes házasságkö
tésben részesüljenek?
  A népegyházak általában szolgáltatásként kezelik a
házasságkötés alkalmát. Vagyis akik megfizetik a templomi szer
tartás megszabott díját, azokat ünnepélyesen – az illető egyház
liturgiája szerint – összeadják. Hiszen ezzel bizonyos kötődést
munkálnak a hithez, Istenhez vagy legalább az egyházhoz. Bár
újabban – nagyon helyesen – jegyességi tanfolyam elvégzéséhez
is kötik az ünnepélyes szertartás elvégzését. Ezen a tanfolyamon
ugyanis bibliai, hitbeli és egyházi ismereteket tanul a jegyespár.
Magvetés ez, amely esetleg később meghozhatja a gyümölcsét.
   A baptista gyülekezetekben az elmúlt évszázadban általában
sokkal szigorúbb feltételhez szabták az ünnepélyes menyegzői
istentisztelet tartását. Mivel azonban a baptista gyülekezetek
függetlenek, az istentisztelet rendjére nem volt és nincs minden
gyülekezetre kötelező rendszabály. A menyegzői istentisztelet
tartására sem alakult ki egységes rend, sem elfogadott álláspont.
Minden gyülekezet maga határozta és határozza meg, hogy kik
nem részesülhetnek ünnepélyes menyegzői istentiszteletben.
(Ez a gyakorlat a baptista gyülekezetekben az egész világon
természetes.) Mégis hosszú ideig – sok helyen a mai napig is
– tartják azt a rendet, hogy csak azok részesülhetnek ünnepé
lyes menyegzői istentiszteletben, akik mindketten bemerített úr
vacsorázó tagok. A gyülekezetek szentségének és tisztaságának
védelmében alakult ki ez a rend. Az utóbbi évtizedekben, an
nyiban módosult ez, hogy több gyülekezet nem baptista gyüle
kezeti tagsághoz köti a menyegző istentisztelet tartását, hanem
ahhoz, hogy mindkét félnek bizonyíthatóan élő hite legyen.
Előfordul, hogy egyeseket a gyülekezeti elvárás késztet arra, hogy
a házasságkötés előtt bemerítkezzenek, vagy rendezzék tagságu
kat a gyülekezetben. Olykor lelkileg áldást eredményezett ez, de
gyakran csak formális – megtérés nélküli – beépülés történik.
Egy konkrét tapasztalatom a következő: az egyik nagy hajdúsági
gyülekezetünkben a kizárt és elmaradt tagok után kutatva azt ta
láltam, hogy 30 évre visszamenően közel 30 esetben nem hívővel
való házasságkötés miatt történt a kizárás vagy az elmaradás.
Évekig kerestük és látogattuk az így kiszakadt volt tagokat, illetve
a családjukat. A hat évig tartó ottani szolgálatom ideje alatt 20
ilyen (nem hívővel való házasságkötés miatt) kizárt tag tért vissza
az Úrhoz, sőt hatnak a házastársa is megtért és beépült a gyü
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lekezetbe. Ez a tapasztalat, az egyes esetek megismerése világossá
tette számomra, hogy helyes, igeszerű és a lélekmentést szolgálja,
hogy megbeszélt feltételekkel ünnepélyes menyegzős istentiszte
let keretében kérjünk áldást azoknak a frigyére, akik ezt kérik,
akkor is, ha még nem hitben élő emberek. Alapelv: (amint ezt
„A házasság bibliai alapelvei” című fejezetben már említettem)
mindent tegyünk meg, ami embereket Isten felé fordít, az ő
megismerésében segít, és ami által Isten szeretetét és kegyelmét
közvetíthetjük feléjük. Előfordult, hogy egy ismeretlen látogató
életében először egy menyegzős istentisztelet alkalmára jött
el a gyülekezetünkbe. Nagy tetszésére volt az alkalom. Ennek
hatására felkeresett és kérdezte, hogy megtartanánk-e gyüle
kezetünkben az ő vőlegény fiának az esküvőjét. A fiatalok eljártak
hozzám jegyességi beszélgetésekre. Arról meggyőződtem, hogy
Isten létezésében hisznek ugyan, de nincs érdeklődés bennük
sem Isten, sem a hit dolgai iránt. A menyegzőt missziós alkalom
ként megtartottuk. Legalább 100 olyan látogató jelent meg, akik
akkor voltak imaházunkban először. A fiatal pár sajnos egyszer
sem jött a menyegzőjük után, de a vőlegény édesapja, édesanyja
és egy húga őszinte megtéréssel beépültek és szolgáló tagjai lettek
a gyülekezetnek. Isten igazolta a helyes döntésünket.
   Mindezek alapján a következőkben foglalom össze az ün
nepélyes menyegzős istentisztelet tartására vonatkozó látásomat:
   1. A menyegzői istentisztelet legyen jól előkészített, ünne
pélyes alkalom, amely kifejezi a házasság Istentől való szentségét!
Legyen jó alkalom az evangélium hirdetésére és teremtsen csa
ládias légkört! Az ünnepélyesség azért is fontos, hogy minden
házasságra lépő pár tartsa kívánatosnak ezt az ünnepi alkalmat.
   2. Törekedjünk arra, hogy – a Biblia tanítása szerint – a
hívők hitben élőkkel kössenek házasságot, ne lépjenek felemás
igába. Ha a gyülekezet tagja mégis nem hitben élő személlyel lép
jegyességbe, a szentség és a szeretet szellemében tegyünk meg
mindent azért, hogy a hívő fél megmaradjon, a nem hívő pedig
megtérésre jusson! Ennek érdekében – kérésükre – ugyanoly
an ünnepélyességgel tartsuk meg a házasságkötésük alkalmát.
Ilyen esetben, az igehirdetésben bölcsen, de nyerjen hangsúlyt a
házastársak hitben és szellemi közösségben való egységének fon
tossága. (Természetesen még fontosabb ezért imádkozni és ezt
munkálni.)
   3. A házasságkötés előtt tartsunk legalább három hóna
pig heti egy alkalommal jegyességi oktatást. Az oktatás anyaga
a konkrét személyekhez igazodjon! Például ha az egyik (vagy
mindkét) fél nem hitben élő személy, legyen hangsúly Isten, Jé
zus Krisztus és az evangélium megismerésén.
   4. Hívő és nem hívő jegyessége és házasságkötése esetén
egyforma mértékben legyen szempont Krisztus teste (a gyüle
kezet) szentségének és tekintélyének megőrzése és az új házaspár
megmentése és megtartása! Ennek érdekében az adott szemé
lyek alapos megismerése után, kegyelmi gondolkodás szerint,
és lehetőleg velük egyetértésben tegyünk javaslatot, és hozzon
határozatot a gyülekezet! A javaslat ne merev szabályok szerint,
hanem az adott személyekhez igazodva szülessen. Például:
1. A nem hívő fél őszinte érdeklődése esetén – a tevékeny vára
kozás álláspontjára helyezkedve – minden fegyelmi intézke
dés nélkül fogadjuk őket szeretettel!
2. A nem hívő fél hitetlenségben való keménysége vagy sö
tétsége vagy elutasító magatartása esetén (akkor is, ha ké
résükre, az ünnepélyes házasságkötést megtartottuk) helyes
a hívő házasfél gyülekezeti tagságának meghatározott időre
szóló felfüggesztését javasolnunk. (A felfüggesztés az úr
vacsorától és a gyülekezetben történő nyilvános szolgálattól
való tartózkodást jelenti). A hívő házastárs ugyanis enge
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detlenséget követett el azzal, hogy felemás igába lépett, és
kérdésessé vált, hogy új helyzetében tud-e és akar-e hűséges
maradni az Úrhoz. Amennyiben a felfüggesztés idejében ő
is, a gyülekezet is a hűségben való megmaradását tapasztalja,
a felfüggesztés megszűnik és ezt a lelkipásztor a gyülekezet
egy belső közösségi alkalmán bejelenti.
Megjegyzem, hogy az itt leírt szempontokat és gyakorlatot a
mintegy 62 évig tartó lelkipásztori szolgálatom idején mind
egyik gyülekezetben áldással és gyümölcsözően alkalmaztuk. A
legnagyobb öröm pedig az, ha a gyülekezetekben olyan lelkiség
és Krisztushoz ragaszkodó gondolkodás uralkodik, hogy nagyon
ritkán jön létre vegyes házasság.
  
A jól működő házasság jellemzői
A legalapvetőbb tétel: nem igényeim és elvárásaim vannak a tár
samtól, hanem teljes szívemből arra igyekszem, hogy én Isten
jó rendjéhez igazodva boldoggá tegyem őt. Közösen elfogadjuk
Krisztus aranyszabályát: „Amit szeretnétek, hogy az emberek
veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek velük.” (Mt 7,12)
Lássunk néhány konkrét életterületet és gyakorlati tennivalót,
melyek által megvalósulhat és tartós maradhat a szeretetben való
jó közösség a házasságban!
  1. Házi oltár. Rendszeres ige- és imaközösség kettesben,
amikor a napi gondokat és feladatokat is megbeszéljük Istennel
is, egymással is. Amikor a gyermekekkel is kibővül ez a közösség,
akkor is maradjon meg a külön kettesben való szellemi közös
ség. Felmerülő konfliktus esetén különösen ne maradjon el. A
házi oltár nem formális, hanem elmélyült, őszinte közösségben
való gyakorlása azt jelzi és erősíti, hogy a házasságunkban Isten
az Úr, Jézus jelen van, az ő szeretetéből naponként merítünk,
váltságában, bocsánatában és vezetése szerint igyekszünk élni.
  2. Értékrendben való egység kialakítása. A prioritások meg
beszélése és közös elfogadása például az időnk beosztásában,
pénzbeosztásban, célokban, a mindennapi élet ezernyi dolgában.
Hitben és Krisztusban élő házaspárnál is jelenthet ez problémát,
sőt vitát. Isten színe előtt és a Krisztusban való jó közösségben
mégis mindig – egymásnak is engedve – ki lehet (és kell) alakíta

nunk a fontossági sorrendet, az egységet abban, hogy mi a leg
fontosabb és mi a másod és harmadrendű, stb. Áldást és jót ered
ményez, ha a Bibliából tanult Isten szerint való értékrend szerint
jutunk egységre.
  3. Kiemelkedő, meghatározó jelentőségű célokban való egység. A folyamatos napi feladatokon túl felmerülnek egész földi
életünket érintő nagy döntések (Például életpálya, ház, lakás,
szabadidő, meghatározó jelentőségű szolgálat, munkahely stb.)
Ilyen döntésekben különösen fontos, hogy Istennel való közös
ségben, tőle vegyünk vezetést.
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  4. A házastársak egymáshoz való viszonyulásának biblikus
rendje. „Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek... Férfiak!
Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus szerette az egy
házat!” (Ef 5,22–25) Ez nem rangkülönbség, hanem a teremtett
ség jó rendje a házasságban. Akkor boldog a feleség, ha felnéz
a férjére, és szívesen simul hozzá, elfogadja a vezetését, a férjet
pedig az teszi elégedetté, ha az irányítás felelősségével szereti,
védi feleségét, és első számú tanácsadójaként figyel rá. A férj a
szükséges szellemi és anyagi javak megteremtéséért felelős, a
felesége pedig azok megőrzését és jó felhasználását munkálja.

Az Istentől távol élő emberek közt a feleség vagy rabszolga vagy
úrnő. A keresztény házasságban a férj és a feleség szeretetben és
engedelmességben ketten egyek. Könnyű engedelmesen simulni
ahhoz, aki szeret, és a szeretet mindig odafigyel arra, akit szeret.
  5. Szexualitásban való harmónia. A házasságnak aránylag
szűk területe ez, de ha nincs megfelelő harmónia, mindent fel
borít. Olyan kis rész ez, mint a gyújtógyertya egy motorban, de
ha nem gyújt, nem működik a motor. Megoldás az 1Kor 7,1–5
szerint való önátadás, hogy a társamat boldoggá tegyem. Nem
csak testi, hanem lelki és szellemi egyesülést is jelent ez őszinte
szerelemben. A test területe, mégis őszinte szeretetben lelki, szel
lemi harmóniát is munkál. A megfelelő harmónia hiánya pedig a
lelki, sőt a szellemi közösséget is szakítópróbára teszi.
  6. Gyermekek elfogadása. A házasság legfőbb célja két em
ber szeretetközösségben való egysége, de Isten akarata az is,
hogy „szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok
meg a földet” (1Móz 1,28). Számunkra pedig „az Úr ajándéka a
gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom” (Zsolt 127,3). Nincs
csodásabb és nagyszerűbb ajándéka Istennek ezen a földön,
mint a gyermekzsivajtól hangos ház. E területen jobban előtérbe
kerül a feleség hite, Isten iránt való engedelmessége és készsége,
és természetesen a testi egészsége is. Komoly hitben megharcol
andó kérdések is felmerülnek ezen a téren: például születésszabá
lyozás, a védekezés módja, az abortusz egyértelmű elvetése. (Fe
leségemnek nagy szenvedést jelentett az áldott állapot és a szülés.
Mégis három fiú után néhány évvel azt mondta: „Kérjünk még
egy kislányt az Úrtól!” Az Úr pedig megadta.) A gyermekek el
fogadása elsősorban Isten iránt való felelősségünk és engedel
mességünk területe, látásom szerint legalább három-négy gyer
meket kell elfogadnunk ahhoz, hogy a „szaporodjatok” felszólítás
teljesüljön.
  7. Gyermekeink testi, lelki és szellemi nevelése. Csodásan
szép, nagyszerű és egyben felelősségteljes feladat, sőt küldetés
a gyermekeink nevelése. A nevelés legfontosabb és leghatéko
nyabb területe az, ahogyan a szülők és irányításuk alatt a család
él. Hangosabban beszél az, akik vagyunk, mint amit mondunk.
A gyermekeink azt viszik magukkal, az válik jellemükké, amit
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az otthon melegében és örömteljes közösségében megtanultak
és elsősorban a szülők életében láttak. Ha jónak, örömtelinek
és eredményesnek látják a szülők gondolkodását, értékrendjét,
szeretetben való közösségét, akkor követni fogják. Ha csalódást
és tartós megbotránkozást okoznak életükkel a szülők a gyerme
kek számára, akkor könnyen talajtalanná, bizonytalanná válnak,
menekülnek, és gyakran ők sem tudnak szilárd, jó rendre épülő
életet kialakítani maguknak. Fontos, hogy a családban legyen
határozott rend, amelyhez a szülőknek és gyermekeknek tarta
niuk kell magukat. A fegyelmezett rend a szeretetben való élet
jó lehetősége. A legbölcsebb és hatékony nevelési módszert éde
sapámtól tanultam. Nem vesszővel fenyített. Kicsiny korunktól
kezdve felelős személyként kezelt minket (hat gyermeket neveltek
fel). Ha probléma akadt megtisztelt azzal, hogy négyszemközt
elbeszélgetett velünk. Azzal kezdte: „Nem bánthatlak, hiszen
minden rosszat tőlem örököltél. Én azonban találkoztam Jézus
Krisztussal, aki megváltoztatta az életemet”– mondta. Nekünk is
Jézus Krisztust ajánlotta, és imádkozott velünk.
  8. Gyermekeink beépítése a gyülekezet közösségébe. Nem
úgy, hogy kötelezzük őket erre, hanem példát mutatunk nekik
abban is, hogy számunkra nagyon fontos szellemi és lelki otthon,
a hívők gyülekezete. Ha a mindennapunk, a beszélgetéseinknek
természetes témája Krisztus személye, a Biblia történetei és
tanítása, örvendezés egy megtérőn, fájdalom a hűtlenek miatt,
a gyülekezeti események és szolgálatok, akkor gyermekeink is
magukénak tekintik és érzik a hitben élő emberek gyülekezetét.
Ez nem jelent még üdvösséget számukra. Meg kell majd talál
niuk a megtérés útját. A Biblia ismerete, a gyülekezetben való
élet légköre azonban segít nekik abban, hogy egy napon meg
lássák a bűneiket és befogadják szívükbe Jézust. A hívő szülők
nagy felelőssége, hogy gyermekeink érzékeljék a mi Krisz
tus iránt, és az ő teste, a gyülekezet iránt táplált szeretetünket
és felelősségünket. Nem véletlen, hogy szüleim őszinte hitét,
alázatos hűségét és a gyülekezetben való aktív buzgóságukat
látva valamennyi gyermekük őszinte megtérésre jutott, és talán
az sem, hogy a mi gyermekeink, sőt unokáink is mind hit által
Isten gyermekei és gyülekezetben élő azt építő emberek lettek. A
gyülekezet eleinte csak emberi közösség gyermekeink számára,
de jó és örömteljes közösség, ahol barátokra találnak, és amely
sok evilági romlottságtól megőrzi őket. A felnőtteknek kell gon
doskodniuk arról, hogy a gyülekezet mozgalmas, eleven és Krisz
tusra mutató közösség legyen, ahol gyermekeink is személyesen
megismerik és szívük Urává teszik őt.
  
Elválás és újraházasodás
  
A téma aktualitása
A házasság, mint Isten által szerzett szent intézmény, tekinté
lyét veszítve romokban hever – különösen a nyugati, keresz
tény gyökerű, de Istentől elszakadt országokban. Már nemcsak
arról kell beszélnünk (mint néhány évtizeddel ezelőtt), hogy
a megkötött házasságok egyre növekvő hányada válással ér
véget, hanem (amint már írtam) jelenleg az emberek többsé
génél létre sem jön a házasság. Ugyanakkor a mégis megkötött
házasságoknak most is, több mint fele válással végződik. Ma a
korábbi keresztény országokban a vad liberalizmus szellemé
ben szexuális szabadosság uralkodik. Nem kell már rejteni vagy
szégyellni a Biblia szerint démonikusan szélsőséges és perverz
homoszexuális vágyakat: a sodomiát, amely miatt Isten elpusztí
totta Sodoma városát. Ma az emberek tömege mint a szabadság
jelképét ünnepli a melegek szabadságát, az országok törvény
hozásai pedig egymás után ismerik el az egyneműek házasságát.
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A házasság előtti szexuális kapcsolat – már tizenévesen is –
nemcsak általánosságban elfogadott a közerkölcsi gondolkodás
szerint, hanem szinte az ismerkedés természetes részévé lett.
   Ez az állapot nemcsak az egyes személyek, és a családok
életét rontja meg, hanem egyre inkább elmélyülő és sokrétű tár
sadalmi problémákat és feszültségeket is eredményez. Gyorsan
növekszik azoknak a száma, akik nemcsak koruk, hanem külön
féle fogyatékosságuk, hajléktalanságuk, vagy éppen szenvedély
betegségük miatt a társadalom ellátására szorulnak. Ugyanakkor
az egészséges és munkaképes emberek egyre szűkebb réteggé
zsugorodnak. Mély és nagy erkölcsi válság is ez. Például a szét
hulló házasságok miatt sérült gyermekeknek nincs egészséges
jövőképük a házasságról, a családról.
   A környezet, a korszellem hatása alól baptista közösségünk
sem tudja kivonni magát. Gyülekezeteink tagjait, kiemelkedően
a fiatal korosztályt befolyásolja a házassággal, a házasság előtti
kapcsolattal, az elválással kapcsolatos közgondolkodás és a
környező világban élő emberek általánosnak mondható gya
korlata. Fiataljaink között is éppúgy 30 év felé (vagy azon túlra)
tolódott a házasságkötések ideje, mint a környezetünkben. Ez
már önmagában sokkal nagyobb esélyt jelent a házasság előtti,
lelki elesést eredményező kapcsolatok kialakulására. Évtizedek
kel ezelőtt nagyon ritkán fordult elő válás közöttünk, ma sok
kal gyakoribbá vált. Közöttünk is megkopott a házasság szent
ségének tekintélye. Fontos kérdéssé vált: hogyan viszonyuljunk
tanításban, a gyülekezet szentségének rendjében a „modern” je
lenségekhez? Fontos látnunk azt is, hogy a házassági válás (a gya
korisága ellenére) az emberek többségében lelki válságot, lelki és
emberi csődhelyzetet eredményez. Az ilyen válság bizonytalan
ságba, megkeseredésbe sodor embereket, amiből keresik a kiutat.
Nem gondolhatunk arra, hogy az immár tömegesnek mondható
elvált emberek számára ne szólna az evangélium. Gondoljunk a
samáriai asszonyra, akit öt válás után szólított meg Jézus, és adott
neki élő vizet. (Jn 4,4–30)
   Jézus Krisztus és a Biblia világosságában meg kell találnunk
a választ arra a kérdésre, hogyan viszonyuljunk a gyülekezeten
belül előforduló válásokhoz, illetve elváltakhoz. Abban is meg
kell látnunk Isten akaratát, hogy van-e és milyen küldetésünk
van a környező világunkban azok felé, akik elválás miatt lelki és
emberi csődhelyzetbe kerültek. Van-e számukra is, és ma is „élő
víz”?
  
A válás és újraházasodás megítélése közösségünk múltjában
Érdeklődéssel kutattam, hogy Magyarországon a baptista közös
ségben régebben munkálkodó és meghatározó jelentőségű
vezetők milyen álláspontot képviseltek, illetve hogyan értelmez
ték a válásra és az újraházasodásra vonatkozó bibliai szövegeket.
Lássunk néhányat!
  Id. Udvarnoki András 1921-ben, Mt 19,9-re hivatkozva azt
írja, hogy „elválás csak egy oknál fogva lehet, akkor ugyanis,
ha valamelyik fél megtöri egy idegennel a házasságot”. Majd
hozzáteszi: „az együttélés viszonyának megszakítása és annak
mással való folytatása a megcsalt házasfélre nézve a megcsaló fél
halálát jelenti”. Aztán így folytatja: „Ha így szabad értelmeznünk
az Úr szavait, akkor egy hűtlen fél volt házasfele újból házasságot
köthet mással, amannak életében is.” (Népszerű Teológia, 1921)
   Mintegy 20 évvel később, Bányai Ferenc „A házasság” című
könyvecskéjében, Mt 5,32-re hivatkozva az elválást hűtlen paráz
naság miatt szintén elfogadhatónak értelmezi, de Mk 10,12, Lk
16,18 és Róm 7,2–3 alapján az újraházasodásra vonatkozóan ezt
írja: „Újbóli házasságkötés még az ártatlan fél részéről is tilos.”
„A lényeg tehát ez: elválttal házasságra lépni tilos, mert az elvá
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lás maga is tilos” Bányai Ferenc szerint „újjászületett, megtért
egyéneknél a jegyesség felbontása éppoly vétek, mint a házasság
felbontása. Keresztény jegyesek illendő magatartást tanúsítanak,
feltűnést, enyelgést kerülnek.” Az elválással kapcsolatosan kifej
ti még, hogy „amikor nem tudnak vagy nem akarnak tűrni
egymásnak, amikor nem hajlandók elhordozni egymás gyar
lóságait, gyengéit, akkor jön a kísértő gondolat: megszabadulni
a házasélet terhétől s még inkább egymástól.” Elválni egymástól:

világi és ördögi.” (Bányai Ferenc: A házasság, Magvető kiadás)
  Dr. Haraszti Sándor: „Hitpróbák a házasságban és
házasságon kívül” cím alatt 1965-ben írt erről a témáról. Kife
jti, hogy Jézus paráznaság miatt megengedhetőnek mondja az
elválást, de – amint Haraszti írja – „egy szóval sem tanácsolja...
mert nincsen hitben véghezvitt és Isten előtt kedves házassági
elválás”. Mit tegyen a gyülekezet elválás és újraházasodás esetén?
– teszi fel a kérdést dr. Haraszti. Válasza a következő: „Itt nem
lehet egyetemesen érvényes szabályt felállítani, hanem egyénileg
kell eljárni. Nyilvánvaló, hogy más megítélés alá esik az, aki azért
vált el, hogy elvehessen egy harmadik személyt, vagy férjhez
mehessen egy harmadikhoz. Végül is azonban bármily fonákul
hangzik, még ilyen nyilvánvaló bűnökből is van megtérés Isten
kegyelme folytán. Ha idővel az ilyen igeileg házasságtörésben
élő új házasfelek megbánják bűneiket, és Istenhez térnek, be
kell fogadni őket a gyülekezet közösségébe. Természetesen nem
kívánható ilyenkor, hogy most ezt az új házasságukat bontsák fel
és állítsák helyre az eredeti állapotot.” Haraszti hozzáteszi: „helye
van a gyülekezeti fenyíték alkalmazásának”. Vagyis az eset és a
probléma alapos kivizsgálása alapján a gyülekezet szentségének a
megőrzése és a válságba jutott emberek megmentése érdekében
kell intézkednie a gyülekezetnek. Ezzel kapcsolatosan fontosnak
tartom még Harasztinak egy megjegyzését: „Csínján kell bánni
annak a kimondásával, hogy ennek vagy annak a házasfélnek a
hűtlensége okozta a válást”. Ebben a mondatban az orvos Har
aszti szólal meg. Lehetséges ugyanis a házasságon belül a másik
féltől való olyan kemény elzárkózás, amely akár hűtlenségnek is
minősülhet, és amely a házastárs kísértését és esetleges bukását,
ha nem is indokolja, de magyarázza. Ez esetben mindkét fél ré
szes a hűtlenségben.
  
Válás, újraházasodás az Újszövetségben
A Biblia szövegét értelmeznünk kell. Az értelmezést pedig mi,
emberek végezzük. Ez a magyarázata, hogy sokszor ugyanazt a
szöveget tárgyilagosságra törekvő, élő hitű emberek sem egy
formán értjük. A házassági válásról és újraházasodásról kevés
helyen olvasunk az Újszövetségben. Azt a kevés erre vonatkozó
kijelentést sem egyformán értelmezzük. Példák erre az idézett
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baptista vezetők. Mindhármukat személyesen ismertem. Áldott
eszközei voltak Istennek, jó szeretetközösségben munkálkodtak
együtt. Az ő szövegértelmezésüket is figyelembe véve leírom azt,
ahogyan én értem a vonatkozó igéket, és azt is, ahogyan – mint
egy 62 évig tartó – aktív lelkipásztorként a gyakorlatban áldással
alkalmazhattam.
   Jézus egy okot jelöl meg, amely miatt a válás hitben élő em
ber számára is megengedhető. Ez pedig a paráznaság. „Én pedig
azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét paráznaság
esetét kivéve – az házasságtörővé teszi őt – mondja Jézus a he
gyi beszédben (Mt 5,32). (Nyilván azért „teszi” házasságtörővé
az ok nélkül elbocsátott feleségét, mert az elbocsátott asszony
új házasságot köt. Ezért a „házasságtörésért” az elfogadható ok
nélkül elbocsátó férj a felelős.) Később a farizeusok kérdésére
válaszolva mondta Jézus: „Mondom nektek, hogy aki elboc
sátja feleségét – a paráznaság esetét kivéve –, és mást vesz fele
ségül, az házasságtörő.” (Mt 19,9) Itt az ok nélkül elbocsátó férj
válik házasságtörővé, amennyiben egy harmadik személlyel lép
házasságba. Vagyis mindkét igehely szerint Jézus az egyik házas
fél paráznaságát egyedüli elválási oknak mondja ki. – Ugyanak
kor, úgy gondolom, hogy az egész Újszövetség szellemiségére, és
Jézus Krisztus bűnbocsánatot szerző váltságára gondol Haraszti
Sándor, amikor azt írja, hogy valamely házasfél paráznaságban
való elesése sem kell hogy válást eredményezzen. Több (olykor
nagyon megható) tapasztalatom van arra, hogy paráznaságban
való elesést követő igaz bűnbánat és őszinte megbocsátás a lelki
életben való elmélyülést és egymással való szorosabb közösséget
eredményezett a házasságban. Vagyis őszinte elrendezés esetén
az elesést nem kell hogy elválás kövesse. Ugyanakkor az is igaz,
hogy ha nem elesésről van szó, hanem harmadik személlyel
való tartós kapcsolat jött létre, ez valóban ok az elválásra. Eb
ben az esetben id. Udvarnoki látásával értek egyet, aki azt írja:
„a megcsalt félre nézve a megcsaló házastárs halálát jelenti – és
újból házasságot köthet amannak (vagyis a megcsaló volt házas
társnak) az életében is.” Tehát a „vétlen” házasfelet a Szentírás
nem kárhoztatja arra, hogy nem köthet új házasságot. Itt is
megemlítem, hogy több ilyen helyzetbe került „vétlen” házasfél
új házasságában láttam azt, hogy Isten gazdag áldással igazolta
az új életkezdésüket.
   Pál apostol két okot jelöl meg az elválásra. Az első okot
így fogalmazza meg: „Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar,
váljék el, nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy hívő feleség
az ilyen esetekben.” (1Kor 7,15) Fontos, hogy a hitetlen fél akar
válni. Ebben az esetben a hite miatt elbocsátott házasfél szintén
szabadságot nyer arra, hogy új házasságra lépjen. Természetesen
„az Úrban”, vagyis nem Istentől távol élő emberrel. Ugyanakkor
Pál nagy hangsúllyal kéri, hogy „ha egy testvérnek hitetlen fele
sége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el! És ha egy asszonynak
hitetlen férje van, és ez kész vele élni, ne hagyja el a férjét!” (1Kor
7,12–13) Majd kifejti az apostol, hogy ilyen esetben a hívő házas
fél szép és fontos missziója a házastársának megmentése. - Ilyen
válási okkal nem találkoztam az elmúlt évtizedek során. Több
olyan eset volt a szolgálataim területén, hogy a megtért feleséget
durva kegyetlenséggel bántalmazta a férje a hivőségéért. Több
ször előfordult, hogy később a férj is megtért, voltak, akik csak
megszelídültek, és elismerték, hogy megtérése után jobb feleség
lett a házastárs. A lényeg, hogy az egyik házastárs megtérése ál
tal létrejövő felemás iga esetén a hivő házastárs arra törekedjen,
hogy „a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével” „szavak
nélkül is nyerje meg” (1Pt 3,1–4) a társát Krisztus követésére.
   A másik elválási okot általánosítva így fogalmazza Pál: „A
házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az
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asszony ne váljon el a férjétől. Ha azonban elválik, maradjon
házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férj se bocsássa el
a feleségét”. (1Kor 7,10–11) Pál itt nem jelöl okot, ami miatt a vá
lás bekövetkezik. Vagyis nem parázna hűtlenség, hanem valami
más az ok. Én úgy fogalmazom, hogy összeférhetetlenség állt elő
a két fél között, nem tudják, illetve nem is akarják elhordozni
egymást és vagy az egyik, vagy mindkét fél döntése alapján elvál
nak. Az összeférhetetlenségnek számtalan konkrét oka lehet.
Például anyagi, kapcsolati, bizalmatlansági, gyermeknevelési,
stb. problémák. A lényeg azonban a türelmetlen, olykor agresszív
szeretetlen viták, erős érzelmi törés egymás között, amely néha
gyűlöletté fajul. Leginkább pedig a krisztusi szeretet, alázat és a
megbocsátás hiánya miatt halmozódnak fel a feszültséget okozó
problémák. - Az ilyen elváltakra mondja az apostol: „maradjon
házasság nélkül, vagy béküljön ki” a házastársával. Az ilyen prob
lémák megoldása ugyanis egy igazi és őszinte megtérés mindkét
fél életében, a bűnösségük felismerése, és mély bűnbánatban való
összetöretés Jézus Krisztus keresztje alatt. Az ilyen lelkületen
nem segít az elválás, sem egy új házasság, hiszen abba is önmagát
viszi. Ha a lelkileg megbetegedett emberek igazán Krisztusra ta
lálnak, bocsánatot nyernek, megbocsátanak, és egymást is újra
megtalálják. Az ilyen meghasonlásba került házastársaknál tehát
– a válás megelőzése érdekében - a megtérésüket kell munkál
nunk.
  
Van-e bocsánat a házassággal kapcsolatos bűnökre?
A kérdés költőinek tűnik, hiszen Jézus Krisztus és az Újszövet
ség legfőbb evangéliumi üzenete, hogy Jézus nem az igazakért,
hanem a bűnösökért jött. A Lk 7,36–50 leírása szerint nem a
vendéglátó, önmagát igaznak tartó farizeus mellé állt, hanem
a bűnei miatt síró asszonynak hirdetett bocsánatot. Mint már
említettem, nemcsak élő vizet (bocsánatot és új életet) adott az
ötször elvált samáriai asszonynak, hanem az evangéliumi szol
gálatát is elfogadta (Jn 4,4–30). „Mert azt, aki bűnt nem ismert,
bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne” –
írja Pál apostol (2Kor 5,21).
   Mégis jogosnak érzem a fenti kérdést, mert – tapaszta
latom szerint – a házassággal kapcsolatos bűnökre vonatkozóan
sokaknál erőteljesen tartja magát az a gondolkodás és álláspont,
hogy az ilyen bűnök megbocsáthatatlanok. Ismeretes, hogy a ka
tolikus egyház szentségnek (üdvösséget szerzőnek) mondta ki a
házasságot, és elválást semmilyen oknál fogva nem tart elfogad
hatónak. (Esetleg a pápa – alapos ok esetén - érvénytelenítheti a
megkötött házasságot.) Talán ez a katolikus álláspont hatott az
evangéliumi hívők gondolkodására, amikor a házassággal kap
csolatos elesés, paráznaság, netán saját bűne miatt történt elválás
esetén, vagy nem hívővel kötött házasság miatt elkövetett enge
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detlenséget sokan megbocsáthatatlannak tekintenek, és letöröl
hetetlen pecsétként ütik az elkövetőre. Félreértés ne történjék!
Nem lehet kisebbíteni az elkövetett bűnt és engedetlenséget! Sőt
nagyon határozottan kell képviselnünk minden bűn megítélé
sét személyesen is és a gyülekezetben is. Azt is, hogy a bűn csak
őszinte bűnbánat, alázatos hit és Jézus Krisztus által nyer bo
csánatot. A kérdés az, hogy hisszük és elfogadjuk-e, hogy – őszinte
megbánás és élő hit esetén – Isten részéről a házassággal kapcso
latos bűnökre is van bocsánat. Akkor is, ha a bűn következménye
elválás és újraházasodás lett. Méghozzá olyan bocsánat, amelyről
Isten azt mondja: „vétkeidre többé nem emlékezem.” (Ézs 43,25)
„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket,
és megtisztít minket minden gonoszságtól” – olvassuk az 1 Jn
1,9-ben. Nem tette hozzá János apostol, hogy „kivéve a házasság
gal kapcsolatosan elkövetett bűnöket”. Éppen ezért értékesnek
tartom dr. Haraszti írásában a már idézett mondatokat. Ezt írja:
„Bármily fonákul hangzik, még az ilyen nyilvánvaló bűnökből is
van megtérés Isten kegyelme folytán. Ha idővel az ilyen igeileg

házasságtörésben élő új házasfelek megbánják bűneiket, és Isten
hez térnek, be kell fogadni őket a gyülekezet közösségébe.” Majd
azt is hozzáteszi: „Természetesen nem kívánható ilyenkor, hogy
most az új házasságukat bontsák fel, és állítsák helyre az eredeti
állapotot.”
   Lényeg mindezekben Isten népének a kegyelmi gon
dolkodása. Mindent meg kell tennünk azért, hogy a gyülekezet
tagjai szentségben és szeretetben éljenek. A házasságok Isten sze
rint való szentségben jöjjenek létre, és a testvérek békesség lég
körében éljék családi életüket. Ha azonban a sátán kísértése, a
körülöttünk élő világi hatás, meg a szív és a test bűnössége miatt
mégis elesés történik, hinnünk kell abban, hogy Istennél van boc
sánat, gyógyulás és lelki helyreállás. Munkálnunk is kell azt, hogy
a bűnbe esett testvér jusson őszinte megbánásra, hogy hit által
bocsánatot és gyógyulást nyerjen. Ha pedig Istentől bocsána
tot nyert, nekünk is meg kell bocsátanunk. Krisztus teste nem
a tévedhetetlen igazak gyülekezete, hanem a megtért bűnösök
közössége. A menny örökösei nem a tévedhetetlen jó emberek,
hanem a megtért és hit által megigazulást nyert bűnös emberek.
   Fontos azonban, hogy a paráznaságban, házasságtörésben,
elválásban, újraházasodásban hajótörést szenvedett emberek
visszatérése az Úrhoz és a gyülekezetbe valódi megtérés által
történjen. A kegyelmi gondolkodás fontos eleme, hogy csak
az önmagát mély bűnbánatban halált érdemlő bűnösnek ítélő
ember nyer kegyelmet és kegyelem által helyreállást. Formális
bűnbeismeréssel Istent nem lehet megtéveszteni. A gyülekezet
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nek érzékelnie kell a bűnbánat őszinteségét és gyakorolnia a
megbocsátást. Az is lényeges, hogy válás, újraházasodás után
a bűnbánat és a megtérés valódiságát a lelkipásztor és a gyüle
kezet által bölcsen meghatározott várakozási idő által is tegyük
próbára. Hálaadással emlékezem néhány olyan esetre, amikor ki
tartó lelkigondozó szolgálat nyomán meggyógyultak és hasznos
eszközökké is váltak ilyen házaspárok Isten kezében, válás és
újraházasodás után.
   A válással kapcsolatos bűnök gyülekezeti elrendezését so
kan azért ellenzik, mert attól tartanak, hogy bátorítást jelent a
gyülekezet tagjainak hasonló cselekedetre. „Ha ilyen könnyen
el lehet rendezni a válást, akkor mi is megtesszük!” – mond
ják esetleg a testies gondolkodású hívők. El kell ismerni, hogy
előfordulhat ilyen hatás. A Krisztusban új életet nyert emberek
azonban inkább azt mondják (Pállal együtt): „Akik meghaltunk
a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne?” (Róm 6,2) A Krisztus
ban élő ember nem azért tartózkodik a bűntől, mert tiltva van,
hanem azért, mert megszabadult a bűntől, és Krisztusban akar
maradni. A testi fokon ragadt hívők kedvéért nem tagadhatjuk
meg – igaz bűnbánatban és hitben való közeledés esetén – a meg
bocsátást a visszatérő emberektől.
   Az újraházasodással kapcsolatosan meg kell még jegyezni,
hogy Pál apostol olyan közelre várta Jézus visszajövetelét, hogy
ezért egyértelműen előnyösnek tekinti a házasság nélküli életet.
Ezt írja: „A hátralévő idő rövidre szabott... e világ ábrázata elmú
lik. Azt szeretném, hogy gond ne terheljen titeket. Aki nőtlen az
Úr dolgaival törődik... Aki viszont megházasodott, az a világi
dolgokkal törődik.” (1Kor 7,29–32). Ennek ellenére azt tanác
solja: „A paráznaság (elkerülése) miatt mindenkinek legyen saját
felesége, és minden asszonynak saját férje….mert jobb házasság
ban élni, mint égni”. (1Kor 7,2 és 9). A fiatalon özvegységre jutott
asszonyoknak is azt tanácsolja: „a fiatalabb özvegyek menjenek
férjhez, szüljenek gyermekeket, vezessenek háztartást”. (1Tim
5,14) - Pál nagyon jól ismerte az embert, az emberi természet tes
ti vágyait és kísértéseit, ezért tanácsolja, hogy – aki nem kapott
a magános életre külön kegyelmi ajándékot – házasodjon meg.
Úgy gondolom, hogy ezek a tanácsok nemcsak az első házasságra
érvényesek, hanem azokra is, akik bármi oknál fogva (még ha
saját hibájukból is) elváltak és egyedül maradtak.
  
A lelkipásztor feladata és felelőssége
Amikor Jézus a mennyből küldött leveleiben a „gyülekezet angya
láról” beszél – látásom szerint - nem mennyei lényről van szó,
hanem a földön élő és működő gyülekezet felelős vezetőiről, akik
itt a Földön élnek, és Istentől való elhívásuk alapján munkálják
emberek mentését az üdvösségre. Lelkipásztorokról beszél Jézus,
akik felelősen végzik a Krisztus Testének építését és a beépült
szentek lelkigondozását. A lelkipásztor – mint Isten angyala –
felelős azért, hogy a gyülekezetben élő emberek Szentlélek által
ihletet tanítást kapjanak mindarról, amit a Biblia a jelen és a jövő
életre vonatkozóan sokszínűen és gazdagon elénk tár. A lelkip
ásztornak a szószéki szolgálaton túl, személyesen kell ismernie,
egyenként a nyájnak minden tagját, adottságaikat, hitbeli álla
potukat, készségüket a jóra, hibáikat, hiányaikat stb. A pásztor
szent kötelessége, hogy Krisztus szeretetével és alázatával szol
gáljon külön-külön a gyülekezetbe járó minden ember felé, a pi
ciny gyermektől kezdve a gyülekezet legidősebb tagjáig a konkrét
szükségeik szerint. „Ők vigyáznak lelkeitekre úgy, mint akik erről
számot is adnak” – írja a Zsidókhoz írt levél (Zsid 13,17).
   A gyülekezetbe tartozók házassága, a társválasztás, a
házasságban előforduló problémák, esetleges konfliktusok a lel
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kipásztor szívét és feladatkörét terhelő ügyek, ezért szent külde
tése, hogy Krisztus szeretetével és a Lélek bölcsességével segítsen,
adjon tanácsot, vezesse jó megoldásra a testvéreket. Nem úgy,
hogy bárkinek is előírt kötelessége lenne a pásztorhoz fordulni
tanácsért és eligazításért, hanem úgy, hogy a pásztorból áradó
figyelmes szeretet teremtsen olyan bizalmat és tekintélyt iránta,
hogy igényeljék, szívesen vegyék és Istentől valónak tekintsék a
közreműködését. Nagy ajándék a gyülekezet számára, ha a pász
tor és a felesége nemcsak jó példát mutatnak a szent és boldog
házasságban, hanem emellett, ők ketten jó munkatársak is a
tanácsadásban, a lelkigondozásban. Nagy ajándék a gyülekezet
ben, ha a kör tovább bővül és a pásztor mellett olyan munka
társak is szolgálnak, akiket a Szentlélek szintén felkent és alkal
masak – a lelkipásztorral együttmunkálkodva – a lelkigondozás
szolgálatára. Isten akarata, hogy Krisztus teste, a gyülekezet – a
pásztor irányításával – olyan szeretetközösség legyen, ahol a
gyengék támogatást kapnak, az elesetteket felemelik, a sebesül
tek gyógyítására sietnek, és együtt visszaverik a sátán támadá
sait. Vonatkozik ez az élet minden területére, de kiemelten a
házasságokat, a családokat érő sátáni támadásokra.
   Számolnunk kell azzal, hogy a pásztornak és munkatársai
nak őszinte, sőt gyümölcsöző és eredményes szolgálata ellenére
is előfordulnak a gyülekezetben fájdalmas és botrányt is okozó
elesések a házasság területén is. Jézus maga választott 12 apos
tolt, mégis akadt köztük egy áruló meg egy tagadó is. Az áruló
megkeményedett és „elveszett”, a tagadó mély bűnbánatban
megtisztult és vezető apostol lett. Talán azért is történt ez így,
hogy alázattal vegyük tudomásul: amint ők, mi is testben lakunk
és a bűnnel terhelt földön élünk. Ugyanakkor meg kell tanulnunk
Jézustól, miként kezeljük a szentek közösségében az eleséseket.
Egyrészt a szentek közösségének (a gyülekezetnek) a védelmé
ben, másrészt az elesettek megmentése érdekében.
   Jézus Júdásnak is megadta az esélyt a visszatérésre, amikor
személytelenül kijelentette: „közületek egy el fog árulni engem...
De jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja. Jobb lett
volna annak az embernek, ha meg sem születik.” (Mt 26,21 és
25) Júdás azonban nem értett a szóból, megkeményedett, nem
tört össze bűnbánatban a figyelmeztetés után, ment tovább az
árulás útján. Pétert is előre figyelmeztette Jézus, de neki elég
volt egy kakasszó ahhoz, hogy mély bűnbánatra jusson. A gyü
lekezetben ma is előfordul mindkettő: a megkeményedés is, és a
bűnbánatban való megtérés is. A pásztor és a gyülekezet dolga
pedig, hogy mindkettőt helyesen értékelje és kezelje.
  
A lelkipásztor konkrét tennivalói
   1. Az istentiszteletek keretében időnként bibliai szövegek
alapján tartson tanításokat a házasságról, Isten akaratáról a
házassággal és a családi élettel kapcsolatosan!
   2. Külön a házaspárok részére időnként szervezzen
tanfolyamszerű sorozatot, amelyen nemcsak tanítások hang
zanak el a házasság minden területére vonatkozóan, hanem
fórumszerű megbeszélések során a konkrét problémák me
goldását lehet megbeszélni. (Egyik gyülekezetemben mintegy ti
zenöt házassággal, családi élettel kapcsolatos témát a gyülekezet
ben élő házaspárok adtak elő, majd a lelkipásztor vezetésével
élénk megbeszélésen kerestük a helyes válaszokat. Máshol – a
házaspárok kérése szerint – szakembernek tekintett személyek
voltak az előadók.)
   3. A fiatalok kapjanak külön tanítást a házasságról, a társ
választásról, a tiszta élet áldásairól, az udvarlásról stb. Legyen al
kalmuk kérdésekre, megbeszélésre és imádkozásra!
   4. Tanításban, fiatalokkal való foglalkozásban kapjon külön
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hangsúlyt a vegyes házasság (hívő és nem hívő házasságának)
igeellenessége, illetve a gyakorlati életben való terhe és fájó ne
hézségei. Nem a törvény szellemében, hanem Isten féltő szerete
tének erejében óvjuk fiataljainkat a vegyes házasságtól.
   5. Mit tegyen a pásztor, ha kérése, intése ellenére létrejön a
hívő és nem hívő jegyessége?
a) Törekedjen krisztusi szeretettel mindkettőjük megmenté
sére!
b) Ha elfogadják: tartson számukra több hónapig tartó jegyes
ségi tanfolyamot, evangéliumi üzenettel!
c) Ha kérik, a gyülekezet tartson számukra ünnepélyes
házasságkötési istentiszteletet, amelyen alkalmi üzenet
ként hozzájuk szóljon az evangélium, és helyzetüknek
megfelelően értük az ima!
d) A hívő házastárs gyülekezeti tagságát meghatározott időre
(például hat hónapra), függesszék fel, ami alatt tanúsíthatja,
hogy új helyzetében is hű marad. Hűsége esetén a felfüg
gesztés szűnjön meg!
e) A gyülekezet szeretettel vegye körül az új párt, hogy együtt
otthonra és megtérésre találjanak a közösségben!
   6. Mit tegyen a lelkipásztor, ha felemás igába lépő hívő nem
kéri az ünnepélyes házasságkötést, nem igényli a jegyességi tan
folyamot, és csak polgári esküvőt tartanak, vagy másik egyház
házasságkötési szertartását veszik igénybe? Ilyen esetben a lel
kipásztor a gyülekezettel együtt fájdalmasan tudomásul veszi a
tényt, a hívőt törli a gyülekezet tagjai sorából, és közli velük, hogy
szeretettel visszavárják őket.
   7. Házassági konfliktus esetén a lelkipásztor kérésre – a
Lélek késztetése esetén – kérés nélkül is tapintatos, kitartó szere
tettel és bölcsességgel segítse és munkálja a megbékélést.
   8. Elválással fenyegető helyzet esetén a lelkipásztor alapos
körültekintéssel vizsgálja meg a kialakult helyzetet! Ha paráz
naságban megnyilvánuló hűtlenség történt, tegyen meg mindent
azért, hogy az elesett fél bűnbánata és a másik fél bűnbocsánata
által helyreálljon a békesség! (Egy különleges tapasztalat: kétség
beesett keserűséggel jött hozzám egy férj. Tetten érte paráznaság
ban a feleségét. Azonnali válásról beszélt. Joggal. Kérdeztem:
Szereted-e annyira a feleségedet, hogy bűnbánata esetén megboc
sátanál neki?” „Azért fáj a dolog, mert szeretem – volt a válasz –,
de ezek után?” Hosszan imádkoztunk, beszélgettünk. Azzal távo
zott, hogy az ő házasságának vége. Én arra kértem, fogadjon el
kegyelmet önmaga és felesége számára is. Nem tudom mi történt
a hazatérése után, de azt igen, hogy Isten kegyelme győzött. Kb.
20 éve történt ez az esemény. Soha nem beszéltünk többé róla. Az
viszont tény, hogy azóta is szépen élnek. A feleség is aktív mis
sziómunkás lett. Többen tértek meg általuk. A gyülekezet sem
mit sem tudott meg az esetről. Én úgy gondolom, hogy fájdalmas
bukás után tért meg igazán a feleség. (A gyülekezet semmit sem
tudott meg, nem lett semmilyen „ügy” a dologból.)
   9. Ha az egyik házastárs tartós hűtlensége miatt történik az
elválás, – alapos kivizsgálás után – a hűtlen házastárs kiközö
sítését kell javasolnunk. Egy időre a vétlen fél úrvacsorától és
szolgálattól való tartózkodását is javasolnunk kell. Egyrészt ő
is hozzájárult a váláshoz azzal, hogy társa valamilyen területen
nem volt vele megelégedve, másrészt maga a válás belső és külső
békétlen feszültségeket okozott önmagának, és megbotránkozást
a gyülekezet számára. Alig képzelhető el ugyanis, hogy egy válás
esetén az egyik fél teljességgel hibátlan volt.
   10. A magára maradt házasfél – lelki gyógyulása után és ké
rése alapján – visszanyerheti gyülekezeti tagságát, és mivel volt
társa – a hűtlensége miatt – az ő számára „meghalt”, egy idő után
elfogadhatja Isten vezetését új házasság megkötésére.
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   11. A saját bűne és hűtlensége miatt kiközösített volt házas
társ és esetleges új házastársa felé is hirdetnünk kell a Jézus Krisz
tus váltsága által elnyerhető bűnbocsánatot és kegyelmet. Igaz
és őszinte bűnbánatuk és hitük alapján megnyerhetik bűneik
bocsánatát, és visszaépülhetnek a gyülekezetbe, anélkül hogy az
„eredeti állapotot visszaállították volna. Ilyen helyzetben azon
ban ajánlatos hosszabb időt adni és kérni arra, hogy tényleges
lelki gyógyulásuk nyilvánvaló legyen.
  
Elválás és újraházasodás után szolgálatban?
Szolgálatba állhat-e a gyülekezetben az elvált és újraházasodott
ember? Akkor is, ha korábban valamilyen szolgálatot töltött be
a gyülekezetben, és ilyen minőségében történt a válása, vagy ak
kor is, ha korábban nem volt szolgálati megbízatása? Az MBE
Országos Tanácsának jelenleg (2013) olyan határozata van érvé
nyben, amely szerint elvált ember – függetlenül attól, hogy mikor
és miért vált el – lelkipásztori szolgálatot nem végezhet. Más
szolgálatra megbízatást nyerhet, de lelkipásztor nem lehet. Az
illetékes testület a lelkipásztori szolgálat tekintélyét védi ezzel a
tilalommal. A válások számának drasztikus növekedése valóban
indokolttá teszi, hogy a pásztor e területen tiszta, feddhetetlen és
így a felmerülő házassági problémák intézésére alkalmas legyen.
   A válás után újraházasodók szolgálatát tiltó vagy elfogadó
szöveget nem találunk a Bibliában. Némelyek ugyan erre vonat
koztatják azt a rendelkezést, amelyet Pál a püspök és a diakónus
minősítésének felsorolásánál ír: „egyfeleségű férfi” legyen – írja
az apostol. (1Tim 3,2.12). Meggyőződésem, hogy Pál nem elvált
és újraházasodott férfiről beszél. Hiszen ha valakinek a házas
társa hűtlen lett, és harmadik személlyel tartós kapcsolatra lé
pett, semmiképpen sem tekinthető ez az első házastárs továbbra
is a volt férj feleségének. De ha nem hűtlenség, hanem a Mózes
rendje szerinti elbocsátás folytán vált meg egy férfi a feleségétől,
vagyis elbocsátotta őt, majd új asszonyt vett feleségül, az elbo
csátás után akkor sem tekinthető kétfeleségűnek. Pál fogalmazása
egyértelműen olyanokra vonatkozott, akik ténylegesen két (vagy
több) feleséggel éltek – ami a zsidók között akkor megengedett
volt. Ha ilyen férfi megtért, beépült a keresztény gyülekezetbe
nem kívánták tőle azt, hogy csak egy feleséget tarthat meg, de - a
krisztusi rendhez ragaszkodva - szolgálatra nem volt kirendelhető.
Mivel korunkban a keresztény gyökerű államokban a jog is tiltja
a poligámiát, formailag ma nem beszélhetünk „kétfeleségű” férfi
akról. Ettől függetlenül azonban a kérdés választ vár: szolgálatba
állhat-e az, aki elvált, majd újraházasodott?
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   Amikor azt vizsgáljuk, hogy elvált és újraházasodott férfi
kirendelhető-e Krisztus testében, a gyülekezetében szolgálatra,
vagy – ha korábban ilyen szolgálatban állt – visszaállítható-e? –
azt ki kell mondanunk, – amiről már eddig is szóltam – hogy
egy válás akkor is súlyos sérülést okoz, ha valaki hűtlenül elha
gyott házastársként szenvedi el a válást. A sérülés erősen érinti őt
magát, a családot, a gyermekeket (ha vannak), és fájdalmas szel
lemi rombolást okoz a gyülekezetben. Sőt, valamilyen tulajdon
ságával vagy magatartásával valószínű, hogy a hűtlenül elhagy
ott házastárs is részese (oka) lehetett házastársa hűtlenségének.
Jogos tehát a kérdés, hogy alkalmas lehet-e a szolgálatra, Krisz
tus Testének építésére olyan személy, aki egy válás részese volt.
A Bibliában nem találunk szolgálatban álló személy házassági
elválásával kapcsolatos esetet, de azt vizsgálhatjuk, hogyan
viszonyult Isten ahhoz, aki az ő szolgálatában munkálkodott és
életének valamilyen más területén vétkezett, bűnben elbukott?
Hogyan viszonyult Isten az ilyenekhez? Volt- e számukra meg
bocsátás és helyreállítás? Voltak-e, akiket Isten félreállított, elve
tett a szolgálatából, és miért tette? A válaszban nem a mi vélemé
nyünk a fontos, hanem az, hogy miként lát és ítél Isten a konkrét
helyzetekben. Az ő országának, a Krisztus testének építéséről van
szó, amelyet a Szentlélek végez, de emberek által. - Vannak-e ol
yan bűnök, elesések, amelyek miatt Isten megvonja az ő Lelkét és
Lelkének kenetét? További kérdés, hogy lehet-e egyáltalán szol
gálat végzésére elfogadni és kirendelni olyan embert, aki – bár
megtért és alkalmas is – de a korábbi (megtérése előtti) életé
ben ismert volt bűnös életviteléről. (Például egyszer vagy több
ször is elvált?) Gyakorlati kérdések ezek, melyekkel találkozunk.
Kérdések, melyek nemcsak az adott személyeket érintik, hanem
a gyülekezetek misszióját is. Az emberi mértékkel mért igazság
könnyen halált okozó fegyverré válhat, az Isten Krisztusban
megjelent igazsága pedig szabaddá tesz és az élet forrása. Ezt az
igazságot kell megtalálnunk a mi konkrét kérdéseinkben.
   Lássunk példákat a Bibliából! Példákat arra, hogy milyen
embereket hívott el Isten az ő szolgálatára? Megvonta- e Isten
bizalmát és megbízását azoktól, akik bűnbe estek? Milyen felté
tele volt annak, hogy továbbra is Isten szolgálatába álljon (vagy
abban maradjon) az, aki valamilyen bűnben elesett?
   Mózes Isten egyik legkiemelkedőbb választott embere volt,
aki által Isten kiszabadította Izraelt az egyiptomi rabszolgaság
ból, és általa törvényt adva nekik, önálló nemzetté formálta őket.
Mózes 40 évesen gyilkosság miatt kénytelen menekülni Egyip
tomból. Isten mégis őt látta alkalmasnak erre a kiemelkedő szol
gálatra. Igaz, hogy mintegy 40 évig „vezekelt” gyilkossága miatt.
Száműzetése idején egy pogány pap leányát, Cippórát vette fe
leségül. Nem olvasunk Cippóra haláláról, de valószínű meghalt,
mert Mózes később egy kúsita (etióp) asszonyt vett feleségül.
(Zsidó hagyomány szerint a fáraó házában töltött ifjúkori éveiből
ismerte ezt az etióp hercegnőt). Áron és Mirjám, Mózes testvérei
„Mózes ellen beszéltek a kúsi asszony miatt”. Mégpedig Mózes
prófétai küldetését kérdőjelezték meg. Ezt mondták: „Vajon csak
Mózes által beszélt az Úr?” Isten azonban határozottan védelmébe
vette szolgáját, Mózest. „Hogy mertetek beszélni szolgám, Mózes
ellen? Az Úr haragra gerjedt ellenük.” (4Móz 12,1–16) Tanulságos
és titkokat hordozó történet ez. Az nyilvánvaló, hogy Isten nem
vonta meg az ő nagy és mély bizalmát Mózes iránt, noha a testvé
rei (talán) – emberi mértékkel mérve – joggal kifogásolták ezt
a házasságot. Bizonyára Mózes ezt a lépését is Istennel beszélte
meg, és tőle nyert jóváhagyást erre a házasságra.
   Dávid Izrael 4000 éves történelmének egyik legkiemel
kedőbb személye, akit Isten választott ki a királyságra, és aki
Isten szíve szerint való ember volt. Mégis joggal paráznának és
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gyilkosnak mondja ki a próféta, mert feleségei és ágyasai mel
lett egy férjes asszonyra vetett szemet, és a férjet megölette, hogy
jogosan feleségül vehesse szerelmét. Igaz, hogy a próféta intő
szava nyomán az igaz és mély bűnbánata olyan nyilvánvaló lett,
hogy ma is olvashatjuk az 51., 32. és 103. zsoltárban. Isten pedig
nemcsak megbocsátott Dávidnak, hanem „elfelejtette” bűnét, és
évszázadokon át mint tökéletes példaképet állítja Izrael fiai elé és
elénk is, mert valóban őszintén, és élő hittel ragaszkodott hozzá.
Úgy tűnik, hogy Isten egyrészt figyelembe vette azt a társadalmi
közeget és erkölcsi közgondolkodást, amelyben Dávid élt, más
részt a szívében lévő és tettekben is megnyilvánuló élő hitére, és
őszinte alázatára tekintett.
   Péter háromszor egymás után esküdözéssel tagadta, hogy
ismeri Jézust, noha előtte fogadkozott, hogy az életét is kész
odaadni Uráért. Jézus mégis nemcsak megbocsátott Péternek,
hanem vezető apostollá rendelte ki őt, mert mély bűnbánatban
megbánta tagadását. Pedig Jézus korábban kijelentette: „aki
megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtaga
dom mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,33) Jézus e szavait úgy kell
értelmeznünk, hogy az a tagadás hull ítéletként majd ama napon
a Krisztust megtagadó személy életére, aki földi élete során
nem bánta meg a tagadását, és nem tört össze bűnbánatban mi
atta. Péterről viszont tudjuk, hogy nemcsak keservesen sírt a
tagadása miatt, hanem emiatt annyira méltatlannak látta magát
a tanítványságra, hogy Jézusnak külön személyesen kellett őt fel
keresnie és helyreállítania. Vagyis a tagadás bűne is bocsánatot
nyer őszinte bűnbánat esetén.
   Pál apostol a pogányok apostola. A kegyelem evangéli
umának meghirdetője, a Krisztus Testének győzelmes építője
nem a kezével gyilkolt, de gyűlölettől izzó és erőszakos fellépése
által sok élő hitű keresztényt börtönbe juttatott, az első keresz

tény vértanú kivégzését pedig ő irányította. Tette ezt képzett te
ológusként és istenhívő vallásos emberként. A Krisztussal való
személyes találkozása után így emlékezett múltjára: „Őt káromló,
az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyer
tem”. (1Tim 1,13) Pál példája arra hívja fel a figyelmünket, hogy
a Krisztussal való valóságos találkozás új életet teremt. Ahogyan
Pál írja: „Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt,
és íme új jött létre!” (2Kor 5,17) Valóságos megtérés és újjászül
etés után tehát a korábbi élet bűnei – bármilyen nagyok voltak
– nem lehetnek akadályai annak, hogy ha valaki egyébként al
kalmas és kész a szolgálatra a gyülekezet kirendelje őt. Kezdet
ben Pál iránt is bizalmatlanos voltak a hívők, ez azonban nem
volt akadálya annak, hogy beálljon Isten országának építésébe.
Hűséges helytállása pedig eloszlatta a bizalmatlanságot.
   Összességében azt mondhatjuk, hogy Isten kiválasztó és
megtartó kegyelme erősebb a sátán és a sötétség hatalmánál, és
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akiket ő elhívott és szolgálatra kiválasztott – esendő emberek
maradnak ugyan, de Isten nem vonja meg a kegyelmét tőlük. Még
akkor sem, ha nehéz kísértésekbe, vagy elesésbe jutott az életük.
„Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis fölkel” írja a Péld 24,16.
Jézus pedig azt mondta: „Az én juhaim hallgatnak a hangomra,
és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet
adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja
ki őket az én kezemből”. (Jn 10,27–28) Isten választottsága ép
pen abban igazolódik, hogy elesés, botlás esetén, a választottban
lakozó Szentlélek gyötrelmesen mély bűnbánatot munkál – mint
Dávidban, Péterben, vagy Pálban –, és nem nyugszik, míg bocsá
natot, kegyelmet és gyógyulást nem nyer.
   Kérdés: vannak-e a Bibliában arra is példák, hogy Isten vég
leg félreállított valakit a szolgálatából a bűne, vagy eltévelyedése
miatt?
   Tragikusan drámai Nádáb és Abihú története 3Móz 10,1–10
leírása szerint. Nádáb és Abihú, Áron fiai, felkent papok voltak
és részeg fejjel nem az előírt rend szerint, hanem kedvtelésből
„idegen tűzzel áldoztak az Úr előtt”. Tűz csapott le rájuk és azon
nal meghaltak. Magatartásuk azt mutatja, hogy testi örökségként
kiváltságnak tartották a papi tisztséget, de szívükben nem volt
szentség és igaz istenfélelem. Isten Mózes által megindokolta a
tragikus eseményt: „Akik hozzám közel vannak, azokban kell
megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőíttetnem”mondta. – Örök példa ez a történet arra, hogy Isten szolgála
tában halált és romlást eredményez az, ha valaki nem a Szentlélek
uralma alatt, a Lélek „tüze” által szolgál az oltár körül. A magunk
kedvteléséből, anyagi, földi és testi érdekből és indítékból vég
zett szolgálat „idegen tűz”, és halál árad a nyomán. A keresztény
ség történelme során sokszor áradt idegen tűz a szószékekről
és formális, élő hit nélküli vallásosságot eredményezett. A mi
témánkra térve, egy házassági válás komoly próbára teszi az
Isten szolgálatára való elhívást. Előfordul – különösen, ha a szol
gálatban álló vált hűtlenné a házastársához – hogy a válás csak
kiderítette és leleplezte a benne lévő idegen tüzet. Ha azonban
valakiben a Lélek tüze ég, a válás és újraházasodás után is őszinte
bűnbánatban, Krisztus vére által megtisztulva újra megtalálja he
lyét a szolgálatban.
   Sokkal súlyosabb volt Éli főpap fiai, Hofni és Fineás rom
lottsága a papi szolgálatuk közben. „Elvetemült emberek vol
tak, nem törődtek az Úrral” – olvassuk róluk (1Sám 2,12). Isten
az apának, Élinek is felrótta, hogy eltűrte fiainak romlottságát.
Tragikus véget ért az életük. A tragédia azonban nemcsak őket,
hanem egész Izraelt is sújtotta. A filiszteusokkal vívott háborúban
mindhárman odavesztek, a frigyláda is idegen kézre került, az
országot pedig megszállta az ellenség. A bűneik miatt félreállított
papok voltak ők is. A fájdalmas tanulság pedig az, hogy az Isten
szolgálatában álló vezetők bűnös életmódja azért súlyosabb, mert
hatása sok ember életére hoz romlást. Vagy követik a romlásban,
vagy kiábrándultan elfordulnak a hittől. Ez az elválás dolgában is
igaz. Nem azt jelenti ez, hogy őszinte bűnbánat esetén nem volna
megbocsátás és kegyelemből való újrakezdés, de a negatív hatás
sal (sajnos) ilyenkor is számolnunk kell.
   Titkok övezik az Isten akarata szerint királlyá kent, majd
királyságából félreállított, tragikus sorsú Saul király történetét.
Saul jól kezdte: alázattal méltatlannak tartotta magát a királyi kül
detésre. Hamarosan azonban fejébe szállt a dicsőség, démonikus
erejű hatalomvágy uralta el a gondolkodását. Önállósította magát
Istennel és az őt királlyá felkenő Sámuel prófétával szemben is.
„Megbántam, hogy királlyá tettem Sault, mert elfordult tőlem,
és nem teljesítette, amit meghagytam neki” – mondta Isten. Dö
bbenetes történet, nehezen érthető, hiszen Isten mindentudó, ő
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előre tudta azt is, ami Saul életében bekövetkezett. Talán örök
példaként állította Isten elénk Saul történetét arra, hogy aki az
ő felkent szolgájaként áldás akar maradni, az simuljon alázatos
engedelmességgel őhozzá mindenben. Ha tévedett, ismerje el
és tartson bűnbánatot. Isten kegyelmes, és megbocsát neki. Az
alázat nélküli kevély, magabízó, féltékenyen hatalomféltő lelkü
let azonban a sátán uralma alá sodorja, és végzetesen elszakítja
Istentől azt is, aki jól indult az Isten szolgálatában. Napjainkban
is vannak példák jól és sikeresen induló vezetőkről, akiktől a
hatalmaskodó és féltékeny lelkületük miatt megvonta áldását és
támogatását Isten. Házassági konfliktusban is előfordul az ilyen
basáskodó, önigaz, mindig és mindenben a másikat hibáztató,
leuraló magatartás, amely sátáni rombolásnak és széthullásnak
nyit kaput. Az alázatos Jézus Krisztus világosságában fel kell ezt
ismernünk, és ennek tudatában tanácsolnunk, illetve megítél
nünk őket.
  Az Újszövetségben csak néhány bűnben elbukott
szolgálattevőről olvasunk. Kiemelkedik ezek közül Júdás, akit
Jézus választott ki tanítványának, mégis ő volt az, aki előre
megfontolt alkut kötött Jézus ellenségeivel, és elárulta őt. Jézus
jól ismerte Júdást (amint minden embert tökéletesen ismer), és
jóval az árulás előtt kijelentette: „Én választottalak ki titeket, a
tizenkettőt. Egy közületek mégis ördög.” (Jn 6,70) Ennek ellenére
Jézus őt is felruházta erővel, és a 12 tanítvánnyal együtt kiküld
te az evangélium hirdetésére. (Mt 10,1–4). Később is mindent
megtett, hogy megmentse Júdást az árulástól és annak kárho
zatos következményétől. Bizalmával ajándékozta meg: például
rábízta a tanítványcsoport pénztárának kezelését. Nagycsütörtök
éjjelén pedig – bár jól tudta, hogy a 30 ezüstpénz már ott lapul
Júdás zsebében – nem leplezte őt le személyesen, hanem fájdal
mas bejelentésként mondta: „közületek egy el fog árulni engem.
Az Emberfia elmegy, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát
elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem szül
etik”. (Mt 26,21–24) Esélyt nyújtott ezzel Júdásnak arra, hogy
önként visszalépjen. Júdás azonban konokul megkeményedve
átadta magát a sátánnak és otthagyva Jézust a tanítványokkal,
elment végrehajtani gonosz tettét. „Elfogadta a falatot és azon
nal kiment” – írja János apostol. (Jn 13,30) Isten ítéletében nagy
különbség van a kísértésben való elesés (mint például Péter
tagadása) és az előre megfontolt, testi, anyagi „hasznot” jelentő,
és figyelmeztetés ellenére is elkövetett bűn között. A házassági
váláshoz vezető konfliktusokban is kialakulhatnak ezek a kü
lönbségek, amelyeket Isten lát, és az eseményt vizsgáló lelkip
ásztornak, illetve gyülekezetnek is meg kell látnia. Kísértésben
való elesésről van- e szó, amelyet az elkövető házastárs kész meg
bánni és elrendezni, vagy a hűtlenségben való megkeményedés
áll fenn? De még az árulás után is lett volna esélye Júdásnak a
bocsánatra, ha bűnbánatával nem a cinkos főpapokhoz, hanem
Jézushoz tért volna vissza. Vagyis – látásom szerint – azokat
nem helyes válás és újraházasodás után szolgálatba állítani (vagy
visszaállítani), akik nem hajlandók a Krisztus keresztje alatt
őszinte bűnbánatban elrendezni Istennel, aztán az emberekkel is
azokat a bűnöket, amelyeket a házasságukban vagy a válás során
elkövettek.
  
Összegzés
A kissé hosszúra nyúlt részletezés után, tömören, pontokba foglalva lássuk, hogy miként viszonyuljunk az elvált és újraházaso
dott személy szolgálatba állításához.
1. Kegyelmi gondolkodás szerint
Ennek lényege, hogy ha van őszinte bűnbánat és Krisztusban
való hit által nyert bűnbocsánat, akkor van gyógyulás, helyreál
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lás és kegyelem által való elhívás a szolgálatra is. (Igék: Róm 6,23;
Ef 4,15; 1Jn 1,7.9 és 1Tim 3,1–16 mérlegén.)
2. A házastárs hűtlen távozása esetén
a) Hűtlen elhagyás esetén az elhagyott és „vétlen” félnek is fon
tos meglátnia, bűnbánatban elismernie és hit által bocsána
tot nyernie abban, amiben részese (esetleg talán okozója is)
volt házastársa hűtlenségének.
b) Ha az illető szolgálatban állt, amikor a házassági konfliktus
és a válás folyamata bekövetkezett, egy ideig vonuljon vissza,
Isten előtt tartson önvizsgálatot, bűnbánatot, tőle kérjen
bocsánatot, gyógyulást és kegyelemben való megújulást.
c) Ha Istentől azt a vezetést nyeri, hogy új házastársat keressen,
tegye ezt Istenre figyelő bölcsességgel és józansággal!
d) A szolgálatba állítás elsősorban Isten munkája a Lélek által.
Elsősorban a válást átélőnek kell felismernie, hogy Istentől
(ismét) szabadságot és késztetést nyert a szolgálatra. En
nek a késztetésnek a valódiságát az igazolja, hogy em
berek, a gyülekezet felismerik, örömmel veszik, Isten pedig
gyümölcsözővé teszi az alázatban végzett tevékenységét.
e) Ezek után történjen meg hivatalosan is a szolgálatba való
kirendelése vagy visszaállítása.
3. A bűnbe esett, hűtlenné vált házastárs szolgálatba állása
a) Ha a bűnbeesés, a bukás, a házastárs hűtlen elhagyása a
megtérése és újjászületése előtt történt, nem lehet akadály a
szolgálatba állításban. Néhány év hűséges helytállása után –
Isten elhívó és kiválasztó kegyelmére figyelve - örömmel kell
támogatnunk az ilyen új megtérő szolgálatba állítását. (Igék:
2Kor 5,17; 2Tim 3,6.)
b) Ha hitben élő gyülekezeti tagként (esetleg szolgálatban
állóként) a saját bűne és hűtlensége miatt történt az elválás és
az újraházasodás, őszinte és mély bűnbánat esetén, a Krisz
tusba vetett élő hit által Isten részéről akkor is van megboc
sátás és gyógyulás.
c) Ilyen esetben a helyreállás a gyülekezeti tagság rendezésével
kezdődik. Amennyiben a gyülekezet érzékeli az új élethely
zetben a hűséget, a Lélek szabadságát és uralmát a házaspár
életében, helyes ezt hálaadással a kegyelem győzelmének
tekinteni.
d) Szolgálatra mindenkit Isten hív el és ő ruház fel a Lélek
kenetével. Ha az újraházasodott személy Istentől valami
lyen szolgálatra való késztetést nyer, végezze azt önzetlenül,
csendben, alázattal, Isten iránt való engedelmességben.
e) Amennyiben az újraházasodott személy szolgálatán áldás
tapasztalható, helyes ezt szolgálatra való kirendeléssel vagy
a szolgálatba való visszahelyezéssel megerősíteni.
   Mivel az egyházunkban nincs elfogadott vagy tanácsolt
egységes állásfoglalás az elválás és újraházasodás megítélésére
és gyülekezetben való kezelésére, minden gyülekezet, illetve
lelkipásztor Isten előtt való felelősséggel az Ige alapján maga
alakítja ki az álláspontját. Helyes azonban igei látásunkat és ta
pasztalatainkat megosztva közös álláspont kialakítása, amelyet a
gyülekezeteknek és a lelkipásztoroknak tanácsolni tudunk. Az itt
előadott látás és álláspont is ilyen. Nem is volna helyes valamilyen
rendszabályt kötelezővé tenni. Bibliai látásunkat és a gyülekezeti
életben nyert tapasztalatunkat megosztva, a konkrét esetek ala
pos vizsgálata alapján, mindig elnyerjük Isten vezetését a helyes
tennivalókra. Arról teszek bizonyságot, hogy az általam leírt látás
és álláspont alkalmazása sok jó és áldásos gyümölcsöt termett
azokban a gyülekezetekben, amelyekben – Isten kegyelméből –
szolgáltam.
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könyvajánló

•

Sue Atkinson

Kiút a depresszióból
Harmat, Budapest, 2013

•

Sue Atkinson könyve, a „Kiút a depresszióból” a
Harmat kiadó „Első lépések” sorozatának első
kötete. A sorozat a 21. század emberének tipikus lelki
problémáival foglalkozik. A szerzők együttérzően, sőt
tapasztalatból írnak a problémákkal kapcsolatban,
és tanácsolják a szenvedőket és hozzátartozóikat.
A könyv felépítése praktikus és átlátható, valóban
hasznos segítség lehet egy depressziótól szenvedő
ember számára. Akár szakember segítsége nélkül
is bátran kézbe adható, mert mind terjedelmében,
mind belső felépítésében könnyen értelmezhető írás,
amelynek egyetlen célkitűzése, hogy megtalálja a
közös hangot az olvasóval. Igyekszik távol maradni
a tudományos és szakmai nyelvezettől. Egyértelmű,
közérthető megállapításokkal magyarázza el, hogy
mi is a depresszió. Egyszerű mondatokkal írja le a
depressziós betegek érzéseit, néha saját tapasztalatai
alapján, néha mások idézeteivel, de mindig hitelesen.
Az olvasó magára ismerhet, vagy éppen felismerheti
környezetében élőkön a depresszió jeleit. A szerző
ugyanis terapeuta, aki maga is többször küzdött már
lelki problémákkal, de jelmondata mégis az, hogy „higgyük el, a depresszió nem tart örökké”.
Ezt a szemléletet képviseli tíz rövid fejezeten keresztül, melyek mindegyike egy-egy lépéssel
közelebb viszi a beteget a gyógyuláshoz. Ezekben segít fölismerni a problémát, beismerni
az igazságot, és feszültségoldó technikákat ismertet. Önismeretre, önálló döntéshozatalra
tanít, pozitív gondolkodásra, felelősségvállalásra és életrendezésre biztat, végül felkészít
a lelki megerősödésre, egészséges célok felé való továbblépésre. A fejezetek változatosak.
Mindegyik tartalmaz a betegségre vonatkozó tényeket, elvetendő tévképzeteket, amelyeket
néhány mondatban magyaráz. Tapasztalatokkal, tanulságos esetekkel világít rá a
problémákra, és ezekből vezeti le minden fejezet végén a címszavakban megfogalmazható
tanácsokat. A könyvet végigolvasva örömmel tapasztaltam, hogy aktuális tájékoztatást
tartalmaz a magyar nyelven elérhető telefonos és internetes lelki segélyszolgálatokról.
Bátran ajánlom a könyvet depressziós betegeknek, önértékelési problémákkal küzdő vagy
önbizalom-hiányos embereknek, ezek családtagjainak, barátaiknak, de még lelkigondozók
számára is hasznos vázlat, gyakorlati támasz lehet.
Győri Gábor
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VENDÉG ROvat
Sitku Tibor

Bölcsen használni

a Példabeszédek könyvének
bölcsességfogalma és annak
alkalmazási lehetőségei
Sitku Tibor pünkösdi teológus, az MPE teológiai főiskolájának
MA-szakos hallgatója. Jelenleg pasztorál
pszichológia szak
irányú képzésben vesz részt, de minden érdekli, ami Isten
igéjével, az emberek hitével, a vallások világával és a tu
dományokkal kapcsolatos. Nős, 37 éves, kétgyermekes család
apa.
Általános bevezetés
Aligha van olyan ember, aki nem akar bölcs lenni, ahogy olyat
sem találunk, aki önmagát bolondnak gondolja. Bölcsességről és
bolondságról, ha saját magunkról van szó, ebben a vonatkozás
ban egységesen gondolkozunk, ám a két fogalomról a poszt
modern ember nyilván a Szentírástól eltérően gondolkodik. A
természettudományok által karakterizált és a modern technika
által erősen meghatározott világban a bölcs és a bolond fogalmi
különbsége leginkább az intellektuális képességek szintjének el
térésében mutatkozik. Profánul megfogalmazva, a bölcs az okos,
míg a bolond a buta ember. Míg előbbi „okosakat” mond és ma
gas iskolai végzettséggel rendelkezik, utóbbi ostobaságot beszél
és a közvélekedés szerint valószínűleg tanulatlan.
   A Szentírásból azonban egészen más kép bontakozik ki
előttünk, ha a bölcsesség és bolondság mibenlétére keressük a
választ. A Példabeszédek könyve, amely a bölcsességirodalom
talán legmarkánsabb írása, azzal az alapvető szándékkal szólít
meg, hogy a hívő ember számára az igazi bölcsesség mibenlétét
bemutassa, még akkor is, ha az első olvasatra nem tűnik kom
patibilisnek a mai értelmezéseinkkel. Úgy vélem, ez a rendkívül
gyakorlatias bibliai könyv sok esetben félreértett vagy teljesen
mellőzött a gyülekezetben. Írásomban arra teszek kísérletet,
hogy megragadjam a Példabeszédek értelmezésének főbb sarok
pontjait, és a valóban mély mondások és szövegek alkalmazási
lehetőségeivel kapcsolatos kérdéseket is megvizsgáljam. Mire jó
és mire nem jó ez a könyv a gyülekezetben?
A Példabeszédek könyve keletkezése és szerzősége
A hagyományos felfogás a Példabeszédek könyvének szerzőjeként
elsősorban Salamont jelöli meg, ami a szöveg héber címfelira
tából is következik. A példabeszédre használt kifejezés a héber
masal, mely a „párhuzam” és „hasonló” szógyökökből ered, és ta
lán úgy lehet legjobban visszaadni, mint „egy leírást összehason
lítás által”.1 Ez az apró szócska máris sokat elárul a könyv céljairól
és gyakorlatiasságáról. A masal ugyanis arra ösztönöz, hogy a
szöveg olvasója a bölcs mondások tartalmát összevesse saját élet
gyakorlatával, és ennek alapján vonjon le bizonyos következte
téseket.

   Bár a könyv Salamonra hivatkozik, aki az 1Kir 5,12 szerint
legalább háromezer bölcs mondást alkotott, kétségtelen, hogy ra
jta kívül mások is a szerzői körbe sorolhatók. Két szakasz (22–24)
a bölcsek (hakamim) szerzeménye, ám róluk semmi közelebbit
nem tudunk. Ágúr, Jáke fia is jegyez mondásokat (30), illetve
Lemúél király mondásait is megtalálhatjuk, ami minden bizonynyal nem zsidó eredetű szöveg, és elképzelhető, hogy északarábiai eredetű. Ezeknél azonban jóval érdekesebb, hogy a
Példabeszédek 22,17–24,34 szövege nagyfokú egyezést mutat
az Amenemopé bölcsessége című egyiptomi mű szövegével. A
liberális bibliatudomány szerint ez a párhuzam arra utal, hogy
a Példabeszédek szerzői és szerkesztői átemelték azokat a része
ket az egyiptomi szövegből, amelyek megfeleltek a monoteis
ta hitüknek. Salamon a fáraó leányával kötött házassága ré
vén egyébként is szoros kapcsolatban állt Egyiptommal, ezért
elképzelhető, hogy ismerte az Amenemopé bölcsességét, és fi

Ugariti agyagtábla a Kr. e. 14. századból

gyelmét megragadta a szóban forgó szakasz. A konzervatív te
ológusok azonban éppen ellenkező irányú mozgást képzelnek el:
amellett érvelnek, hogy az Amenemopé egyiptomi szövegében
feltűnően sok sémi elem található, ami zsidó eredetre utalhat,
ráadásul több esetben tetten érhető, hogy az egyiptomi fordító
rosszul kezelte a héber szöveget, és tévesen adta vissza néhány
szó jelentését. A konzervatív vélemény szerint a lényeg azonban
az, hogy míg az egyiptomi szöveg rekonstrukciója a héber alap
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ján könnyedén és magától értetődően megtörténhet, ellenkező
irányban, a héber szöveg helyreállítása az egyiptomi alapján már
nem lehetséges.2
   A Példabeszédek könyve nemcsak az egyiptomi kultúrával,
hanem az ugariti irodalommal is mutat párhuzamokat. Ez
zel kapcsolatban W. F. Albright felhívja a figyelmet arra, hogy a
könyv időmértékes stílusa gyakran megegyezik az ugariti epo
szokéval. Szemléletesen illusztrálja mindezt a Péld 10,26: „Ami
lyen az ecet a fognak / És a füst a szemnek, / Olyan a rest meg
bízóinak.” Ez a szerkezet emlékeztet egy Baál-eposz textusára:
„Mint a vadtehénnek borjúja iránti érzései, / Mint a vadjuhnak
báránya iránti érzései, / Olyan volt Anát érzése Baal iránt.” A
háromtagú felosztásnál mindkét esetben az utolsó elem külön
bözik az előtte álló kettőtől. Albright ugyancsak megemlíti, hogy
a Péld 8–9-ben rengeteg kánaáni kifejezés található – s ezek a
jelenségek véleménye szerint arra utalnak, hogy a könyv anyaga a
fogság előttről származik.3 Az ismert valláskutató, Mircea Eliade
a Kr. e. 3. századra teszi a könyv keletkezését, és azt is megemlíti,
a Bölcsesség megszemélyesítése volt a korszak egyik legeredetibb
vallási alkotása.4
   Mindez témánk szempontjából azért fontos, mert jól mu
tatja, hogy Izrael nem afféle intellektuális és szellemi vákuumban
fogalmazta meg sajátos bölcsességirodalmát: a történelmi kon
textus és a zsidóságot körülvevő kultúrák feltétlenül – és köz
vetlenül – hatással voltak a szövegek kialakítására. Az élet gya
korlati vetületeiről, a bölcsesség mibenlétéről minden népnek
voltak elképzelései. A kutatók mintegy tizenöt egyiptomi és hat
asszír-babiloni szöveget, a zsidó irodalomból pedig tizenhárom
iratot sorolnak a bölcsességirodalom csoportjába.5 A Példa
beszédek könyve ezek közül az egyik legismertebb.
A könyv műfaji sajátosságai – a bölcsesség értelmezése
Ahogy korábban már említettük, a Példabeszédek könyve a
bölcsességirodalom műfajába tartozik, amit alátámaszt az a
tény is, hogy számtalanszor előfordul benne a hokmah (bölcses
ség) és hakam (bölcs) kifejezés. A bölcsesség fogalma azonban
magyarázatra szorul, mert egy huszonegyedik századi olvasó
elképzelései valószínűleg nem azonosak azzal, ami a szövegekből
megérthető.
   A hokmah mint a Példabeszédek alapfogalma hétköznapi
értelemben a szakmai hozzáértést, a bölcs eligazítást, egy adott
területen szerzett jártasságot jelent. A fogalommal elsőként a

A szent sátor makettje

2Móz 28,3-ban találkozhatunk, amikor Áron ruháinak elkészí
tésekor Isten arra utasítja Mózest, hogy minden „bölcs szívűnek
(hakam)” szóljon, azaz olyan képzett embereknek, akik a ruha
elkészítéséhez szükséges szaktudással rendelkeznek. Azok a sza

bók, akik Áronnak a ruhákat készítették (2Móz 28,3), a szent sá
tor munkásai (fémművesek, kőfaragók, hímzők, tervezők) és az
asszonyok, akik a fonalat és lent fonták (2Móz 35,25–26), bölcsek
voltak abban a tekintetben, hogy rendelkeztek a feladataik végre
hajtásához szükséges képességekkel.6 A szakmai hozzáértés mel
lett annak magas színvonala, a hosszú időn át megszerzett, ám
tulajdonképpen mindennapi tudás és tapasztalat is hozzátartozik
a hokmah jelentésköréhez. A Péld 8,1 azt írja, hogy a bölcsesség
az utcán kiált: azaz figyelemmel és nyitott szemmel megragad
ható, a mindennapi élet színterén felfedezhető, és az ember képes
magáévá tenni.7 Érdemes megemlíteni, hogy ez a fajta gyakorlati
tapasztalatokon alapuló bölcsesség nem kizárólag a zsidóság sa
játja. A tíruszi Hírám, akit Salamon hozatott, hogy rézeszközöket
készítsen, a Biblia szerint teljes volt „bölcsességgel és értelemmel”
(ebben az esetben is a hokmah ügyességet és szakmai hozzáértést
takar), Fönícia evezősei ugyancsak bölcsek voltak (Ez 27,8). Az
egyik zsoltár pedig arról ír, hogy egy tengeri viharban a hajósok
bölcsessége – azaz hajózási ismeretük – kevésnek bizonyult:
„minden bölcsességüknek (hokmah) esze vész” (Zsolt 107,27).
  Ahogy Patrick W. Skehan fogalmaz, a bölcsesség ilyesfajta
értelmezése feltehetően jelentős eleme volt egy család, klán vagy
törzs nevelési programjának, hogy végül Izrael irodalmi és vallási
örökségének részévé válhatott. Ez a forma, melyet Skehan gya
korlati bölcsességnek nevez, elsősorban a mindennapi szokások,
hiedelmek, magatartásformák szabályozásával foglalkozik, azaz
arra tanít, hogyan lehet úgy élni a társadalom kontextusában,
hogy az Istennek és az embereknek is megfelelő legyen.8
   A hokmah azonban nemcsak a kétkezi ügyességet jelenti,
hanem olyasfajta bölcsességet is, mely az anyagiaknál magasabb
szintre emeli, és szakrális tartalommal is felruházza. Ebben az
értelmezésben a bölcsesség egyfajta arra irányuló erőfeszítést je
lent, hogy az ember minden képességével a teremtett rend nor
máihoz alkalmazkodjon.9 Ahogy Muntag Andor fogalmaz: „A
nemzedékről nemzedékre kikristályosodó tant a legegyszerűbben
így lehetne összefoglalni: a sikeres élet a rendnek megfelelő ma
gatartás következménye, a szerencsétlenség oka pedig az, hogy
az ember nem él ennek a rendnek megfelelően.”10 A helyes visel
kedés a káosszal szemben halad, keresi a világban észlelhető sz
ervezettséget, és azokat az irányelveket, melyek az erkölcsi rend
alapján utat mutatnak az élet helyes kialakításához. Skehan min
dezt egzisztenciális bölcsességnek nevezi, mert az ember alapvető
dilemmáinak megoldásához biztosít egyfajta értelmező keretet.
A probléma a teodícea kérdését is érinti, hiszen a világ tele van
szenvedéssel, természeti katasztrófákkal, betegséggel, korai ha
lállal, vagyis egyfajta módon a gonosz jelenlétével – a bölcsen
gondolkodó azonban eligazodik a teremtett rend erkölcsi kate
góriáiban és összhangba hozza magatartását a Teremtő elveivel.11
   Ezen a ponton a bölcsesség már több lesz emberi fogalom
nál, és transzcendens szintre emelkedik. A Példabeszédek könyve
a bölcsesség forrásaként Isten személyét jelöli meg, egyben a ter
emtés aktusára utalva azt is kijelenti, a hokmah volt az a képesség,
mellyel Isten a föld alapjait létrehozta, és az ő értelme erősítette
meg az egeket (Péld 3,19). A teremtés gyakori emlegetése kiszéle
síti ezt a szakrális szemléletmódot: így a bölcsesség nem csupán
Izrael népének sajátja, hanem a pogányoké is lesz. Persze tagad
hatatlan, hogy a Példabeszédek könyvének bölcs mondásai Izrael
szigorú monoteista hátteréből nőttek ki, az eredeti szöveg Istent
mindig tulajdonnevén, Jahvénak nevezi, és csak elvétve említi a
sokkal általánosabb Elohim kifejezéssel. Mindazonáltal érdemes
megfigyelni, hogy a Példabeszédek könyve sokkal tágabb és egye
temesebb nyelvezetet használ a többi ószövetségi irathoz képest.
A szöveg nemcsak a választott néphez, hanem mindenkihez
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beszél, ráadásul teljesen hiányoznak belőle a kultuszra, a szövet
ségkötésre, Egyiptomból való szabadulásra, szombatra és más
ünnepekre utaló textusok, valamint a prófétai témák bálvány
imádásról és azok szobrairól szóló passzusai.
   A hokmah Istene minden nemzet felett áll, a tőle származó
bölcsesség a kollektív emberi tudat része, mindannyiunk közös
kincse. Ezért történhetett meg, hogy Izrael más népek bölcses
ségirodalmából is átemelt, amennyiben az saját, monoteista hité
nek tükrében megfelelőnek bizonyult.
   Eddigi vizsgálódásunkat összegezve kijelenthetjük, hogy
a bölcsesség fogalma a Példabeszédek könyvében egyszerre
gyökerezik a hétköznapok gyakorlatában és abban az emberi
törekvésben, ahogy az egyén igyekszik életét a teremtett szten
derdekhez igazítani. Mindkét területet áthatja Isten személye, aki
egyben a bölcsesség forrása – így maga a fogalom is „felemel
kedik a földről”, és spirituális jelentést kap.12
A szöveg leggyakrabban használt nyelvi eszközei
A bölcsességről szóló gondolatokat könyvünk számos irodal
mi eszközzel önti szavakba. Ezek közül a legismertebb maga
a példabeszéd (héberül masal), mely egy általános igazságot
jelent ki a lehető legrövidebb formában. Előfordul oktatás,
bölcsességmondás, buzdítás vagy tanács, számmondás és gon
dolatpárhuzam alakjában is.13 Nagyon fontos azonban meg
jegyezni, hogy ezek a példabeszédek igen velősek, és csupán a

életpéldákkal és szentírási szövegekkel is szolgálni, amikor en
nek éppen az ellenkezőjével szembesülünk: a csaló és erkölcste
len kerül előnyösebb helyzetbe, míg a becsületes ember egyre
nyomorúságosabb körülmények közé jut.
   A masal irodalmi eszköze tehát nem alkalmazható partta
lanul. Tömörségük miatt ezek a megállapítások igen elnagyoltak,
és csak az esetek bizonyos százalékára vonatkoztathatók. Minél
rövidebb egy állítás, annál pontatlanabb, és több olyan releváns
alternatívát hagy nyitva, amivel az olvasónak számolnia kell.
   Természetesen a példabeszédek rövidségének eredeti
célja az volt, hogy elősegítse az évszázadok alatt felhalmozó
dott bölcsesség hagyományozását. Egy rövid, frappáns szöveget
könnyű memorizálni, a tömörség ebből a szempontból igencsak
előnyös. A tanulás folyamatában szintén optimálisak a péld
abeszédek irodalmi eszközei: a sokszor egymással összefüggő
párhuzamokat, a képekben és hangismétlődésekben gazdag
mondásokat bárki könnyedén megjegyezhette, így a bennük
található erkölcsi tanítások generációról generációra tovább él
hettek.14 Ennek tudatában azonban a mai értelmező akkor jár el
helyesen, ha a Biblia teljes teológiai mondanivalójának keretében
szemléli a példabeszédek tartalmát, ellenkező esetben komoly
esélye van annak, hogy rosszul fogja kezelni azt.
   A könyv másik népszerű műfaja a mondás, mely abban
különbözik a példabeszédtől, hogy nem fogalmaz meg konkrét
tanácsokat. A mondások megfigyelik a valóságot, és egyszerűen

A Példabeszédek könyvének egy internetes oldal segítségével készült vizuális szóstatisztikája

legszélesebb általánosságban beszélnek bizonyos kérdésekről.
Gyakori hiba, hogy egy-egy frappánsnak tűnő textust kiemelünk
a szövegkörnyezetéből, és az élet minden körülményére vonat
kozó törvényként kezeljük. „A becsületes embereket megmenti
igaz voltuk, a csalók pedig ármányaik tőrébe esnek” – írja a Péld
11,6. Ez a megállapítás minden bizonnyal abból a hétköznapi
megfigyelésből indul ki, amikor az erkölcsös viselkedést tanú
sító ember jól jár, és megszabadul szorult helyzetéből, aminek
antitetikus (ellentétes) gondolatpárhuzama, hogy a csaló saját
csapdájában végzi. Mindazonáltal mindannyian tudunk olyan

kijelentik azt, ám nem kommentálják: „Van, aki bőven osztogat,
mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis
ínségbe jut” (Péld 11,24). Az ehhez hasonló megállapításokat
gyakran csokorba gyűjtötték, és egy adott témával kapcsolatos
oktatási anyagként használták.15
   Természetesen a fenti két nyelvi eszközön kívül számos
más irodalmi megoldással találkozhat a szöveg olvasója, melyek
nemcsak a Példabeszédek könyvében, hanem a bölcsességiroda
lom más műveiben is megtalálhatók.
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A könyv teológiai konstrukciói

Ha valaki elmélyülten olvassa a Példabeszédek könyvét, hamar
felfigyelhet arra a tényre, hogy a szöveget nehéz szigorúan
szétválasztható egységekre bontani. A sokszor rövid, pergő
mondások és bölcsességek számos irodalmi megoldással op
erálnak, témáik rendkívül változatosak, sok esetben pedig
tömör sorozatban követik egymást. Ráadásul az a specifikusan
izraeli vonás is észlelhető a könyvben, hogy szerzőik anonimi
tásba burkolóznak: ez alól csak Salamon konkrét személye képez
kivételt.16 Mindez nem segít bennünket abban, hogy bármiféle
homogenitást találjunk a könyvben.
   Ha mégis kísérletet teszünk arra, hogy konkrét témákat
nevezzünk meg, többnyire a mindennapi életgyakorlathoz
kötődő, az ember szociális kapcsolatait érintő kérdésekkel ta
lálkozunk: gazdagok és szegények viszonya, üzleti és gazdasági
problémák, a barátság, a harag, a szolgaság vagy éppen a munka
és lustaság dilemmái kerülnek elő. Vajon léteznek olyan szálak,
melyek a könyv egészén vagy nagy részén végigfutnak? Meglá
tásom szerint találhatunk újra és újra visszatérő elemeket, me
lyek segíthetnek megérteni az egész könyv koncepcióját. Nem
vállalkozom arra, hogy ezeket teljes egészében kifejtsem, de
szeretnék bemutatni néhányat, melyek elősegíthetik a szövegek
pontosabb megértését.
A bölcs és a bolond ember
A Példabeszédek könyvének talán leggyakoribb fordulata a
bölcsesség és a bolondság összevetése. Amennyiben a bölcses
ség nem csupán egy adott tárgyban szerzett szaktudás, hanem
a transzcendenshez és Istenhez kapcsolódó fogalom, teljesen
természetes, hogy a bölcs ember olyan személy, aki számol Isten
valóságával. A Példabeszédek könyve egyik hangsúlyos kifejezése
„az Úr félelme” (a héber yirah főnév nemcsak félelmet, hanem
az ebből fakadó tiszteletet is jelenti). Az Úr félelme a bölcses
ség kiindulópontja (héberül résít, vagyis fej, kezdet, akárcsak
a teremtés első szava), erre a „félelemre” a szöveg parancsot is
ad olvasóinak. A bölcs tehát istenfélő: olyan ember, aki elismeri
maga felett Isten felsőbbrendűségét, és ehhez mérten tisztelettel,
bizalommal és engedelmességgel fordul hozzá. Michael Barré azt
mondja, Isten félelme „nem pusztán magatartás, ez magában
foglalja az emberi válasz teljességét az istenség megszólítására”.17
Isten azzal válaszol erre a tiszteletre, hogy a helyes életútra vezeti
az embert, vagyis bölcsességet ad számára. A bölcs és Isten között
párbeszéd zajlik, a bölcs pedig Isten igazságának megfelelően
szervezi életét, képes tanulni a tapasztalataiból, ahogy igazodik a
teremtett világ rendjéhez.18 Egyértelműen kijelenthetjük, hogy a
bölcs ember transzcendens tekintettel rendelkezik: tisztában van
Teremtője látásmódjával, és a világot is ezzel a szemmel nézi.
   A bolond ember éppen ennek tükörképe, hiszen nem ismer
el semmiféle tekintélyt önmaga felett, és Isten létezésével sem
számol. A bolond bibliai kontextusban önző, saját kívánságainak
él, képtelen a tapasztalatait alkalmazni és azokból tanulni.
   A két karakter kontrasztja kapcsán azonban feltétlenül
megemlítendő, hogy az igaz és a bűnös embert leíró ábrázo
lásokat nem szabad teológiai abszolútumokként kezelni. Isten
előtt minden ember bűnös, és bármennyire is megpróbál a hok
mah bibliai értelmében élni, ez még nem teszi automatikusan
igazzá. A bolond sem azért bolond, mert tudatlan: hiányos is
meretei miatt önmagában nem szolgálna rá erre a minősítésre.
Éppen ellenkezőleg, a bolond ember ismeri a teremtett rend
normáit, tisztában van az ebből következő felelősséggel, ám sem
mibe veszi mindezt, míg a bölcs ugyanezen tudás birtokában

helyesen jár el, és törekszik arra, hogy a jog és igazság isteni
kritériumainak megfelelően éljen.19 Ahogyan korábban láttuk, a
bölcsességirodalom megközelítésében ez a rend már a világ meg
alapozásakor, a teremtésben megállapítást nyert.
Szociális kontextus: a család és a tanítók szerepe
A szöveget olvasva nehéz nem észrevenni az írók azon szán
dékát, hogy az idősebb és tapasztaltabb bölcsek szeretnék átadni
tudásukat az őket követő fiatalabb generációknak. Vajon milyen
módon történt a felhalmozott értékek tanítása a Példabeszédek
könyve szerint? A kérdésre adott válasz némileg túllép Izrael
határain: a biblikus kutatás párhuzamokat fedezett fel az egyip
tomi kultúra és a zsidóság pedagógiai elképzelései között. A két
kultúra szövegeinek formai és tartalmi összevetése különösen
az egyes fejezetek bevezető passzusaira koncentrál, ahol a Péld
abeszédekben tipikusan előfordul a felszólítás, hogy az ifjú hall
gasson és figyeljen az idősebbek által felsorolt bölcs tanácsokra.
Ez a kutatókat az Egyiptomban használatos, engedelmességre
felszólító utasításokra emlékeztette, amiket a tanár mond növ
endékeinek. Kayatz különösen a Példabeszédek 1,1-6 és néhány
egyiptomi bölcs tanácsokat tartalmazó forrás elemzéséből mu
tatta ki ezt a kapcsolatot, ám nem hallgatta el a különbségeket
sem. A „fiam” és „figyelj, fiam” felszólítások, illetve az édesanya
tanítására való hivatkozások hiányoznak az egyiptomi bölcses
ségirodalomból, melyek egyébként sokkal hosszabbak is, mint a
bibliai mondások.20
   A család szerepe mindenesetre meghatározó dimenzió volt
a fiatalok oktatásában, és ez a Példabeszédek könyvében újra
és újra visszatérő téma. A szülők saját példájukkal számtalan
erényre és tudnivalóra tanították gyermekeiket, ugyanakkor az
ő élettapasztalatuk is alá volt rendelve Isten bölcsességének. A
családi nevelés egyik markáns célja, a hitbeli és erkölcsi kérdések
megismertetése, az édesapa feladata volt, aki bevezette gyerme
két a mózesi törvények ismeretébe. Az apa mesélte el Isten tetteit,
megmagyarázta az ünnepek jelentőségét és a vallási szokásokat,
ő vezette a mindennapi imádságot, és természetesen a különféle
mesterségekben való jártasság átadása is a feladatai közé tarto
zott. Az édesanya egész élete a család körül forgott, fenntartotta
az otthont, felelős volt az ételek kiválasztásáért, elkészítéséért,
melynek szabályait ugyancsak a Tórából ismerhette. Tudását
elsősorban a lányának adta át, hogy az felnövekedve majd hozzá
hasonlóan láthassa el családbeli funkcióját.21
   A Példabeszédek szövegét olvasva azonban körvonalazható
az is, hogy a mindennapi boldoguláshoz szükséges ismereteket
nem csupán a szülők biztosították a gyerekeiknek. A korabeli
bölcsek, akik társadalmi rangja a papokéval és prófétákéval vete
kedett (Jer 18,18), gyakran egyfajta pótszülőként funkcionáltak,
és a valódi szülők mellett mély tudást adtak át azoknak, akik
hozzájuk fordultak. A Példabeszédek könyvében az ilyen tanítók
„gyermekem”-nek nevezik tanítványaikat, mintha csak a saját
utódaikról lenne szó. Az is előfordult, hogy a szülők küldték bölcs
tanítókhoz a fiatalokat, hogy megtanulják az életbölcsességet, és
olyan szemléletet kapjanak, ami elengedhetetlen a boldogulásuk
hoz.22
   A kortörténet vizsgálatából tudjuk, hogy Egyiptomban és
Mezopotámiában ebben az időszakban már bevezették a hivata
los oktatási rendszert, amely elsősorban írnokok és tisztviselők
képzésével foglalkozott. Vajon elképzelhető, hogy Izrael is átvette
ezt a közoktatási szemléletmódot? Prófétaiskolák működéséről a
Biblia is tudósít (2Kir 6,1), ugyanakkor be kell látnunk, a bölcses
séget oktató csoportokra ez a kijelentés nem vonatkozik.23 Egyes
vélemények szerint a babiloni fogság (Kr. e. 587) előtt nem lé
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tezett olyan iskolarendszer Izraelben, mely a nép számára elemi
ismeretek oktatását nyújtotta volna. A fogságot követően azon
ban ez is fejlődésnek indult, intézményes formájának leginkább
a zsinagógák biztosítottak helyet, ahol a gyermekeket tanították
írni-olvasni. A jeruzsálemi zsinagógákban két iskola is működött
egyidőben, az egyik alapfokú, a másik magasabb szintű képzést
adott a tanulóknak. Jehósula Ben Gamla főpap Kr. u. 63-ban el
rendelte, hogy minden tartományban és városban legyen zsidó
iskola, ahol a hatévesnél idősebb gyerekeket az írás és olvasás is
meretére, valamint az Úr törvényére tanítják.24
   Természetesen az utóbbi rendszernek már nincs köze a
Példabeszédek könyvéhez, melynek eredete jóval korábbi időkre
nyúlik vissza, de jól mutatja, hogy a zsidó gondolkodás évezredes
fejlődése során fokozatosan erősödött az igény a tanulásra, a jól
szervezett és kiépített oktatási rendszer kialakítására.
A nyelv és a beszéd
A Példabeszédek könyve másik visszatérő témája az ember
beszédéhez, illetve annak építő és romboló használatához kap
csolódik. Ahogy Miller megjegyzi, az egyiptomi írnokok képzése
során komoly feladat volt a helyes beszéd oktatása, mely nemcsak
a köztisztviselői feladatok helyes ellátásában, hanem a személyes
kapcsolatokban is kiemelkedően fontosnak számított. Ne fele
jtsük el, hogy bármennyire is növekvő szerepet játszott az írás
ismerete Egyiptomban és Izraelben, alapvetően mégis egy olyan
ókori világot tanulmányozunk, amely szavakra és beszédre épült.
Ebben a közegben egy jól képzett ember az alkalomtól függően
el tudta dönteni, mikor kell tömören és világosan, és mikor
fennkölten és művészi hangnemben megszólalnia.25
   A Példabeszédek könyve éppen ezért hangsúlyozza a beszéd
hatalmát, akár a helyes, akár a helytelen alkalmazásról van szó.
Amit mondunk és ahogy mások szavaira reagálunk, felfedi való
di személyiségünket, elárulja, kik vagyunk. A bölcs ember éppen
ezért uralja saját beszédét: megválogatja, mikor mennyit és mit
mond másoknak.26
   A beszédet uralni persze igen nehéz feladat. A legrégebbi
egyiptomi források, melyek ezzel a problémával foglalkoznak,
azt mondják, hogy helyesen beszélni „nehezebb, mint bármely
munka”, és ha valakinek mégis sikerül jól tennie, az megérdemli a
mester jelzőt. Egy másik szövegemlék tanúsága szerint a jól kép
zett nyelv a kardhoz hasonlít, melyet használni többet ér minden
vitézkedésnél.27 A Példabeszédek könyve ugyancsak összeköti a
bölcsességet és a helyes beszédet, amikor azt írja: „A bölcs szívű
okosan szól, és a szavaival gyarapítja a tudást.” (Péld 16,23) A
kontraszt sokszor nem maradhat el, és megmutatja az érme
másik oldalát is, mely szerint a haszontalan embernek a „beszéde
pedig pusztító tűz” (Péld 16,27). A könyvet végigolvasva rengeteg
tömör megállapítást találhatunk, melyek a nyelvhez és annak
működéséhez köthetőek.
Applikációs lehetőségek
a gyülekezet kontextusában
Nem hinném, hogy lenne olyan mértékadó kutató, aki vitatkozna
azzal, hogy a Példabeszédek könyve rendkívül gyakorlatias alko
tás. Magától értetődő, hogy a szöveg megértése arra ösztönöz
bennünket, hogy a lehető legnagyobb intenzitással határozzuk
meg azokat a közösségi tereket, melyekben a bibliai bölcsesség
kifejtheti hatását. Ahogy azonban a korábbiakban megállapítot
tuk, a szöveg alkalmazása bizonyos szempontból veszélyeket is
rejt magában: a túlzottan általános, ezért pontatlan kijelentések

kontextusukból kiragadva és mégis általános igazságként artiku
lálva teológiai kisiklásokhoz vezethetnek. A rossz alkalmazás el
lenszere azonban soha nem az applikáció elvetése, hanem sokkal
inkább a helyes alkalmazás megtalálása. A következőkben erre
szeretnék néhány példával szolgálni.
   Képzeletben lépjünk be egy szobába, ahol egy neoprotes
táns gyülekezet olyan tagjaival találkozunk, akik szolgálata köz
vetlen hatást gyakorol az emberek életére! Minden bizonnyal
lelkipásztorok, lelkigondozók, evangélisták, azaz a közösség
haladási irányát meghatározó emberek alkotnák ezt a csopor
tot. Úgy vélem, mindegyikük számára van a Példabeszédek
könyvének olyan mondanivalója, ami befolyásolhatja a felsorolt
felelősségkörök működését.
   Vajon milyen üzenetet fogalmaznánk meg a lelkipásztor
nak, aki egyben exegéta és homiléta is? Prédikációjára készülve
a lelkész egy bibliai textus mondanivalóját kutatja, amit végül
formába öntött üzenetként az istentisztelet liturgiája keretében
kifejt. Ebben a folyamatban mire érdemes figyelnie? Meglátásom
szerint a lelkész az exegetikai munka közben nem szabad hogy
elfelejtse a korábban már említett tényt a példabeszéd műfaji
sajátosságáról, ami annak elnagyoltságát és rövidségét illeti. A
könyv bölcsességei túl általánosak ahhoz, hogy önmagukban
kezeljük őket. Homiletikai szemszögből természetesen túlzás
lenne azt állítani, hogy egy igehirdetést nem szabad levezetni a
Példabeszédek könyve valamely textusa alapján. Ám azt felté
tlenül állíthatjuk, hogy a velős mondások megfelelő eszközök
ahhoz, hogy egy-egy prédikáció kiegészítő elemeként, a beszéd
jól megválasztott pontjain, a nyomatékosítás szándékával
használjuk fel őket. Ha elfogadjuk Telegdi felosztását, mely sze
rint a sermo-jellegű igehirdetés magja az explikáció (kifejtés), il
lusztráció (példa) és applikáció (alkalmazás) kategóriákra bont
ható, a példabeszédek szövegei legalábbis a középső csoportba
könnyen beilleszthetők. A bölcsességirodalom számos olyan
képi megoldással rendelkezik, melyek remek illusztrációs esz
közt adnak az igehirdető kezébe.
  Képzeletbeli lelkigondozónknak, aki bizonyos mértékben
egyfajta személyes igehirdetést is végez, úgy gondolom, egy
teljesen más szempontot érdemes észlelnie. Ahogy Gyökössy End
re írja, a parakletikus lelkigondozói látásmódnak megfelelően, a
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gondozottal megtartja a nondirektív, közvetlen utasításokat nem
adó beszélgetési módot. Ebben a struktúrában a gondozó a part
nert csupán inspirálja, hogy döntést hozzon saját életéről, de köz
vetlenül nem mondja ki, mi lenne a helyes.29 Ha valaki egyetért a
terápiás lelkigondozásnak ezzel a szemléletével, a Példabeszédek
könyvének mondásai hatékonyan illeszkedhetnek munkamód
szeréhez, hiszen ezek deskriptív jellegűek, és csendes módon
tanítanak, megvilágítva egy adott jelenség működését, ám direkt
felszólításokat nem tartalmaznak.
   A szobában tartózkodók közül az evangélisták sem marad
nak üzenet nélkül. Az egyház kívülállók felé irányuló re
torikájában az evangélium foglalja el a központi helyet, ami
természetesen feltétlenül respektálható. Anélkül, hogy ezt a
szemléletet alapvetően megkérdőjeleznénk, érdemes lehet a hir
detett üzenetben a Példabeszédek néhány megállapításának is
helyet adni, hiszen a bölcsességirodalom a mindennapi emberek
mindennapi szituációinak számos területét érinti. Ahogy koráb
ban említettem, a masal mint irodalmi eszköz tipikus jelenség
a könyvben, ám fontos megjegyeznünk, hogy ez a héber kife
jezés Jézus példázataira is utal. A példázatok pedig kétségkívül
a tanítványi körön kívüliek megszólítására szolgáltak: a bennük
lévő metaforák, hasonlatok és képi kifejezések közelebb vitték
Isten országának megértését a korabeli emberekhez.
   A Példabeszédek könyve meggyőződésem szerint méltat
lanul alulértékelt, illetve félreértett szerepet játszik a gyülekezet
kontextusában. Mindez nehezen érthető egy olyan tudásalapú
társadalomban, amely kifejezetten preferálja a magas iskolai
végzettséget, a tudományos fokozatokat és a racionális gon
dolkodást. Ebben a közegben a bölcsességirodalomnak feltét
lenül több mozgásteret kellene kapnia. Ha képesek vagyunk
megtalálni a bibliai bölcsesség megfelelő helyét a saját hitéletünk
ben, az olyan módon gazdagíthat bennünket, hogy ezáltal mi is
képesek leszünk másokat gazdagítani. Vajon készen állunk erre
a feladatra?
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Sebek és reménységek

Norwichi Julianna anakhoréta
és a sikerevangélium tanításának összehasonlítása
a mai magyarországi helyzetre való alkalmazhatóság szempontjából

Norwichi Julianna

Németh Sándor

A szerző előzetes megjegyzései a cikkhez
1. Ezt az esszét eredetileg angolul írtam, és 2012 januárjában adtam be a prágai International Baptist Theological Seminaryba ottani tanulmányaim részeként. Eredeti címe: Wounds and Hopes: A Comparative Study of the Teachings of Prosperity
Gospel and of Julian of Norwich with Regard to Their Possible Applications in Contemporary Hungary.
2. A magyar szöveg néhol „döcögősen” hangozhat, bár igyekeztem a tőlem telhető legvilágosabb magyar fordítást elkészíteni.
Szintén amiatt, hogy az esszé eredetileg nem magyar olvasók számára íródott, történik, hogy néha olyan dolgot (például
a 2010-es választás eredményét) is elmagyarázok, ami a legtöbb magyar számára közismert.
3. Bár a dolgozat megírásakor igyekeztem pontosan idézni a jogszabályokat, azok időközben módosulhattak. Ezek pontos
változásának frissítését nem tartottam indokoltnak a magyar fordítás elkészítésekor, mert irányultságuk, amelyre ebben a
dolgozatban utalok, nem változott számottevően.
4. A dolgozatban kritikai éllel említem meg, hogy a mai magyar társadalomban sokak számára nehéz különbséget tenni
a jelenlegi, Fidesz-KDNP-s kormányoldal politikai üzenete, illetve a kereszténység hangja között, és igyekszem a kettő
közötti distinkciót megkeresni. Ezzel együtt azonban szeretném nyilvánvalóvá tenni, hogy ez a cikk nem a pártpolitikáról
szól, és nem kampányol a jelenlegi kormány ellen (ahogyan mellette sem).
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Az Újszövetség szerint a názáreti Jézus közösséget vállalt a peri
fériára szorult emberekkel: prostituáltakkal és vámszedőkkel
étkezett közösen, megérintette és meggyógyította a leprásokat,
a vakokat, a bénákat, és nem jelentett számára gondot, hogy
barátságosan beszélgessen az olyan kiközösítettekkel, mint
a samáriai asszony. Az ő korában az általa gyakran kritizált
farizeusok voltak azok, akik úgy viselkedtek, mintha az igazi hit
kizárólag annyit jelentene, hogy „tisztességes, felelősségteljes
emberek tiszteletreméltó dolgokat csinálnak”.
   Mégis a kereszténység, pontosan az a tanítás, amely Jé
zus személyére és tanítására épült, gyakran hajlamos volt arra,
hogy ugyanabba a hibába essen, mint a farizeusok. Ez a tanul
mány arra a premisszára épül, hogy ez az egyik veszély, ami a
mai magyarországi kereszténységet fenyegeti, tudniillik, hogy
sok ember úgy gondolja (akár az egyházakon belül, akár azokon
kívül), hogy a kereszténység egy tiszteletreméltó valami, amit
tiszteletreméltó emberek csinálnak. Az egyházak nagy örömmel

fogadják a financiálisan, érzelmileg és erkölcsileg stabil középo
sztálybeli családokat, miközben azokat, akiket „problémásnak”
tartanak, gyakran visszautasítják vagy magukra hagyják.
   A 2010-es országgyűlési választásokon a szavazók elsöprő
többsége a konzervatív Fideszre szavazott, így ez a párt került kor
mányra. A párt fő szövetségese a KDNP (Kereszténydemokrata
Néppárt). A kampány előtt és után is a Fidesz gyakran keresztény
pártként jelölte meg önmagát, és sok egyházi vezető támogatta a
pártot. Az ellenzék szerint a Fidesz pusztán azért használ keresz
tény és nemzeti szimbólumokat, hogy egyesítse a szavazóit, il
letve hogy az egyházakat, gyülekezeteket könnyen mozgósítható
szavazói bázisként használja, a Fidesz szerint viszont a párt a
keresztény értékekben van lehorgonyozva, illetve azok képezik
a szellemi gyökereit.
   Feltételezhetően mindkét interpretációban van némi igaz
ság, mivel valószínűleg van néhány olyan politikus a Fideszben,
akik valóban keresztények, és néhány olyan is, akik szándéko
san használnak keresztény jelszavakat az emberek manipulálása
céljából. Viszont mivel a Fidesz a kereszténységhez kötötte a
csónakját, és néhány egyház pedig a sajátját a Fideszhez, néha
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nehéz megkülönböztetni egymástól a politikai üzenetet és az
evangélium hangját. A mainstream egyházak, amelyek támogat
ták a párt kormányra kerülését, valószínűleg örömmel fogadták
az új alaptörvényt, amelyik Isten segítségül hívásával kezdődik és
záródik, illetve utal a kereszténység nemzetmegőrző szerepére, és
az új egyházügyi törvényt, amely előnyöket biztosít a számukra,
de a kritikai hangot szinte teljesen nélkülöző támogatásuk miatt
úgy tűnhet, hogy minden, amit a kormány tesz, összhangban van
a kereszténységgel.
   Még az ellenzékük is egyetért abban, hogy a Fidesz-KDNP
koalíciójában a retorika és a gyakorlat megegyezik abban, hogy
a középosztálybeli családok megerősítésére törekednek. Ideáljuk
egy „tradicionális, polgári” családmodell: egy jómódú három
vagy többgyermekes család, amelyben a férfi és a női szerepek jól
körvonalazottan elkülönülnek, és az apa az, aki nagy jövedelmé
vel eltartja a családot. A legtöbb egyház örömmel veszi azt, hogy
a kormány támogatja a konzervatív értékeket és a családot.
  Viszont miközben a
morálisan és financiálisan
erős, tiszteletreméltó közé
posztály nagy becsben van
tartva, azokat, akikre nem
illik ez a körülírás, magukra
hagyják, és elhanyagolják,
vagy akár meg is büntetik.
   Ezért alapállásom sze
rint (melyet ebben a dolgo
zatban premisszaként kö
zlök, és nem szándékozok
bővebben bizonyítani) van
valami a jelenkori magyar
kultúra és közélet spirituali
tásában, ami miatt sokan úgy
gondolják, hogy az egyház
tiszteletreméltó emberekből
áll, akik tiszteletreméltó dol
gokat csinálnak. Ez a nézet
nem hagy teret a gyengék és
a sebesültek számára, és ezért
nem tükrözi vissza helyesen
Krisztus tanítását. Ebben a
dolgozatban a következő kér
désre szeretnék választ keresni: „Ha igaz az, hogy a magyarok
egy jelentős része úgy gondolkodik, hogy a kereszténység az
erősek vallása, akkor mit kellene tenni és tanítani azért, hogy ezt
a jelenséget ellensúlyozzuk?” Nyilvánvalóan a válasz túl komplex
ahhoz, hogy itt kidolgozásra kerüljön, hiszen az egyházaknak
kell hogy legyen üzenetük az egyén számára és a társadalom
számára is, az erősek és a gyengék számára is. Ráadásul ennek
az üzenetnek számtalan faktort kell figyelembe vennie, például
az egyes emberi gyengeségek természetét, az egyén felelősségét
abban, hogy milyen helyzetbe került, hozzáállását a helyzetéhez,
illetve a helyzet megváltoztatható vagy megváltoztathatatlan vol
tát. Tehát nem azt kísérlem meg, hogy egy teljes választ adjak az
általam feltett kérdésre, hanem egy „igazságkereső beszélgetés”
elindítását.
   Teológiai beszélgetőpartnereim Norwichi Julianna és az
úgynevezett sikerevangélium (prosperity gospel) lesznek. Azért
választottam ezeket, mert első látásra úgy tűnik, hogy egy skála
két végén helyezkednek el a tekintetben, hogy mit mondanak
a sebekről és a reménységekről. Míg Julianna azért imádkozik,
hogy Isten fossza meg őt minden földi reménységtől, hogy küld
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jön számára sebeket, testi betegséget stb., a sikerevangélium hívei
éppen ennek az ellenkezőjét teszik: el akarnak kerülni mindenféle
fizikai és szellemi sebesülést, és azt szeretnék, hogy reménységeik
már ebben a világban is beteljesüljenek. Számukra a Julianna ál
tal kért dolgok a hit hiányának biztos jelei. Kezdőfeltételezésem
szerint noha egyik teológiát sem lehet egy az egyben alkalmazni
a mai magyar helyzetre, a kettő összehasonlítása talán előhozhat
olyan ötleteket, gondolatokat, amelyek részlegesen választ adhat
nak a kérdésünkre.
  
Norwichi Julianna
Norwichi Julianna egy angol misztikus volt, aki a 14–15. század
fordulóján élt. Őt tartják az első nőnek, aki angol nyelven könyvet
írt; művének címe: Az isteni szeretet kinyilatkoztatásai.
   Harmincéves korában, amikor úgy tűnt, hogy Julianna
halálos beteg, és a helyi pap már ki is szolgáltatta neki az ilyen
betegeknek kiszolgáltatandó kenetet, Julianna egy látomás
sorozatot látott, amely után váratlanul, és nagyon gyorsan vissza
nyerte az egészségét. Röviddel látomásai után írásban rögzítette
azokat, melyek a The short text (a lábjegyzetben ST, jelentése: „A
rövid szöveg”) néven váltak ismertté. Mintegy húsz évvel később
saját teológiai reflexiókat fűzött látomásaihoz, melyek a The long
text (a lábjegyzetben LT, jelentése: „A hosszú szöveg”) néven is
mertek.
   Keveset tudunk életének a látomásai előtti korszakáról;
valószínűleg hajadon volt vagy özvegyasszony. Később anak
horéta lett, ami olyan remetenőt jelent, aki egy templomhoz
épített, befalazott cellában élt és spirituális tanácsadóként szol
gált. Komoly szellemi tekintélynek tartották már életében is, ha
lála után pedig az anglikán és az evangélikus egyház is tisztelet
ben részesítette (és nem hivatalosan a római katolikus egyház is).
  
A sikerevangélium
Az úgynevezett sikerevangélium (prosperity gospel) egy tanítás
beli áramlat, amely a 20. század második feléből származik. Egy
amerikai újságírónő, Hanna Rosin szavaival ez egy „hitelvrend
szer, amely a pünkösdi-karizmatikus gyülekezetekben és
meglepően nagy számban a nagyobb evangéliumi felekezetekben
is megtalálható, változó intenzitással”.
   A tanítást a következőképpen lehet összefoglalni: Isten
sokféleképpen megáldja a hívőt, aki ezért anyagi jólétben fog
élni, és nem lesz beteg (vagy legalábbis meggyógyul minden
betegségéből). A hívőnek hinnie kell, hogy Isten nemcsak hogy
képes ezt megadni mindenkinek, hanem szándékában is áll, hogy
ezekből az áldásaiból minden hívő részesüljön, és ezért készen
kell állnia, hogy „megnevezze és igényelje magának” (name it
and claim it) mindazt, amire csak vágyik, abban a biztos tudat
ban, hogy az majd meg fog adatni neki.
   A legbefolyásosabb sikerevangélium-tanítók az Egyesült
Államokból származnak, de könyveiket általában lefordítják
más nyelvekre is, és sokuk írásai, illetve hanganyagai magyarul is
hozzáférhetőek. A sikerevangélium az 1990-es évek óta jelen van
Magyarországon, leginkább a Hit Gyülekezetén keresztül, de más
kisebb karizmatikus felekezeteken keresztül is.
  
Norwichi Julianna teológiája
Norwichi Julianna olyan ember volt, aki nem futott el a sebek és
a szenvedés elől, hanem éppenhogy eléjük szaladt. A következő
szavakkal kezdi a könyvét:
  Három kegyelmi ajándékot kértem Istentől. Az első az volt,
hogy nagyon élesen érzékelhessem Krisztus szenvedését, a második
egy testi betegség volt, a harmadik pedig az, hogy Isten adjon

nekem három sebet.
   Ez a fajta imádság legalábbis különösnek, de akár egész
ségtelennek is tűnhet a legtöbb 21. századi ember számára. Miért
kérne valaki szenvedést magának? Erre a kérdésre a legtöbb mai
válasz azt feltételezné, hogy az illető mentálisan beteg, vagy szado
mazochisztikus hajlamai vannak, vagy mindkettő egyszerre.
Viszont ha figyelmesen olvassuk, és a saját kontextusában látjuk
Juliannát, akkor hamar világossá válik, hogy egyikről sincs szó
az esetében. Ő nem azért kérte, hogy láthassa és érezhesse Jézus
szenvedését, mert ez örömöt okozott volna neki. Az ő motiváció
ja a szeretet volt és az együttérzés a szenvedő iránt:
  Azt kívántam, hogy bárcsak ott lehettem volna a keresztre
feszítésnél Mária Magdalénával és másokkal, akik Krisztus kedves
barátai voltak, és bárcsak láthattam volna testemben is a mi Urunk
szenvedését, amit énértem szenvedett el, s így együtt szenvedhettem
volna vele én is, amint mások tették ezt, akik szerették őt.
   Számára ott lenni a keresztre feszítésnél azt jelentette, hogy
jelen lenni egy szenvedő barát számára, vigasztalni őt és részt vál
lalni a szenvedéséből. A fizikai betegséget illetően a következőket
írja: Azt akartam, hogy ez a testi betegség vigyen el egészen a halálig, (…) hogy én magam úgy gondoljam, hogy meg fogok halni
és körülöttem mindenki szintén úgy gondolja, mert nem akartam
magam számára testi vagy e világi reményeket. Azt akartam, hogy
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ebben a betegségben mindenfajta testi és lelki szenvedést megtapasztaljak, ami a halállal jár, csak éppen anélkül, hogy tényleg
kiadjam a lelkemet, mert úgy reméltem, hogy ez hasznomra lesz,
amikor [végül tényleg] meghalok, mert vágytam arra, hogy Istenemmel legyek.
   Julianna imádsága összevethető a Római levél hatodik ré
szében a bemerítéssel kapcsolatban leírtakkal: eltemettetni a
halálba, majd feltámadni, mint egy új ember. Egy ilyen „halál
ba való bemerítést” kérni akár eretnekség is lehetne keresztény
nézőpontból, ha azt jelentené, hogy az ember azt kéri, hogy a
saját szenvedése által váltasson meg. Viszont Juliannával ny
ilvánvalóan nem ez a helyzet. Nyíltan visszautasít minden utat
a mennybe, amely nem Krisztuson keresztül vezet, mert ezt
mondja közvetlenül hozzá szólva: „Nem tudom [levenni a sze
mem rólad], hiszen számomra te vagy a mennyek országa.” A
harmadik általa kért ajándékkal kapcsolatban a következőket
mondja:

  Nagy vággyal imádkoztam a mi Urunk Istenhez, hogy adjon meg nekem három sebet még életem során: a bűnbánatban
összetörtség sebét, az együttérzés sebét és az Isten iránti őszinte
vágyakozás sebét.
   A fentiek alapján állítható, hogy Julianna a szenvedőkkel
azonosította önmagát. Gondolkodásának fókuszában nem
elsősorban a szenvedő emberek álltak, hanem inkább a szenvedő
Krisztus, viszont a megfeszített Jézus iránti szeretete és együtt
érzése túlcsordult, és az emberek iránti együttérzéssé vált. Ana
khorétaként élt élete megtestesítette ezt a kétféle szeretetet. Hogy
ha csak a Krisztus szenvedésén való elmélkedés érdekelte volna,
akkor az apácaság és a kolostori élet jobb választás lett volna a
számára, de mivel törődött az emberekkel, továbbra is közöttük
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élt a maga nagyon különleges módján. Befalazva a templomhoz
tartozó cellába képes volt arra, hogy kontemplatív életet éljen,
ugyanakkor az ablaka nyitva maradt a tanácsát, iránymutatását
kérő emberek számára.
   A válaszokat, amelyeket az emberek számára adott,
leginkább abban a sorban lehet összefoglalni, amit a legtöbbet
idéznek tőle: „végül minden rendben lesz” (all shall be well).
De ez a gondolkodásmód nem valamiféle felszínes, általános
optimizmus volt a részéről, ami figyelmen kívül hagyja az élet
küzdelmeit. Ellenkezőleg, ahogy a fentiekből kiderül, Julianna
első kézből ismerte a fizikai és a spirituális szenvedést is.
   Az emberek, akiket lelkigondozott, feltehetőleg úgy gondol
ták, hogy kevés reményük van, hiszen úgy érzékelték a szenvedé
seiket, mint isteni büntetést a bűneik miatt, és attól féltek, hogy
még több szenvedés fog rájuk várni a pokolban. Az ő korában
az embereket nem nagyon kellett emlékeztetni a bűneikre, vagy
Isten szuverenitására, mert ezek mindenki számára nyilván
valóan adottak voltak. Viszont az egyház általában nem prédikált
túl sokat arról, hogy Isten szereti az embereket. Még Isten keg
yelmét is egy földesúr leereszkedő nagylelkűségeként érzékelhet
ték sokan, amit szeszélye szerint adhatott vagy vonhatott vissza.
   Tehát ebben a kontextusban egyedülállónak és újszerűnek
hatott Juliannának az a tanítása, hogy Krisztus szereti a em
bereket, és úgy törődik mindenkivel, mint egy gyengéd, megértő
anya. Valószínűleg a saját gondoskodó és szerető édesanyjára,
illetve talán saját anyai tapasztalataira is emlékezve Julianna te
ológiája tulajdonképpen egy rejtett a fortiori érvelésre épül: „A
legtöbben közületek megtapasztalták az anyai gyöngédséget.
Viszont ha az édesanyátok, aki egy bűnös emberi lény volt,
megértett titeket és meg tudott vigasztalni, akkor gondoljatok
arra, hogy mennyivel inkább szeret és megért titeket Isten, aki
bűntelen és az anyai szeretet teremtője.”
   Julianna más metaforákat is használ Isten útjainak megma
gyarázására, de még azokban az esetekben is, amikor az általa
használt kép nem annyira gyöngéd (például egy úrnak és szol
gájának képe), teológiája nagyon vigasztaló marad.
  
A sikerevangélium teológiája
Míg Norwichi Julianna megközelítése szerint a sebek előbbre
juttatják az embert szellemi útján, a sikerevangélium tanítói
ellenkező véleménnyel vannak erről. Ők azt hangsúlyozzák, hogy
ha valaki Istennel jár, akkor a gyógyulás és az áldások magától
értetődően jönni fognak: a sebek behegednek és a szenvedés
véget ér.
   Amikor Jézus kereszthaláláról beszélnek, akkor Juliannával
ellentétben nem Krisztus szenvedésének a nagyságát hangsú
lyozzák, hanem azt a kérdést teszik fel, hogy miért történt mind
ez, mi volt Isten célja vele? Válaszuk szerint pedig egyfajta isteni
csere történt a kereszten, ahol Jézus Krisztus magára vette a mi
minden nyomorúságunkat – nemcsak a bűnt, hanem annak
minden következményét is –, és minden gazdagságát, úgy mint
szellemi szabadságot, egészséget, sikert stb. nekünk adta.
   Julianna számára az óember, akinek meg kell halnia az,
akinek földi reménységei vannak, és az új ember az, aki kon
templatív életet él, szemeit a mennyre függesztve. Ezzel szemben
a sikerevangélium számára az óember nemcsak hogy bűnös,
hanem egy sikertelen ember is, aki nem éri el azt a potenciált
a földön, amire elhívatott, és az új ember pedig egy sikeres férfi
vagy nő, aki mindent meg tud tenni a hite által. John Hagee így
ír erről:
  Minden ember sikeres akar lenni földi élete során, ám a kérdés, ami az egész emberiséget foglalkoztatja, a következő: Tulaj
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donképpen mi is a siker? Bárki lehet sikeres: te is. Akár most rögtön
elkezdhetsz sikeresen élni. Fontos, hogy elhiggyük, képesek vagyunk
sikeresek lenni: a siker is hit kérdése. (…) Azért születtél, hogy sikeres legyél ebben az életben; azért születtél, hogy áldást jelentsél
mások számára. Kimeríthetetlen lehetőségek rejlenek benned, azt
azonban meg kell tanulnod, hogyan szabadítsd fel ezeket, mert
csak így tudod betölteni a küldetésedet.
   Míg Julianna a szenvedő Krisztusra és az őt küldő együtt
érző Istenre fókuszál, a sikerevangélium fókuszában a győzelmes
Krisztus áll és a mindenható Atya, aki feltámasztotta őt a halot
tak közül. Következésképpen Julianna a szenvedőkkel azono
sítja magát, a sikerevangélisták pedig Isten győzelmes gyerme
keiként tekintenek magukra, és a céljuk az, hogy más emberek is
győzelmesek, áldottak és sikeresek legyenek. Az előbbi Isten an
yai gyöngédségében lel vigaszt, az utóbbiak lehetőséget találnak
abban, hogy mi mindent tehet az ember, ha a mindenható Atyára
bízza magát. Oral Roberts gondolatai jól illusztrálják a sikerevan
gélium tanítását arról, hogy mindenkinek fel kell nőnie a benne
lévő potenciálhoz:
   Úgy hiszem, minden azon múlik, mennyire vagy engedel
mes Isten személyes elhívásának, és mennyire vagy eltökélt
a hited használatában, egészen a végső határokig. Elfogad
hatod a végzetet, ám a hitedet is fölgerjesztheted, hogy a lehető
legnagyszerűbb tettre is képes légy Isten ügyéért. Én így találtam.

   Nehéz ennek a dolgozatnak a keretei között kiértékelni
a prosperity gospelt úgy, hogy az ember ne is dicsérje és ne is
támadja egyoldalúan ezeket a tanításokat. Nemeshegyi-Horvát
Anna a sikerevangéliumról szóló cikkében felhívja a figyelmet
arra, hogy kiegyensúlyozott tanításra van szükség a témában.
A következőkben az ő cikkére, illetve a Lausanne-mozgalom
teológiai munkacsoportjának afrikai részlege által kiadott ál
lásfoglalásra alapozva megpróbálok egy olyan elemzést nyújta
ni, ami kimutatja azokat az igazságokat is, amelyeket a siker
evangélisták helyesen hangsúlyoznak, és azokat is, amelyeket
megkérdőjelezhetőnek vagy akár egyenesen tévtanításnak ta
lálok ebben a mozgalomban.
   Bármely keresztény egyetérthet a sikerevangéliummal az
egyik legfőbb tanításában, tudniillik abban, hogy Isten szereti
a gyermekeit, és nem akarja, hogy bárki is nyomorultul éljen.
Szintén, szem előtt tartva, hogy kicsoda a Biblia Istene, a sik
erevangélistáknak igazuk van abban, hogy senki sem valamiféle
véletlen miatt él itt a földön, hanem mindannyiunkat céllal ter
emtett egy szerető Teremtő, aki határozottan akarta a létezésün
ket. Viszont úgy tűnik, hogy e célt a sikerevangélisták inkább az
amerikai álomból olvassák ki, mintsem a Bibliából. Noha igazuk
van abban, hogy Isten áldása a Biblia szerint anyagi természetű
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áldásokat is magában foglalhat (és gyakran foglal is), a tanításuk
veszélye abban áll, hogy a spirituális egészséget anyagi és testi
egészséggel azonosítja és vice versa, ami viszont egyáltalán nem
biblikus.
   Egy pozitív (és bibliailag teljesen elfogadható) tanítása a sik
erevangéliumnak, hogy Isten mindenható, ami azt jelenti, hogy
képes beavatkozni az emberi életekbe, és emberileg remény
telennek látszó helyzeteket is meg tud változtatni, beleértve azt
is, hogy nincs olyan testi betegség, amit ne lenne képes meg
gyógyítani. Viszont amikor erről tanítanak, a sikerevangélisták
gyakran nem veszik figyelembe Isten szuverenitását, tudniillik
azt, hogy nem megváltoztathatatlan minták szerint dolgozik,
és gyakran úgy beszélnek, mintha Isten „ereje automatikusan
működne, vagy emberi technikák, szavak, cselekedetek vagy
rituálék által manipulálható lenne”. Hasonlóképpen azt sem
veszik figyelembe, hogy Isten néha nem a külső körülményeket
változtatja meg, hanem az imádkozó ember szívét. Ezért nem
tanítanak az önmegtagadásról és a kereszthordozásról, amelyek
Jézus szerint szükségesek az ő követéséhez.
   Másrészről viszont a sikerevangélium nagy hozzájárulása
a keresztény lelkiséghez az, hogy gyakran hangsúlyozzák, hogy
az embert nemcsak a saját bűnei akadályozzák hitbeli növekedé
sének útján, hanem azok az érzelmi sebek is, amelyeket mások
bűnei okoztak neki. A sikerevangélium tanítóinak igazuk van ab
ban, hogy Isten azt akarja, hogy a keresztények túljussanak ezen
sebek negatív hatásain, de a gyakorlatban azáltal, hogy türel
metlenül azonnali eredményeket akarnak másoktól, néha elfelej
tenek együttérzőek lenni, „sírni a sírókkal”. Ez a türelmetlenség
azt is okozhatja, hogy az emberekben bűntudat ébred a sikerte
lenségük miatt akár olyan esetekben is, amikor a pozitív változás
nem az ő erőfeszítéseiken múlik.
  
A két tanítás alkalmazhatósága ma Magyarországon
Most szeretnék visszatérni a mai magyar kontextushoz. Több
mint tíz évszázadon keresztül a római katolikus egyház egyfaj
ta kincsestár szerepet töltött be a magyar társadalomban: az az
intézmény volt, amelyik felelős volt a nevelésért, a közerkölcs
fenntartásáért, megbízható írástudók, közjegyzők, stb. biztosí
tásáért. Miután a reformáció és az ellenreformáció csatározásai
véget értek, és a protestáns felekezetek elfogadottá lettek, ők is
ugyanezt a modellt tették magukévá. A szocializmus évei alatt
az egyházak ezen tradicionális feladatai közül sokat elvettek
tőlük: elvették az iskoláikat, és visszaszorították a közéletbeli
hangjukat. A rendszerváltás után a nagyobb egyházak igyekez
tek visszaszerezni a korábbi befolyásukat, és noha ez csak rész
ben sikerült nekik, sok szempontból visszatértek a „kincsestár
modellhez”, amelyhez hozzá voltak szokva a keresztény Európa
évszázadai (Christendom) alatt. Amint fentebb olvasható volt,
a jelenlegi politikai színpad több résztvevője is ezt a fajta gon
dolkodást erősíti, és következésképp több egyház, illetve gyüle
kezet is – noha hasznos dolgokat tesz például a tudás átörökítése,
szociális feladatok, gyermeknevelés stb. terén – elfelejt az a hely
lenni, ahol az ember találkozhat a kegyelemmel. A híres keresz
tény szerző, Philip Yancey gyakran idéz egy beszélgetést, amit egy
barátjával, Gordon MacDonald tiszteletessel folytatott, amelyben
a lelkipásztor azt mondta, hogy a világ szinte bármit meg tud
tenni ugyanúgy, vagy akár még jobban is, mint a gyülekezet: nem
kell ahhoz kereszténynek lenni, hogy segítsük a szegényeket vagy
hogy meggyógyítsuk a betegeket, de „a kegyelem az egyetlen
dolog az egyház birtokában, amit sehol máshol nem lehet meg
kapni”. Yancey elmesél egy történetet egy szociális munkásról,
aki azt tanácsolta egy prostituáltnak, hogy kérjen segítséget az
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egyháztól, amire a nő válasza egy meglepett visszautasítás volt:
„Minek? Már így is elég nagy bűntudatom van.” Noha az idézett
történet Chicagóban esett meg, jól ábrázolja a kegyelemnek azt
a hiányát, amely több mai magyar gyülekezetben (bármely fele
kezetben) is észlelhető.
   Julianna anyához hasonló együtt érző, megértő emberekre,
és az övéhez hasonló gyöngéd tanításra igencsak szükség lenne,
ha a magyar gyülekezetek be akarják tölteni feladatukat abban,
hogy spirituális menedékhelyet nyújthassanak a gyöngéknek és
sebesülteknek.
   Hasonlóképpen egy olyan társadalomban, ahol a depresszió
és a reménytelenség az egyik legkomolyabb probléma, nagyon
fontos az emberek érzelmi sérüléseit felismerni és gyógyulást,
szabadulást kínálni belőlük Krisztusban, és szükség lehet a sik
erevangélium „igenis meg tudod csinálni” mentalitására, főleg,
hogyha az üzenet úgy szól, hogy „igenis meg tudod csinálni
Isten segítségével”. De mindezt ki kell egyensúlyozni Julianna
törődésével és érzékenységével, ami türelmes és nem feltétlenül
kíván azonnali változásokat, és képes arra, hogy észrevegye,
hogy néhány ember annyi bántalmazáson ment keresztül és ol
yan rossz szituációból indul, hogy már az is sikernek tekinthető,
hogyha végigéli életét mások bántása vagy öngyilkosság elköve
tése nélkül. Mindannyiunknak szüksége van a többiek segítségére
utunk során, de amint egy idős lelkipásztor fogalmazott egyszer,
vannak olyan emberek, akikkel kapcsolatban a gyülekezet leg
nagyobb sikere az, hogy egyszerűen „belökdösi” őket a mennybe.
Emellett Julianna és a sikerevangélisták is azt vallják, hogy min
den körülmények között Istenben bízni a legjobb, amit az em
ber tehet; előbbi Isten együtt érző könyörületére, utóbbiak pedig
hatalmára helyezve a hangsúlyt. Nyilvánvalóan mindkettőre egy
aránt szüksége van a sérülékeny embernek.
   Mindezeken túl is elmondható, hogy egyik teológiát sem le
het maradéktalanul alkalmazni a mai magyar viszonyok között.
Például egyik sem fejezi ki jól Isten szentségét vagy „teljesen más”
voltát; s míg Julianna teológiája a túlcsorduló anyai szeretetről
megérthető kontextusában, ahol az emberek számára Isten ezen
tulajdonságai adottak voltak, a mai magyar társadalom egészé
nek szüksége van arra, hogy emlékeztessék: kicsoda is Isten. A
sikertanítás beszél Isten hatalmáról és erejéről, de szentsége és
igazságossága marginális témák maradnak, az isteni szuvereni
tás fogalma pedig gyakran egyenesen alá van aknázva. Emellett a
sikerevangélisták sokszor egyfajta arrogáns önbizalommal visel
kednek, amely soha nem jellemezte Jézust vagy az apostolokat, s
amely szintén nem képes helyesen visszatükrözni az Isten szent
ségét.  
   Az, hogy Isten szentségére egyik gondolatrendszer sem
helyez kellő hangsúlyt, mindkettőben a bűn kérdésének elégte
len kezeléséhez vezet. Noha az emberek ítélkező letámadása
azt válthatja ki belőlük, amit a prostituált érzett Yancey törté
netében, s elidegenítheti őket a kereszténységtől, mégis az egy
háznak mondania kell valamit a bűnről is, ha a megváltást akarja
prédikálni. Míg Julianna felix culpa típusú hamartiológiája
megfelelő részét képezheti egy spekulatív teodíceának (és még
egyszer mondva, saját kontextusában adekvát válasz lehetett a
korszellemre), a mai Magyarországon katasztrofális lenne olyan
üzenetet hirdetni, amely elbagatellizálja az emberi bűn súly
osságát. A sikerevangélium beszél a bűnről (és néhány gonosz
dolog, például az antiszemitizmus, az okkultizmus vagy a por
nográfia ellen különösen harcol), mégis leggyakrabban olyan
dologként beszél a bűnről, mint ami meggátolja az egyént saját
teljes potenciáljának elérésében. Amit a sikerevangélisták álta
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lában nem vesznek észre az az, hogy Jézusnak a bárányokról és
a kecskékről szóló példázatában az átkozottak aszerint vannak
megjelölve, hogy mit nem tettek meg másokkal, illetve hogy
hasonlóképpen a gazdag ember és Lázár példázatában az előbbi
azért kárhozik el, mert nincs benne könyörület a kapuja előtt
lévő koldussal szemben.
   A sátán szellemi valóságáról szólva Julianna igyekszik
csökkenteni a kérdés fontosságát, ami érthető az ő korában,
amikor az emberek rettegtek az ördögöktől. Ezzel szemben a
prosperity-tanítók gyakran túlhangsúlyozzák a sátán munkáját,
és mindenütt démonokat látnak. Ezen tanítások egyike sem
lenne helyénvaló a mai magyar kontextusban, ahol az embereket
emlékeztetni kell arra, hogy a sátán igenis létezik, anélkül, hogy
olyan hibába esnénk, mint a sikerevangélium is, amely csak szel
lemi/démoni okokat jelöl meg az emberi nyomorúság okaként,
és nem vesz számításba testi, gazdasági, politikai és társadalmi
okokat. Utóbbiról szólva meg kell jegyezni, hogy sem Julianna,
sem a sikerevangélium tanítói nem szólítanak fel társadalmi szin
tű változásokra. Julianna esetében ez teljesen érthető, hiszen az ő
korában már az is elég nagy „lázadás” volt, hogy egy nő könyvet
írjon, és folyamatosan védekeznie kellett, hogy nehogy a lollar
dok közé sorolják, ami könnyen máglyára juttathatta volna őt.
  Viszont a sikerevangélisták nyilvánvalóan nem eb
ben a helyzetben vannak. Az ő kudarcuk ezen a ponton még
szembetűnőbb, hiszen mivel a pénzbeli nyereség állandó hang
súlyozása mellett nem ítélik el a mohóság és az önzőség bűneit
a nyugati társadalmakban, ezzel vétkessé válnak az evangélium
eltorzításában.
  
Konklúzió
Észrevéve, hogy a két teológia egyike sem használható fel vál
toztatás nélkül a mai magyar helyzetben, az olvasó felteheti a
kérdést, hogy mi volt az értelme annak, hogy e kettőt vettem
szemügyre. A válasz, hogy ezek kiindulópontként szolgáltak
egy párbeszédben, ami a következő kérdésre kereste a választ:
„Ha igaz, hogy a magyarok egy jelentős része úgy gondolkodik,
hogy a kereszténység az erősek vallása, akkor mit kellene tenni és
tanítani azért, hogy ezt a jelenséget ellensúlyozzuk?” Szem előtt
tartva, hogy e dolgozat nem ígért egy átfogó, részletes megoldást
erre a problémára, talán a válasz releváns részének számíthat egy
beszélgetés pár kezdőpontjának felvázolása is.
   A részletesebb válasz egy eleme lehet annak felismerése
is, hogy ahhoz, hogy egy olyan teológiai koordináta-rendszert
állítsunk fel, amiben ez a válasz felrajzolható, több mint két
beszélgetőpartner szükséges. Julianna anya gyöngédségével „sír
ni a sírókkal” és buzgón imádkozni a gyógyulásukért a prospe
rity gospel híveivel lehet, hogy nem elégséges. Kálvinnal együtt
kell ragaszkodnunk Isten szuverenitásához, Wesleyvel együtt
kell ragaszkodnunk Isten szentségéhez; Ámósz prófétával együtt
kell szólnunk a gazdagok társadalmi felelősségéről, és Bemerítő
Jánossal együtt kell hirdetnünk, hogy mindenkinek meg kell tér
nie. És ez a lista folytatható... Ez egy olyan komplex feladat, hogy
egyetlen ember nem tudja végrehajtani. De az egyetemes egyház,
mint Krisztus teste képes erre, még a mai magyarországi prob
lémák között is. Mivel célom ezzel a dolgozattal egy párbeszéd
elindítása volt, a kérdés részletesebb teológiai kidolgozása, illetve
a gyakorlatba átültethető „akciótervek” további kutatás részét
képezhetik.
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Hegedűs D. Viktor

A legnagyobb bűnös,
akit ismerhetsz
Ki a legnagyobb bűnös, akit ismersz? Amilyen választ adsz erre
a kérdésre, az rengeteget árul el a teológiádról, illetve lelked ál
lapotáról. Néhány keresztény ezt a kérdést nehéznek, ha nem
egyenesen illetlennek találja, úgyhogy hadd kezdjem rögtön az
elején azzal, hogy meg vagyok győződve arról, hogy egy keresz
tény számára a válasz erre a kérdésre csakis a következő lehet: én
vagyok a legnagyobb bűnös, akit ismerek. Sokan megütköznek
ezen a kijelentésen, olyan egyénekre mutogatva, akik állandó
bűntudatban élnek, és ebből nem találnak kiutat. Elismerem,
hogy ez a teológia valóban kegyetlennek tűnhet. Azonban ha
helyesen értelmezzük, akkor valójában ez a teológia a kétség
beesés helyett igazi szabaduláshoz vezet. Ha megismerjük saját
magunkat igazi valónkban, és ezzel együtt Megváltónkat is, ak
kor az rávilágít a mi bűnösségünkre, de Krisztus megváltásának
dicsőségére is, mégpedig olyan módon, ami egyszerre megaláz,
de boldoggá is tesz minket Isten kegyelmében.
   Az Újszövetségben Pál apostol úgy ír, hogy azzal világossá
teszi, hogyan is gondolkodott magáról. Először azt mondja
magáról, hogy ő a „legkisebb az apostolok között” (1Korinthus
15,9), majd később már „minden szent között a legkisebbnek”
(Efézus 3,8) tartja magát, majd még később, élete végéhez kö
zeledve pedig már a „bűnösök között a legbűnösebb” (1Timó
teus 1,15) jelzővel illeti magát. Ezeket az igéket alapul véve, és
azt összevetve Pál folyamatos, bűnnel folytatott harcával (Róma
7,13–25), elég éles képet kapunk az apostol önképéről. Bár meg
igazult szentként élte életét, a saját szemében azonban – gonosz
múltja és jelenbeli romlottsága miatt – mint legnagyobb bűnös
maradt meg.
   Figyeljük meg, hogy mit mond a II. Londoni Baptista
Hitvallás a hívők bűnös természetéről: „Földi életük ideje alatt
a romlott természet megmarad az újjászületett egyénekben is,
és noha Krisztus által ugyan kegyelmet nyert és halálra adatott,
mégis maga a romlott természet és minden abból eredő indulat
valóban és helyesen bűnösnek minősül.” – Második Londoni Bap
tista Hitvallás VI.5 (1689)
   Én vagyok a legnagyobb bűnös, akit ismerek. Ez a megál
lapítás nem másokhoz képest vett összehasonlításon alapul.
Ez egy megvallás. Megvallása a saját gyengeségemnek, a saját
bűnömnek. Az indok, ami miatt ezt az ítéletet meghozhatom, az,
hogy a saját bűneimet jobban ismerem, mint másokét. Másoknak
csak azokat a bűneit ismerem, amelyek láthatóak. Ismerem
viszont (még ha csak részben is) a saját motivációimat, gondola
taimat, vágyaimat. Nemcsak azokat a bűneimet, amelyeket eset
leg mások is láthatnak, hanem azokat is, amelyek észrevétlenül
maradnak. Ezeket a bűnöket nem csak, mint bűnösök érzékeljük,
hanem elsősorban mint szentek. Felismerjük bűneinket, és azok
kegyetlen súlyát Isten felénk való türelmének és Krisztus áldoza
tának fényében. És ez az, ami mélységes alázatra vezet bennün
ket.
   Az a szent, aki tisztában van bűnének fájdalmas valóságával,
nemcsak romlottságát vallja meg, hanem megvallja a Megváltó

ba vetett bizalmát is. Ezért ő már nem csupán megalázkodott,
hanem boldog is. Mert a legnagyobb bűnös öröme, hogy Jézus
a legnagyobb bűnöst is megkeresi, és megváltja az ő vére által,
ami megtisztít minket minden gonoszságtól. A megtéretlen em
ber soha nem fogja megérteni a szíve sötétségét, vagy azt, hogy
milyen mélyen is gyökerezik az ő bűne. Minél közelebbi kap
csolatot ápolunk Krisztussal, annál keserűbbé válik a bűnünk, és
édesebbé az Ő kegyelme. Minél jobban szeretjük Krisztust, annál
inkább fogjuk gyűlölni a bűnt. Minél magasabbra emel minket a
kegyelem, annál mélyebben fogunk meghajolni az alázatban. A
brit presbiteriánus lelkész, John Flavel fogalmazza ezt meg reme
kül: „Mikor a kukorica már majdnem megérett, a feje meghajol,
és mélyebbre görnyed, mint mikor még zöld volt. Mikor Isten népe
már majdnem megérett a Mennyre, alázatosabb és önfeláldozóbb,
mint hitvallásának kezdetén. Minél inkább növekszik egy szent,
annál inkább megismeri saját szívét és Isten felé való kötelezettségeit, melyek alázatra indító dolgok.” – John Flavel: Földi dolgok
mennyei használata (The Heavenly Use of Earthly Things)
   Az az ember, aki tudja, hogy ő a legnagyobb bűnös, és
akit megszomorít bűneinek mélysége, nem a kétségbeesésben
fogja magát találni, hanem annak a kegyelemnek a csodájában,
ami meglátogatja az istentelent. Boldogan kiálthat fel: számára
is van kegyelem! Ez a felismerés minden őszinte szent szívét
buzgóvá teszi arra, hogy megtérjen még megmaradó bűneiből,
és naponként Jézushoz meneküljön azoktól.
  „Ebből erednek azután a gyengeség mindennapi bűnei, amelyek foltként tapadnak még a szentek legszebb cselekedeteihez is,
s folyvást arra ösztönzik őket, hogy alázattal álljanak Isten színe
elé, hogy a megfeszített Krisztushoz folyamodjanak, hogy az imád
ság lelke segítségével, és az istenfélelem szent gyakorlataival kiirtsák testük kívánságait, és hogy tökéletesedésük befejeződéséért
sóhajtozzanak mindaddig, amikor majd kiszabadulván e halandó testből, Isten bárányával együtt uralkodnak a mennyekben.”
–Dordrechti kánonok V.2*
   Hacsak nem te magad vagy a válasz a cikk elején feltett kér
désre, akkor nem fogod meglátni a Megváltód nagyságát. Csak
az, akinek sok bocsáttatott meg, tud nagyon szeretni. (Lukács
7,41–49)
   Egy Isten szerinti élet nem a bűntől magától mentes, hanem
a bűn elítélő és irányító hatalmától. Egy Isten szerinti élet egy,
a bűnből folyamatosan megtérő és abban az Istenben hívő élet,
aki legyőz minden bűnt Jézus élete, halála és feltámadása által.
Egy Isten szerinti élet egy, az alázatban és örömben folyamatosan
növekvő élet.
   Én vagyok a legnagyobb bűnös, akit ismerek. De Isten szeret
engem. Bizonyítja ezt a Fiú áldozata, amin keresztül megváltott,
és helyreállított engem az Úr magához egyszer és mindenkorra.
   Ki a legnagyobb bűnös, akit ismersz?
* Dordrechti kánonok (Koinónia kiadó, Kolozsvár, 2000).
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ZENE
Tóka Ágoston

Mit keres még
imaházainkban az orgona?
Gyülekezeti orgonajáték múltban, jelenben, jövőben
Hálás vagyok Istennek, hogy egyházi szolgálatom, illetve
művészi munkám révén nagyon sok gyülekezetbe eljuthattam
az elmúlt években, és sok testvérrel beszélgethettem zenei
kérdésekről. Általános tapasztalatom, hogy mindenkinek
nagyon határozott véleménye van arról, milyen zenének kellene
elhangozni a gyülekezetekben, ezek viszont a legkülönbözőbb
alapokon állnak, általában valamilyen hagyományhoz vagy
divathoz való erős kötődésből fakadnak. Orgonaművészként
sok szeretetet, megbecsülést kapok a testvérektől, ugyanakkor
van, aki a misszió elé háruló akadályt lát a tradíciókban,
így a tradicionális zenében is, és megfogalmazza a címben
feltett kérdést. Természetes dolog, hogy különböző háttérből
érkező emberek másképp látnak kérdéseket, és a vélemények
ütköztetése előre is viheti a dolgokat. Engem is arra késztetett
a fenti kérdés, hogy komolyan elgondolkozzak szolgálatom
célján. E gondolatokat szeretném megosztani az alábbiakban.
  Az orgona kapcsolata a keresztény közösségekkel
sokféleképpen alakult az elmúlt két évezredben. Általában
minden újabb missziós irányzat orgonaellenesnek indult, aztán
az idők folyamán mégis befogadta a hangszerek királynőjét.
Az őskeresztények idegenkedése érthető is, hiszen az orgona
szorosan kapcsolódott a római hatalomhoz, igazán széles körben
csak sokkal később, a XV. századra lett elfogadott az istentiszteleti
orgonazene. Az 1500-as években azonban a reformációs vallási
irányzatok a közös éneklést tűzték ki célul, és elölről kezdték
az orgonával való barátkozást. Úgy gondolták, hogy az orgona
elveszi a gyülekezet istenadta jogát az éneklésre, mindaddig
ugyanis nem énekkíséretre használták, hanem a templomi kórust
felváltva szólalt meg. A kálvinisták ezért Genfben ki
is dobták a templomokból a hangszereket. Ugyanezt
például Hollandiában nem lehetett megtenni, ugyanis
a kereskedővénával megáldott hollandok nem sokkal
korábban költöttek hatalmas összegeket templomi
orgonákra, és reformáció ide vagy oda, nem voltak
hajlandóak kidobni a nagyszerű hangszereket. Végül
igen leleményes megoldást találtak a problémára: városi
tulajdonba vették a templomi orgonákat, az orgonista
pedig városi alkalmazott lett, így minden maradt a
régiben, csak épp az istentisztelet alatt nem játszhatott.
Előtte-utána viszont igen, mégpedig részletes
munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően, a
feljegyzések szerint a nyitott templomból kiszűrődő
orgonamuzsika bevonzotta az embereket, és távol
tartotta őket a kocsmáktól(!). A lutheránusok is vegyes
érzésekkel viseltettek a hangszer iránt, hiszen ők
is a közösségi éneklést tűzték zászlajukra, bő száz
évvel később mégis lutheránusként élt és alkotott

a történelem legzseniálisabb orgonista-zeneszerzője: Johann
Sebastian Bach. Az ő életében (1685–1750) már a lutheri
korálokhoz kapcsolódó istentiszteleti orgonamuzsika messze
meghaladta a hangszerre komponált, egykorú katolikus (német)
zene színvonalát és kereteit.
   A hangszerellenesség, illetve a kálvini hagyományt tovább
örökítő puritanizmus jellemző volt a 19. századi Magyarországon
megjelenő baptista misszióra is. Bányai Jenő a magyar baptista
egyházzenéről szóló könyvében idéz egy levelet, mely jól
illusztrálja a kezdeti álláspontot: „Mélyen megszomorít engem,
hogy ezt a mindenféle vigasságtevő szerszámokat behozzák a
gyülekezetbe, még idáig csak hallottam róla, hogy van olyan
hely, ahol már használják. Nagyon csodálkozom rajta, hogy
aki nem e világnak és nem a test kívánságának akar élni,
hanem Istenhez megtért, és néki akar szolgálni, mégis szereti
gyönyörködtetni a szívét a vigasságtevő szerszámokkal. Avval
igazolják magukat, hogy Dávid is azt mondja, hogy hegedűvel,
trombitával dicsérjétek az Urat. Az elég szomorú, hogy Dávidra
néznek, ki sokszor bűnbe esett, nem pedig az Úr Jézusra.” Egy
másik jellemző mondat, szintén 1920 előttről: „Ekkor határozták
el a harmónium használatát az istentiszteleteken, amit eddig
csak a kisteremben tűrtek meg a puritán öregek.” Az eddigiek
fényében nem meglepő, hogy pontosan ugyanaz történt, mint
amit a középkori egyháznál vagy a reformációs irányzatoknál
megfigyeltünk. Fokozatosan eltűnt a hangszerellenesség, a
harmóniumok elterjedése után a következő évtizedekben sorra
épültek az orgonák a gyülekezetekben, a Magyarországi Baptista
Egyház által kiadott orgonaiskolákat (Beharka Pál: Gyülekezeti

Az Újpesti Baptista Gyülekezet orgonájának sípjai

zene
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orgonajáték I–II.) pedig a mai napig széles körben használják gona ebben is fontos szerepet tölthet be, mert egyetlen más
több felekezetben is.
hangszer sem képes ilyen meggyőző erővel demonstrálni
   Mindezek ellenére nem mondható ki, hogy egy hosszú ideje az egyes zenei stílusok közti különbségeket, melyek mégis
tartó, szerves fejlődés csúcsán lennénk. Az első problémát a megférnek egymással egy nagyobb célt szolgálva. Sok pozitív
szocializmus évtizedeiben épült baptista orgonák több esetben is tapasztalatom van gyülekezeti énekléssel kapcsolatban is, egy
csapnivaló színvonala jelentette. Legtöbbjük mindössze néhány szívvel-lélekkel játszó (készülő) orgonista például sokat tehet
évig volt úgy-ahogy működőképes, tehát egy elektronikus egy régi ének lelkes megszólalásáért, mely így ugyanolyan sokat
orgona élettartamát sem érte meg. Mindez érthető a nagyon jelent az éneklők számára, mint egy új. Az éneklés lelkisége nem
szerény anyagi körülmények, valamint a megfelelő szakértelem kötődik egyik stílushoz sem, mint ahogy a vontatottság sem egy
és alkatrészek hiányának fényében, sanyarú következménye hangszer hibája.
viszont a digitális orgonák széles körben való elterjedése    Szolgálatom során
„Az éneklés lelkisége
olyan gyülekezetekben is, ahol egyébként a tradicionális zenei hármas célt tartok szem
műfajokra komoly igény van. Ezeken a helyeken sajnos hosszú előtt, melyet szeretnék a
nem kötődik egyik
időre beidegződött a gyülekezetbe, hogy igazi orgonára költeni kedves olvasók, testvérek
stílushoz sem, mint
felesleges pénzkidobás. További gond, hogy az orgonával kísért szívére is helyezni, közös
gyülekezeti éneklés ma egyre inkább vontatott, rutinszerű, a céllá tenni. Először
ahogy a vontatottság
dicsőítő együttesekkel is, szeretném léptensem egy hangszer
szemben nem képes nyomon hangsúlyozni
meggyőzően
hatni, – ahogy a fentiekben is
hibája.”
kiváltképp a kívülállók tettem –, hogy régen és
számára, akik úgy újabban íródott zenék,
érezhetik,
mintha különböző stílusok nem egymás helyett vagy ellen vannak.
egy múzeumba vagy Mindegyiknek megvan a maga funkciója, ha jól használják,
hagyományőrző klubba áldássá válhat a hallgatók számára. Nem szégyen egy
csöppentek
volna. orgonistának dicsőítő csoportban játszani, hasonlóképpen nem
Akkor mit keres még szégyen egy fiatalnak énekkarban énekelni sem. Másodszor,
Tóka Ágoston 2013-ban Junior Prima
imaházainkban
az fontos továbbvinni értékes tradícióinkat, éltetni a kóruskultúrát,
díjban részesült
orgona?!
orgonán, és más klasszikus hangszereken játszani, mert ebbe
   Ha visszagondolunk a hangszer és a kereszténység fog beleolvadni az aktuális divatirányzat, ha néhány év vagy
kétezer éves közös történetére, sok ilyen időszakot láthattunk. évtized múlva lecseng, és így tudjuk továbbadni a következő
Ellenségesen álltak hozzá az őskeresztények, mert a római generációknak, akik szintén hozzáteszik majd a magukét.
hatalomhoz társították, a reformáció idején a kálvinisták és Harmadszor, reménységem van arra, hogy lesznek fiatalok,
lutheránusok, mert a katolikus zenével azonosították, a bő akik mellém állnak törekvéseimben, utolérnek vagy meg is
száz évvel ezelőtti magyar baptisták, mert „vigasságtevő haladnak az orgonajátékban, improvizációban. Ezt szem előtt
szerszámnak” tartották, ahogy a levélben olvashattuk. Jelenleg tartva biztatom a tanulni vágyókat, keressenek bizalommal,
nem szerepel a dicsőítő együttesekben, mert szimbolizálja azt akár a nyári Egyházzenei Tanfolyamon, akár egyéb fórumokon,
a zenei gyakorlatot, amihez képest újat, mást szeretnének mon örömmel fogom segíteni őket!
dani. Meggyőződésem, hogy ahogy a korábbi szituációkban is,
úgy ezúttal is egymásra fog találni az
orgona és a keresztény zene aktuális
irányzata. Amerikában erre már
vannak példák, de kicsit ezt vetítette
előre egy ifjúsági konferencia is az
újpesti gyülekezetben, ahol a dicsőítő
csapat tagjaként (!) egy-két szám
erejéig az orgonához ültem, és a jazzegyüttesekben használt Hammondorgonákra emlékeztető hangszínnel
játszottam. Nagy örömmel tapasztal
tam, hogy a fiatalok milyen szívesen
vették az újító ötletet, pedig az újítás
eszköze maga a sokhelyütt lecserélni
kívánt sípos orgona volt!
   Ugyanakkor szeretném hangsú
lyozni, hogy zenei kérdések
ben
egészséges, építő látásmód csak
akkor alakulhat ki, ha a különböző
divatirányzatok mellett a tradíciókra
is megfelelően nyitott valaki. Sok
gyülekezeti konfliktus, szakadás,
sértődés elkerülhető lenne e „kettős”
A fotó cikkünk szerzőjéről a 2013. szeptember 12-ei diplomakoncertjén készült
(forrás: Tóka Ágoston Facebook-oldala)
nyitottságnak köszönhetően. Az or
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Alkalmas idő
„Az isteni szolgálatra bármilyen idő alkalmas, és mindaz, amit a
haza érdekében tesz az ember, nem egyéb, mint Isten szolgálata.”
(Hunyadi Mátyás)
  
Talán szokatlan lehet e folyóirat lapjain olyan „profán”
kérdésekről szólni, mint a gyülekezetek társadalmi szerepvál
lalása, az állammal, kormányzattal való együttműködés. Gyer
mekkoromtól – nyilván a „szakasszátok el magatokat a világtól”
bibliai figyelmeztetés nyomán, na meg politikai okokból – azt
hallottam, láttam, tapasztaltam, hogy az állammal bármilyen
formában való összekapcsolódást kerülni kell. Ha ilyen kérdés
egyáltalán felmerült, akkor is nagy távolságtartást, feszültséget,
óvatosságot láttam, amin persze az 1945 utáni évtizedekben nem
lehetett csodálkozni. Az 1989 utáni változások sokat enyhítettek
ezen a helyzeten, de számos ellentmondást, problémát is felszín
re hoztak. Az egymást váltó kormányzati ciklusokban az egy
ház és állam viszonya – a szétválasztás hangsúlyozása mellett –
jelentősen eltért egymástól. Egy tény azonban nem tagadható: az
eltelt 25 évben fokozatosan nőtt az igény az egyházak társadalmi
szerepvállalása iránt. Odáig fejlődött ez a folyamat, hogy a 2011.
évi CCVI. törvény, amely a lelkiismereti és vallásszabadságról
szól, bevezető szakaszában kimondta, utalva az Alaptörvény VII.
cikk (2) bekezdés második mondatára is: „Az állam a közösségi
célok érdekében együttműködik az egyházakkal”:
   „A Magyarországon működő vallási közösségek a társada
lom kiemelkedő fontosságú értékhordozó és közösségteremtő
tényezői, amelyek hitéleti tevékenységük mellett nevelési, okta
tási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyer
mek- és ifjúságvédelmi, valamint kulturális, környezetvédelmi,
sport- és más tevékenységükkel, valamint a nemzeti tudat ápo
lásával is jelentős szerepet töltenek be az ország és a nemzet éle

tében. Magyarország elismeri és támogatja a külhoni magyar
közösségek életében meghatározó szerepet játszó vallási közös
ségek tevékenységét is.”
   Ezt a jelentős szerepvállalást a kormányzat igen fontos fela
datok egyházaknak történő átadásával (például iskolák, szociális
intézmények működtetése), nemzeti szinten is jelentős értékek
megőrzésének, helyreállításának támogatásával, pályázati for
rásokkal, és egyéb más módokon is megerősíti, bevonja az egy
házakat a közös célok megvalósításába határon innen és túl.
Ennek a széles körű együttmunkálkodásnak egy kisebb, de nem
kevésbé jelentős szegmenséről, a „civil pályázatok” kérdéséről sz
eretnék néhány gondolatot megosztani.
   Egyre inkább nyilvánvalóvá lesz, hogy azok az erőfeszítések,
amelyeket egy kormány anyagi téren a társadalom érdekében
tesz, közel sem elegendőek ahhoz, hogy az életminőségen vál
toztatni tudjunk. Nem elég átalakítani a nagy rendszereket,
megújítani az épületeket, a környezetet, az infrastruktúrát, kül
önféle eszközökkel ösztönözni a gazdasági növekedést. Lelki
vonatkozásban is elengedhetetlen, hogy növekedés, megújulás
következzen be. Sokféle tanulmány, kutatás szól arról (érdemes
a témában áttekinteni a Magyar lelkiállapot 2013 című kötetet),
hogy a magyar népesség testi-lelki egészsége számos területen
katasztrofálisnak mondható, és a megbetegedések jelentős mé
rtékben lelki eredetűek. Testileg és lelkileg beteg társadalommal
pedig nem lehet jövőt építeni.
   Amellett, hogy tudjuk: a jövő és ezen belül a magyar nép
sorsa is Isten kezében van, nem háríthatjuk el magunktól a
felelősséget, hiszen a lelkek megmentése a keresztény embernek
életfeladata. Egy mégoly keresztényi lelkületű, a népének leg
jobbat akaró kormányzat sem képes ezt a munkát átvállalni,
megoldani helyettünk. Anélkül, hogy bármely politikai csopor
tosulás mellett letennénk a voksunkat és
„pártoskodnánk”, mégis ki kell monda
nunk, hogy – minden nehézsége és ellent
mondása ellenére is – ilyen széles és mély
együttműködésre, egyházi szerepvállalás
ra, illetve a kormányzati oldalról bizonyos
feladatok átengedésére, a tevékenységünk
támogatására, ami jelentős bizalmat is fel
tételez az egyházak irányában, az elmúlt
három évben nyílt meg a lehetőség.
   Örömmel látom, hogy ebben a folyamatban mi baptisták is benne vagyunk,
és számomra személyesen is biztató látni,
ahogyan gyülekezeteink egyre szélesebb
körben látják meg és keresik a különböző
társadalmi csoportok irányába történő
szolgálat és egyúttal a gyülekezetben zajló
közösségi élet, nevelés és missziómunka
megerősítésének lehetőségét, kihasználva
az „alkalmatos időt”. Tudom, hogy vannak
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eltérő vélemények is a gyülekezetekben, hogy szabad-e, kell-e
egyáltalán állami forrásokat bevonni a munkánkba. Személyesen
arról vagyok meggyőződve, hogy Istenünk ezt a kegyelmi időt
és lehetőséget azért adta, hogy éljünk vele és használjuk, mert a
magyarságnak nagy szüksége van arra, hogy lélekben megújul
jon, annál is inkább, mert az országot, a képviselt értékeket ért
támadások mellett Európa és a világ számos országa, civil és egy
házi közössége tekint ránk követendő példaként, megerősítést
nyer általunk a saját helyesnek ítélt törekvéseihez. Nem tudjuk,
meddig tart ez a nyitottság az egyházak irányában, hiszen nem
kell messzire menni, hogy lássuk: sajnos Európában sem va
gyunk mentesek a keresztények elleni – sokszor igen alattomos
– támadásoktól. És „a napok gonoszak…”.
   Az én működési területem a családpolitika, így arra van
rálátásom, hogy gyülekezeteink hogyan kapcsolódnak be az
ifjúságot, az időseket, a családokat támogató pályázatokba. Az
Emberi Erőforrások Minisztériuma és a hozzá tartozó pályázati
alapokból származó kiírások köréből, amelyeket a Nemzeti Csa
lád- és Szociálpolitikai Intézet bonyolít le, az látható, hogy a pá
lyázásra bátorságot vett gyülekezeteink a támogatások felhaszná
lásával szerveznek gyermek- és ifjúsági tematikus táborokat,
házasságra, családalapításra felkészítő foglalkozásokat, részt
vesznek a kábítószer-megelőzésben, törődnek idősekkel, gya
korta komplex, akár egész éven át is tartó programsorozatokkal
próbálják elérni a településükön, kerületükben élőket. Sok eset
ben ezek a támogatások hozzájárulnak a gyülekezeti generációk
között folyó munkához is.
   A pályázati források természetüknél fogva mindig elégte
lennek mutatkoznak, következésképpen nem mindig sikerül
támogatást kapni, vagy csak töredékét a kért, remélt vagy szük
séges összegnek, és időnként az adminisztrációban is akadnak
nehézségek, ennek ellenére a pályázó gyülekezetek száma las
san, de biztosan növekedni látszik. A támogatások odaítélésekor
a bírálók figyelemmel igyekeznek lenni az egyházak társadalmi

beágyazottságára, a népességen belüli arányokra is, így – a pá
lyázatok minőségét és a források nagyságát most figyelmen kívül
hagyva – a baptisták számarányához képest nyilván nem várható
tömeges támogatás. De aki nem szánja rá magát arra, hogy
megküzdjön egy pályázattal, az biztosan nem fog támogatáshoz
jutni. Van olyan pályázó gyülekezet, amelyik kiváló pályázatokat
készít, amelyek rendre a legmagasabb pontszámokat érik el, így
forráshiány ide vagy oda, alig fordul elő, hogy ne kapnának tá
mogatást. Ezért a fent leírtakon túl az alapos munka is hozzájárul
a sikerhez, ami így a belső és külső missziómunka fontos elemévé
válik.
   Annak érdekében, hogy lássuk, mégis milyen körben és

nagyságrendben tudtak bekapcsolódni gyülekezeteink a pá
lyázati munkába, álljon itt néhány adat, amelyeket az NCSSZInél az elmúlt három évben kiírt pályázatok eredményeiből tud
tam leszűrni. (Nem biztos, hogy mindent fel tudtam térképezni,
hiszen vannak olyan gyülekezeti alapítványok, egyesületek is,
amelyeknek a neve nem utal feltétlenül baptista háttérre. Nem
tartalmazza a táblázat azokat az esetleges pályázatokat sem, ame
lyeket más minisztériumokhoz vagy államtitkárságokhoz [okta
tás, egészségügy] adtak be, illetve az Új Széchenyi Terv keretében
meghirdetett uniós pályázatokat sem).
  
A gyülekezet/szervezet neve
Magyarországi Baptista Egyház

Elnyert összeg
2010–2013 (EFt)
2725

Baptista Szeretetszolgálat és (regionális) 9400
szervezetei
(Budapest,
Debrecen,
Dunántúl)
Wesselényi utca

2445

József utca

2358

Tázlár Remény Alapítvány

300

Békés

670

Pécs

409

Kaposvár

500

Érd

500

Rózsakert

270

Ócsa

300

Bodrog

200

Rákoscsaba

370

Az összes elnyert támogatás (NCSSZI): 20 447 EFt. (Próbálkozott
még Kecskemét, Nagydobos és Angyalföld, valamint a Kőszikla
gyülekezet is, de tudomásom szerint ők nem kaptak támogatást.)
   Ez bizony jelentős forrás, amelyet misszióadakozásból
vagy egyéb forrásokból nem könnyen tudnának előteremteni
a gyülekezeteink. Ezért meggyőződésem, hogy érdemes ezt a
lehetőséget továbbra is használni, amíg az Úr kegyelméből tart az
a kormányzati időszak, amely céljai, szándékai megvalósításához
számít az egyházi közösségekre is.
   Célszerűnek látszik országos szinten is segítséget nyújtani a
próbálkozóknak, megismertetni a pályázati támogatásból születő
programokat, ahogyan ez manapság szokásos, a szélesebb közös
ség elé tárni a „jó gyakorlatokat”. A sikeres pályázók átadhatják
tapasztalataikat a kezdőknek, és egyházi vagy missziókerületi
szinten pályázati támogató csoport is hasznos lehet. Bizonyára
lennének testvérek, akik a világi, szakmai munkájuk során írnak
pályázatokat, vannak tapasztalataik, és szívesen bekapcsolód
nának egy ilyen támogató munkába.
   Mi lehetünk az a kovász – más keresztényekkel együtt –
amelyik az országunk lelki megújulásának tésztáját megkeleszti –
ezt viszont nem felülről kell elkezdeni, hanem helyben, ott, ahol a
lélekújulásra, tisztulásra, vigasztalásra, megerősítésre, bátorítás
ra, az igazságban való nevelésre váró honfitársaink élnek. A gyer
mekek és fiatalok közt, a családokban kell megindítanunk ezt az
élesztő pezsgést, megmutatva hitünk és cselekedeteink egységét,
felkínálva a változás lehetőségét és esélyét az Úr Jézus által.

60

Irodalom
Leleszi Balázs Károly

Gondolatok a szakrális
költészetről
Leleszi Balázs Károly költő, író. 1958-ban született egy re
formátus papi családban. Édesapja bibliafordító volt. 11
kötete jelent meg eddig, a legutolsó – Oszd szét a szeretetet
– 2013-ban. Verseiben az Istentől nyert látást követi. Áthatja
verseit az Istenbe vetett mély és szilárd bizalom. Szociálpedagógiát végzett a Pázmányon. Jelenleg Káván él.

Fikner Piroska: A parókia udvara II.

„Amit tesztek szívből végezzétek, úgy, mint az Úrnak,
és nem úgy, mint az embereknek!” (Kol 3,23)
I.
Miért ír az ember? A válasz roppant egyszerű: ír, mert érzi a Szel
lem indíttatását. A belső Sürgetést. A Valóság szorongattatását.
Isten kezét a vállán. Ír, ahogy Radnóti Miklós megfogalmazta: ír,
mert mi mást is tehetne?… És mi is a vers? – erre a kérdésre
a maga korában minden lírikus új válaszokat és új definíciókat
keres. Így vagyok most ezzel én is. Bár én ebben a kis írásomban
Isten országának viszonylatában próbálom vizsgálni ezt a kér
dést. Egyes irodalmi szakemberek szerint a költőknek Orpheusz
ként pokolra kell menniük, hogy ott találják meg saját hangjukat.
József Attila egyik legdrámaiabb verseskötete (Külvárosi éj) mot
tójául ezt az egyszerű, régi pásztoréneket választotta:
   Aki dudás akar lenni,
   pokolra kell annak menni,
   ott kell annak megtanulni,
   hogyan kell a dudát fújni.
   A költő ebben a régi pásztortáncból átvett énekben, nagy
kifejező erővel arról ad hangot, hogy a költők belső pokolra szál
lása – kikerülhetetlen. Úgy emlékszem, hogy József Attilának
összes művei elé is ezt az éneket választották halálosan szép jel
mondatul. „Poétának lenni: veszélyes foglalkozás”, olvastam val

akinél nemrég valahol.
   „Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni”, ezzel az
állítással ellentétben a keresztény költők visszaállítják a felborult
értékrendet, miszerint az alkotóknak a golgotai alászállásban, az
én halálában kell megtalálniuk hangjukat… Pokol: a holtak helye.
Az a hely volt az Ószövetség szemében, ahol nincs jelen az Isten
– hisz Isten maga az élet, a fény, a halál pedig nem más, mint a
teljes magány, elszakadás, mikor visszavétetik az „élet lehelete”,
mindezek pedig az ősbűn következménye. A halottak földje
valóban árnyékország, szomorú, fájdalmas-bús hely, amikor az
ember kilép az élők sorából, hogy egy kietlen pusztaságban ten
gesse homálylétét. Jézus Krisztus megváltásának végső tette az
volt, hogy ide száll alá értünk. A kereszten meghalt Istenfiú a testi
halálon túl felvállalja a belső, lelki halál helyére való alászállást is.
A halált nem megsemmisíti, hanem végérvényesen le is győzi,
ezáltal az élet újdonatúj távlatát nyitja meg előttünk. Értsük ezt
meg jól, s váljék ez lelki életünk drága kincsévé: a fölfelé vezető
út alászálláson át vezet. Csak aki már alászállt a Megváltóval ön
nön bűnmélységeibe, az lesz képes fel is emelkedni vele. Ez után
boldogan átadja élete vezetését Krisztusnak, mert bizonyossággá
vált számára, hogy „élek pedig többé nem én, hanem él bennem
a Krisztus” (Gal 2,20). Ez az ige azt jelenti, nem csupán bennem
van, de él bennem! S innentől kezdve már egy másik történet
kezdődik, hogy a híres dantei sort idézzem: „incipit vita nova”
(új élet kezdődik). S ez új gondolkodásmódot, megújult elmét
eredményez.
   Igazság az, hogy minden vers megírása mindenkor súlyos
erkölcsi és hitbeli küzdelem gyümölcse. A versírás nem más,
mint Isten lábainál térdeplő hallgatás. Versírás közben a költő
letelepszik saját lelkében alázatosan Isten lábainál, hogy fel
tárulkozzanak előtte az örök igazságok. Ilyenkor nincs semmi
más a szívükben, egyedül csak az Isten. Míg Isten lábainál té
rdepel, a múló idő örökkévalóságot kap. Helyükre kerülnek a
dolgok. Megvilágosodnak. „Mert nálad van az életnek forrása; a
te világosságod által látunk világosságot.” (Zsolt 36,10). A költő
ameddig ír megzabolázza mulandóságát, azért ír, hogy elviselje e
világot, mely körülötte szüntelenül szétfoszlik a semmibe.
   A költészet lényegi összetevője: látni s hallani, hallani és
tudni. Keresni és találni. Kopogtatni és bebocsátást nyerni. Azt
is tudjuk, a vers nem más, mint megformált igazmondás. Az
igazság fölismerése olyan intuitív folyamat, ami a személyesen
átélt belső megtapasztalásokban válik élővé és elevenné, melynek
leírása talán épp a versben tud a legjobban kiteljesedni (kötött
formája révén), s ez valamiképp transzcendenssé teszi a verset
– így az a Szellem jelenléte nyomán különleges hatóerőre tesz sz
ert. Egy francia költő, Pierre Emmanuel (Pilinszky és a magyarok
barátja) gondolatai hűen tükrözik az enyémet is, aki a „Bábel”
című poémája bevezetőjében ezeket írja: „Költő vagyok, ha ezt
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nem is tudom megérteni, legalább meg tudom énekelni. (…) Az
igazi ember bennem a költő: költészetem Isten iránti szeretetem
kifejezése, az a hely, ahol keresem őt és találkozom vele. Jelenléte
titokzatos munkája szellememben.” Továbbá az Afrika-kutató
David Livingstone-nal együtt mélységesen vallom: „Semmit sem
tartok értékesnek, csak Isten országának viszonylatában.” És még
Pilinszky Jánossal: „Számomra a művészet alapvetően vallásos
eredetű.” Azt is hiszem, hogy a
   „…költeményeink megint bejárják az emberek útjait, s
magot és gyümölcsöt visznek egy másik kor emberi nemzedéke
közé –
   És új fajta lesz fajtám férfiai között, új fajta lesz fajtám
leányai között, és eleven kiáltásom az emberek országútján,
közelségtől közelségig, embertől emberig,
   A távoli partokig, ahol megfut a halál!…”
  
(Saint-John Perse: Szelek)
   Ebben a mai szerteágazó, bonyolult, az emberi elmét oly
leterhelő informatikai-digitális szmogvilágban fontosnak tartom,
hogy megismerjük a költőket, éppen e költő természet értelmé
ben végsőkig ívelő akaratukat, valamint ezen belül hitüket, vi
láglátásukat, saját regionális viszonyaik jellegzetességeit, ebben a
korban, melyben sokan vitatják a költészet létezésének létjogo
sultságát is. Szerintem a költészet nagyobb szerepet játszhat,
mint ami eddig megadatott neki. Más szerepet. Talán a legnagy
obb feladatuk az, hogy a Világosság fiai legyenek, hogy a világ
figyelmét tanítványi mivoltukban magára az Alkotóra irányítsák,
a csillagvilágokon átívelő Szeretetre.
   S ettől a szeretettől semmi sem szakíthat el minket (Róm
8,35–38). „Aki szeret, tudja. Aki tudja, szeret”, mondta a No
bel-díjas Szent-Györgyi Albert. Igazat kell adni Oshónak, aki
így vélekedett: „A szeretet az egyetlen létező költészet. Minden
más költészet csupán annak visszatükröződése. A költészet lehet
hangban, a költészet lehet kőben, lehet építészetben, de alap
jában véve ezek mind a szeretet visszatükröződései különböző
közvetítőeszközökkel. A költészet lelke a szeretet, és azok az igazi
költők, akik megélik a szeretetet. Talán sosem írnak verseket, ta
lán sosem szereznek zenét – talán sosem tesznek semmi olyasmit,
amit az emberek általában művészetnek tekintenek –, de azok,
akik megélik a szeretetet, akik teljesen, totálisan szeretnek, ők az
igazi költők. A vallás akkor igaz, ha megteremti benned a költőt.
Ha megöli a költőt, és úgynevezett szentet teremt, akkor nem
vallás, akkor patológia, egyfajta neurózis, vallási köntösbe öltöz
tetve. A valódi vallás mindig felszabadítja benned a költészetet,
a szeretetet, a művészetet és a kreativitást, érzékenyebbé tesz. A
szívverésed egy új ütéssel gazdagszik, az életed már nem unal
mas, áporodott jelenség többé. Szüntelen meglepetés, és minden
pillanat egy új rejtélyt nyit meg. Az élet kiapadhatatlan kincs, de
csupán a költő szíve ismerheti meg. Én nem hiszek a filozófiában,
nem hiszek a teológiában – de a költészetben hiszek.” Így gondo
lom ezt én is. Ezért a legszebb versnek az életünk megírását tar
tom, amit majd az angyalok fognak felolvasni a nagy fehér trón
előtt. Tehát: „Őrzők, vigyázzatok a strázsán...” (Ady).
   Életünk (költészetünk) jó illatként fog szétáradni Isten tró
nusa előtt. „Őrzők, vigyázzatok a strázsán...”! A „lélek gyümöl
cseiben” nagy áldások vannak. Mi a gyümölcs? A gyümölcs – a
bővelkedő élet eredménye. A gyümölcs erőlködéstől mentes.
Amikor egy fa gyümölcsöt terem, még csak tudatában sincs
annak, hogy ő gyümölcsöt fog teremni. Ez abból fakad, hogy
belül olyan bőséges az élet, hogy gyümölcsöt hoz. Ez szellemi
leg is igaz. Ha egy költő gyümölcsöt terem, nem kell neki nagy
zajt csapnia mórikálva. Nem kérkedik képességeivel. Hisz ott a
gyümölcs, csendesen, némán. Leszakításra várva. Isten dicsősége
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a gyümölcstermés. De a gyümölcsterméshez feltétlenül szük
séges, hogy Jézushoz kapcsolódjunk, ahogy Urunk mondta: „Én
vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Aki énbennem marad, én pe
dig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit
sem cselekedhettek.”
   Fel kéne már ismerni, hogy az ember, aki lényegénél fog
va Istenhez rendelt lény, s nem élhet Isten gondviselő szeretete
nélkül. „Az Élet él és élni akar”, ahogy Ady hitvallásában meg
is fogalmazta. Akár tagadjuk, akár nem, az ember minden
ellenkező érvelés ellenére „szomjazik valami örököt” (Ady).
Ahogy Pál mondta Athénben, az Areopágoszon: „mert őbenne
élünk, mozgunk és vagyunk; miképpen a költőitek közül is mon
dották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk.” (ApCsel
17,28).
   Mivel a Kozmosz nemzetsége vagyunk, így Isten nem
csupán az életünk kezdőpontja, hanem létforrása, erőtere és
végcélja, „omega-pontja” (Chardin) is. Szent Ágoston gondola
tát felhasználva el kell jutnunk „Istenből Istenbe”. Ahogy éde
sapám fordította a Róm 11,36-ot: „Belőle fakad, rajta át halad,
beléje torkollik a mindenség”. Így van ez a költészettel is. Isten
így fejezte ki magát: „enyém a világ és ami betölti” (Zsolt 50:12).
„Ahogy Isten művei beszédesek azok számára, akik ismerik, és
megnyílnak azok számára, akik szeretik, ugyanúgy rejtve marad
nak azok számára, akik nem keresik, és nem ismerik Őt.” írta
Blaise Pascal francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus. A
már idézett Pilinszky írta ezeket a gondolatokat: „A világ csak
a tökéletesen önzetlen pillantásnak adja oda magát. A világot
nem a zsarnokok, hanem a gyermekek uralják. Csak amiről vég
képp lemondunk, kerülhet véglegesen papírra. Csak amit végleg
átengedünk Istennek, lehet valójában a miénk.” Isten kölcsönha
tás-törvénye kimondja, ha adsz, neked is adatik. Azt is hiszem,
hogy a legegyszerűbb szavakból álló vers is művészetté, égivé vá
lik, ha a Szellem jelenlétében születik. „Közel van hozzád az Ő
beszéde, a szádban, a szívedben van: mégpedig a hit igéje, amely
megnyitja az utat Isten rajtunk és értünk végzett munkájának”
(Róm 10,8 – szabadfordítás).
   A költőnek tudatlan emberként alázatosan Isten bölcsessé
géhez kell fordulnia, s nem a világ bölcsességéhez. Verseinek im
ává kell átalakulniuk – és ez csak az örökkévaló igazságok zsámo
lyán lehetséges. Ezt olvassuk János evangéliumában (3,27.30):
„Semmit sem szerezhet az ember, ha nem a mennyből adatott
meg neki… Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.”
Sok költő természetellenesnek tartja, hogy versírás közben Isten
trónusa előtt térdepeljen. Ha van bátorsága és megteszi, akkor
maga az Úr ígéri neki: „Kiálts hozzám és válaszolok, hatalmas
és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem
tudhatsz.” (Jer 33,3)
   Ezeknek a találkozásoknak, megnyilatkozásoknak helye
van a vallásos irodalomban, amíg azok az égi tanítástól nem té
rnek el. „Nyisd ki a szádat, és én megtöltöm.” (Zsolt 81,11/b). Az
Alkotóval való személyes, meghitt kapcsolat bámulatosan képes
visszaadni ezeket az istenélményeket, és ez megismételhetetlen
csodává varázsolja a művet. Ezáltal a vers hangulata nem a költő
viszonya lesz a témájához vagy művéhez, hanem Istenhez fűződő
kapcsolatát sugározza vissza, amely minden élőlény egyedi és sa
játja. Így az isteni kreativitás helyet kap minden szóban, minden
képben és szimbólumban, minden sorban, amely kimondatlanul
is felszólítja az alkotót, miszerint csak az igei alapigazságokat
tartsa fontosnak. Ha így tesz, akkor vele is az történik, ami Jer
emiás prófétával. „Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette
a számat, és ezt mondta nekem az Úr: Én most a szádba adom
igéimet!” (Jer 1,9) Isten érintése esemény, mely nem hasonlítható
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semmihez sem.
   Isten érintése esemény. Sokféle gondolat van az ember
szívében, de csak az Úr gondolata az igazi. A szakrális irodalom
legnagyobb csodája, hogy vissza tudja adni ezeket az érintéseseményeket. Így az egyszerre több feladatot is képes betölteni:
kinyilatkoztatja a szépet, esztétikai élményt nyújt, közelebb visz
Istenhez, vagyis összekapcsolja az olvasót Istennel, ugyanak
kor felvonultatja az Ige lényegi üzeneteit is. Ez azért lehetséges,
mert az Úr megérintette a költő száját. Ez a megbízatás egyben
nagy felelősség is! Az alkotó hite mindennél fontosabb, mivel a
transzcendens tartalomnak hű visszaadása ugyanis sokkal több
az ájtatos szavak egymás mögé rakásánál; a személyiség olyan
fokú spirituális jellegét kívánja meg, mint a teljes önátadás, a
Szent Szellemre való hagyatkozás, ami által az alkotó, ha úgy
tetszik médiummá vagy prófétává válik, ezáltal átplántálni képes
istenélményeit az olvasónak – amelyek főként érzések formájában
nyilatkoznak meg. Egyetlen szakrális költő előtt sem tárulkoznak
fel az isteni üzenetek addig, amíg meg nem tud halni annak, ami
pusztán emberi. És azt se feledjük: a mondanivaló a nyelvi ele
mek rétegei alatt sem veszhet el, mi több tökéletes összhangban
kell hogy álljon a Szentírással. A sacralis irodalom formailag, rit
mikájában, rímelésében, a Biblia nyelvi eszközeiben, ötletes me
goldásaiban is csak fakón képes kifejezni azt a tökéletességet, ami
a Mindenható szavaiban rejtezik.

Fikner Piroska: A templom éjszaka

II.
„Csak kerete vagy magadnak. / Tetteid medre életed”– írta
Weöres Sándor az Egysoros versekben. Mint minden munka, így
az írás is becsületességet követel. Őszinteséget. Alázatot. Fed
dhetetlenséget. Meglátni mindenben az isteni jelenlétet. Ug
yanakkor azt is megköveteli, hogy becsületesek legyünk: mind
értékrendünkben, mind gondolkozásunkban, mind tetteinkben.
Másképp nem tárulkozik fel az ősszavak eredeti jelentéstartalma.
Írás közben állandó kapcsolatban kell lenni az Atyával, ahogy Jé
zus példát is adott nekünk. Csak így lehet belemerülni a Logosz
titkaiba. Hiszen „eljegyzett pecsétjével”. Isten rányomta szent
pecsétjét életünkre, írásainkra: ez nem a tiéd, ez az enyém, ez az
én tulajdonom. Így szól az ige: „Mert ki tesz téged különbbé? Ug
yan mivel bírsz, amit nem úgy kaptál? Ha pedig kaptad, mit dic
sekszel, mintha nem kaptad volna?” (1Kor 4,7) A költőnek, hite
leseknek, autentikusnak kell lennie... (Megjegyzés: nem tudom,
hogy tudjuk-e, hogy az autentikus szó az alkotni, írni [például
könyvet] jelentésű görög igéből származik.)
   Az ihlet nem akkor jön, amikor mi akarjuk, vagy szeret
nénk, hogy megjelenjen – de mindig jelen lesz, ha érzékenyek
vagyunk a hallásra, az „első belső-felső Hangra” (Gyökössy). Az
alkotás, ha úgy tetszik, az ihlet kiváltságos pillanataiban jön létre,

amelyek azért kiváltságosak, mert kiváltják a költőt, ha csak egy
pillanatra is saját emberi széthullásának poklából. S ez kegyelem.
A költő a legmélyebb és legőszintébb érzéseit is csak akkor tudja
hitelesen kifejezni, ha a benne lakozó által fölébe tud helyezkedni
hústesti érzéseinek. Mindenekelőtt úgy kell élnie, ahogy ebben a
navajo indián költeményben:
   Így szól Torlino esküje:
   „Szégyellem magam a föld előtt:
   szégyellem magam az ég előtt:
   szégyellem magam a hajnal előtt:
   szégyellem magam az esti szürkület előtt:
   szégyellem magam a kék ég előtt:
   szégyellem magam a sötétség előtt:
   szégyellem magam a Nap előtt.
   Szégyellem magam az előtt,
   aki bennem áll, és amely beszél általam.
   E dolgok közül némelyik mindig rám néz.
   Nem kerülhetem el pillantásukat.
   Ezért igazat kell mondanom.
   Ezért mondok mindig igazat.
   Szavaimat szorosan a keblemben tartom.”
  Rimbaud egészen fiatalon fogalmazta meg ezeket a gon
dolatokat: „Ha valaki költő akar lenni, mindenekelőtt saját
magát kell tanulmányoznia, az embernek saját magát kell megis
mernie teljesen; keresi lelkét, megvizsgálja, kipróbálja, megis
meri. Miután így felfedezte önmagát, művelni kezdi a lelkét. Ez
egyszerűnek látszik… De arról van szó, hogy a lelkünket mon
struózussá alakítsuk… Azt mondom: látnokká kell lennünk,
látnokká kell tennünk önmagunkat… A költő hosszú, végte
len és ésszerű gyakorlat, minden érzékének felszabadulása által
lesz látnokká… Nagy beteg, nagy bűnöző, nagy átkozott – és a
legfőbb Tudós! – Mert elérkezik az ismeretlenhez!” Igazak ezek
szavak. Könnyű észrevenni valamit, ha látjuk, de mi az, amit
nem látunk? Könnyű hallani egy hangos kiabálást, de halljuk-e
a belső csendes Hangot? Könnyű látni a nyilvánvalót, de a nehéz
kérdések hozzák felszínre, ami nem nyilvánvaló… A költőnek
vátesszé kell válnia, vagyis látnoki képességekkel ellátott prófé
tává. A „látnokról, a látóról” szó esik a Szentírásban is (1Sám 9,9).
   „…mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság szel
leme” (Jel 19,10). A sorsunk mi magunk vagyunk, ahogy mon
dani szokták. Az írás hűen tükrözi a költő belső spirituális ál
lapotát, lényegi irányultságát; ha nincs tiszta belső élete, akkor
a világ rabszolgája lesz. Cselekedeteinek összhangban kell len
nie azzal, amit ír. Nincs benne egy szemernyi kétség sem afelől,
hogy ő benne él, és ő pedig őbenne. „Ítéljétek meg (pontosabban:
vizsgáljátok meg) tehát, mi kedves az Úrnak!” (Ef 5,10 szf). Erről
kéne szólni. Csak erről. És van még egy nagyon fontos figyelmez
tetés a Szentírásban. Jézus ezeket mondta: „Mondom nektek: az
emberek az ítélet napján minden fölösleges szóról számot ad
nak… Szavaid alapján igazulsz meg és szavaid alapján vonsz
magadra ítéletet” (Mt 12,36–37).
   Mit jelent a fölösleges szó? A fölösleges szó az, amit az em
ber azon felül mond, ami szükséges. Az üres szavakkal szemben
áll – a meggondolt, lényegre törő, értékeket megfogalmazó, való
di mondanivalóval rendelkező írás. Az árnyékok és álképek vi
lágából át kell menni az Igazság világába. A mai kor „kiváltsága”,
hogy intézményesítette a fecsegést. A technikai eszközök kife
jezetten erre ösztönöznek minket (a mobiltelefon, az internet,
a chet), nem is szólva a médiáról (pletykaújságok, kereskedelmi
rádiók és televíziók).
   A költőnek tehát el kell szakadnia az üres beszédtől, vagyis
nem a világból valóként, hanem Istentől valóként kell írnia,
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olyan emberként, aki a földi életét zarándokútnak tekinti, mert
már átélte az újjászületést, a megváltást, és létfontosságúvá vált
számára az egészséges, hiteles, őszinte beszéd. „…ki szépen ki
mondja / a rettenetet, azzal föl is oldja…” (Illyés Gyula). És ez
miként lehetséges, a Jelenések könyvében, (3,18) ezt olvassuk:
„…tanácsolom neked, végy tőlem tűzben megtisztított arany
at…” Továbbá isteni parancs számára: „Igyekezz kipróbált em
berként megállni Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall
szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.” (2Tim 2,15).
Ha ez lebeg szemünk előtt, akkor „megáld minket… Krisztus
ban!” (Ef 1,3)
   Az Ószövetségben az áldás alapszava: a térd, a térdelés…
Ez arra az ősi gyakorlatra utal, mikor egy apa vagy nagyapa
azzal ismerte el a gyermeket törvényesen magáénak, – ezzel apai
áldásának és vagyonának örökösévé –, hogy térdeire vette…
Isten áldása ihlet, kegyelem, életerő, gyógyulás, helyreállítás. Írás
közben nem erőlködnünk kell, hanem feladva minden emberi
erőfeszítést, engedni kell, hogy Jahve Szelleme akadálytalanul
tudjon működni bennünk. A dicsőség Atyja ma is minden gyer
mekének ingyen adja a bölcsesség és kijelentés szellemét. Csak
kérni kell tőle! Az Úr Jézus a Máté evangélium 13. fejezetében
példázatokban beszél „az egek királyságának” földi megvalósu
lásáról. A tanítványainak azonban azt mondta: „Néktek adatott,
hogy értessétek a mennyek országának titkait”… Az Ószövetség
ben Dániel próféta könyvében ezt olvassuk: „De van Isten a men
nyben, aki a titkokat feltárja…” ( Dániel 2,28/a). Ismerjük-e az
Ő akaratának titkát? Tanúságot teszünk-e róla? Erre mindenki
Istennek adjon őszinte választ!
   A tanúságtétel szintén gyakori jelző a mai irodalmi életben,
ugyanakkor az egyszerű mindennapi életben is. Weöres Sándor
oly szépen megfogalmazta:
   „Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad.
   Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad.
   Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad.
   Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad.
   Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad.
   Oltsd ki lángjaid - a szerelem legyél te magad.
   Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad.
   Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad.
   Törd át gátjaid – a világ legyél te magad.
   Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad.”
   Isten így panaszkodott Ezékiel prófétának: „Kerestem köz
tük valakit, aki építené a falat, és odaállna a résre a színem elé…
de nem találtam.” (Ez 22,30). Nem csupán lehetséges meghal
lani Isten üzeneteit, hanem feltétlenül szükséges is. Kevesek
ben tudatosul, hogy minden ember saját hivatása szerint részt
vállal (elkötelezettség) az élet mai küldetéséből. Jézus mondta:
„Senki pedig, ha gyertyát gyújt, nem teszi rejtekbe, sem a véka
alá, hanem a gyertyatartóba, hogy akik bemennek, lássák a vi
lágosságot” (Lk 11,33) Banális igazság, de igaz: „égnünk kell,
hogy gyújtani és világítani tudjunk. „…amit tudunk, azt szóljuk,
és amit láttunk arról teszünk bizonyságot…” (Jn 3,11) Mert a
költőnek, ha az időben is él, szembe kell néznie korának sajátos
problémáival. A sok nyomorúsággal, amit megtapasztal életében:
a szeretetlenséget, a gyűlöletet, az elmagányosodást, a gyermek
szegénységet, a széthulló családokat, nem is szólva a szenvedé
lybetegségek megkötözöttségeiben sínylődőkről, sorolhatnám
tovább. Istenem, milyen hosszú is a sor!… Vagy amit nap mint
nap lát a tv-képernyőn: éhezők milliói, merényletek áldozatai,
vagy a természeti katasztrófák elszenvedői. Ilyen szerteágazó
problémák nevében beszélni nehéz. „Ehhez egy bizonyos ad
ottság és tehetség kell” (Mt 19,11 szf.). A sátán lakóhelyén élünk,

de nem kötelező a követői közé állni.
   „A tehetség olcsóbb, mint a konyhasó”, mondta egyszer a
többszörös bestseller író, Stephen King. Mi teszi mássá a költőt?
„Aki ismeri önmagát s eléggé bátor, hogy bensejét könyörtelenül
föltárja, az lírikus” (Kosztolányi). Ha átvilágítják, akkor igaznak
találtatik. A zsoltáros így kiáltott fel: „Vizsgálj meg engem, ó,
Isten, és ismerd meg az én szívemet!” (Zsolt 139,23) Ne em
ber, hanem Isten vizsgáljon át minket, nemcsak futó pillantás
sal, hanem mindent felforgatva, minden cselekedetünket fénybe
állítva. Ehhez bátorság kell!
   A legnagyobb hatást akkor tudjuk elérni, ha az életünk nyílt,
tiszta és áttetsző. „A költő olyan, mint a gejzír: a semmiből jön
és a semmibe megy” – vallja dr. Czeizel Endre genetikus. Nagyon
nincs igaza. Isten a költőknek küldetést adott, használni akarja
őket… „Az igazak emlékezete áldott”, üzeni a ma emberének
is Salamon által az Úr (Péld 10,7). Halkan kérdezem, hogyan
fognak rád emlékezni?...! Ne feledd, bármi is az élettörténeted,
azt most írod... Kiválasztottnak lenni különleges állapot. Mert a
kiválasztottak az Isten országát építik a földön. Váci Mihály min
dezeket így fogalmazta meg, az Eső a homokra című versében:
   „…osztani magad: - hogy így sokasodjál;
   kicsikhez hajolni: - hogy így magasodjál;
   hallgatni őket, hogy tudd a világot;
   róluk beszélni, ha szólsz a világhoz.
   Széjjel szóródni - eső a homokra    sivatagnyi reménytelen dologra
   s ha nyár se lesz tőled - s a táj se zöldebb:
  - kutakká gyűjt a mély: - soká isznak belőled!”
III.
A költészetnek többek közt azt a benyomást kell keltenie ben
nünk, hogy az emlékezetünk felidéz valami rég elfelejtett dolgot.
Egy jó vers olvasásakor azt gondoljuk: ezt már mi is átéltük, ez
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velünk is megtörtént, ez nagyon igaz – ezt mi is megírhattuk
volna, csak mi nem tudjuk ilyen cizelláltan kifejezni magunkat.
Milyen a jó vers? Platón szerint maga a költészet esztétikai alko
tás. A költészet, kifejezés dolga, ha egy-egy verssor, ha a verssor
minden egyes alkotóeleme, annak minden egyes szava, már ön
magában is kifejezés. Azt mondhatják erre, hogy ez elcsépelt
igazság, hogy ezt mindenki tudja. Én azonban nem tudom, hogy
igazából tudjuk-e azt hiszem, hogy azért érezzük köztudottnak,
mert nagyon is igaz.
   A költészet lényegi összetevője a jelenlét vágya, mégpedig
a megkülönböztetett jelenlété. Csodálatos az a pillanat, mikor
az olvasó rátalál a versre, vagy inkább így mondanám, hogy
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lassanként felfedezi a verset. Legelőször is önmagának. Aztán
másoknak... És az is mennyire igaz, hogy a verscsodák mily kevés
zajt ütnek! És mily csendesek! Mennyire súlytalanok! „Ó, varázs
van a szavakon…” (Babits). A mondanivalójuk-érzésviláguk mi
lyen egyszerű, és mégis – milyen gazdag!
   Hogy miféle érzésvilágot? Éppen ez az, amit nem lehet sza
vakkal kifejezni. Csak a visszfényét ejteném foglyul a mondani
valónak, az igazság kisiklanék a szavak között. Talán nem vagyok
homályos, ha azt mondom, néha szívesen harcoltunk volna,
hogy megmentsük egy-egy versben – a tavasz reménységgel teli
rügyezését, egy patak dalát, a szelek szépírását, egy kisgyermek
anyja láttán felragyogó mosolyát; vagy, hogy megmentsük a nap
sütésnek azt a csodáját, amely évmilliók óta azon fáradozik, hogy
eljusson Isten mosolyának homály nélküli ragyogásához. Ha
megértjük Isten mosolyát, akkor a szív szemei megvilágosodnak,
a fény ragyogni kezd a szívünkben, hogy aztán egybehangolód
jon s együtt dobogjon ezzel a természetfeletti fénnyel. A fénnyelteli szív drága ajándék az emberiség számára. Ne keressünk tehát
műfényeket! Nem éri meg. Hisz ahogy Dante óta mondjuk: „Sze
retet mozgat napot és minden csillagot”.
   Van egy másik esztétikai élmény is, az a pillanat – az is nagy
on különös –, amelyben a költő elképzeli a művét, s amelyben
lassanként felfedezi vagy kitalálja a művét. Latinul szinonima: a
„kitalálni” és „felfedezni” ige. Platón szerint kitalálni és felfed
ezni egyaránt emlékezés. Igen, mi, akik írunk (vagy olvasunk),
mindnyájan visszaemlékezünk valamire. Emlékezés formálja
személyiségünket. Az emlékezet mi magunk vagyunk. De van
még valami, amit nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az igaz
versek a Szellem által íródnak, és úgy is kell élni, hogy a Szellem
hű tolmácsai legyünk, mert ha valaki nem úgy él, ahogy gon
dolkodik; előbb vagy utóbb úgy is fog gondolkodni, ahogy él.
Babits Mihály (A második ének) fogalmazta meg ezeket a szép
gondolatokat:
   Megmondom a titkát, édesem a dalnak:
   Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.
   Mindenik embernek a lelkében dal van,
   és a saját lelkét hallja minden dalban.
   És akinek szép a lelkében az ének,
   az hallja a mások énekét is szépnek.
Úgy látom, hogy azok a jó költők, akikben ott lakozik az Isten
szent lehelete. Aki tud örülni a másik költő sikerének, és ha kell,
tud vele sírni is, sőt, a maga sikerénél mindig előbbre helyezi a
másikét. „Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló
dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti
magatoknál.” (Fil 2,3 vö. Gal 5,26) Boldogok az ilyen költők, akik
felismerik, hogy „…hiába fürösztöd önmagadban, / csak mások
ban moshatod meg arcodat…” (József Attila). Aki alázatosan és
tiszta szívvel le merik írni: „Irgalom, édesanyám, mama, nézd, jaj
kész ez a vers is!” (József Attila). Áldottak az ilyen költők. Ilyen
költőkre vár sóvárogva a világ, akik szétosztják, amijük van, akik
megélik az igazságot.... Ahogy Albert Einstein megfogalmazta:
„Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes.”
   Egy divatos vers még nem érték. A fél-hit még nem mutat
Istenre. Egy bűnben sínylődő élet képtelen a kisugárzásra. A földi
babérkoszorúnál értékesebb az égi. A siker nem lehet költői cél.
„Azért ismerünk, hogy tegyük és éljünk!” (Prohászka Ottokár)
Igazság az, hogy egy jó versnek – maga az örökkévalóság kell,
hogy legyen a mércéje. Ahogy József Attila írta: „A mindenséggel
mérd magad!”… Hiszen „(az Isten) elhelyezte az örökkévalóságot
az emberi szívbe…” (Préd 3,11 szf.).
   Sokszor gondolkodtam már rajta: Miért épp én írok
verseket? Miért? Mivel érdemeltem ezt ki én? Tettem-e érte
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bármit is? És egyáltalán vannak-e értékek a verseimben? Van-e
okom a kérkedésre? Kiknek írok? Ha választott vagyok, vajon
megértettem-e a kiválasztásom jelentőségét? Tisztában vagyok-e
ezzel? S valóban küldetéstudattal élem-e az életem? Így írok-e?
Ez is sokszor eszembe jut: „Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítot
tam. Soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel…” (Ézs 62,6a)
   Versíráskor az isteni titkok és mélységek területein járunk.
Égő, mégis soha el ne nem égő csipkebokor előtt állunk. E Tűz
előtt a mostani világ emberi bölcsességének (a magát oly magas
ra emelő XXI. század költészetének is) le kell húznia az emberi
ész saruját... Petőfi Sándor szavai még ma is igazak, melyet a XIX.
század költői című versében így fogalmazott meg:
   „Ne fogjon senki könnyelműen
   A húrok pengetésihez!
   Nagy munkát vállal az magára,
   Ki most kezébe lantot vesz.”
   „A szó szerint vett költészet megtanít rá, a jövőbe látni, azzal,
hogy feltárja a múltat – megtanít rá, hogy semmit értelmünk le
hetetlennek ne tartson, amit érzésünk lehetségesnek mutatott –,
sőt megtanítja az értelmet bátran elindulni az úton, amit az érzés
kijelölt”, írta egyik írásában Karinthy Frigyes. A költő olyan, mint
Benjamin Franklin aki, mert sárkányt eregetni a viharban, köz
ben meg felfedezte az elektromosságot.
IV.
Végezetül egy vallomással zárnám. Az az igazság, hogy a kép- és
beszédalaphangú verselésben találtam meg költői kifejezésmó
domat. És azt is alázatosan be kell vallanom, hogy verseimet ál
landóan újraírom, néha eszembe jut egy szebb kép vagy új gon
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dolat, és aszerint alakítom át őket. „Én a mai szemmel akartam
megérteni a tegnapot”, írta Luis Aragon. Verseimben igyekeztem
a költői képeket tudatosan használni, így szerettem volna eljut
ni belső világom távlataihoz. Hiszem, hogy a képek és szavak
kölcsönös vonzerejében erő van.
   Ne feledjük, igencsak komplikált lény az ember. Ezernyi
meg ezernyi vágy él bennünk, ugyanakkor mindegyik vágy
nak az ellenkezője is, hol az egyik, hol a másik kerül tudatunk
felszínére biológiai állapotunk, érzelmi hangoltságunk, hangu
lataink, életkörülményeink szerint. Nincs ez másként a versek
kel sem. Állandóan formálódnak, akár akarjuk, akár nem. Így
formálódunk azzá, amivé az Isten rendelt minket.
   A Horatius ut pictura poesis elve kimondja, hogy a köl
tészetnek olyannak kell lennie, hogy pontosan és ugyanúgy
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adja vissza az adott tárgyat, mint az azt ábrázoló kép. Képiség
nélkül elképzelhetetlen egy vers. Bizonyosnak látszik, hogy ez a
kifejezési forma nem veszített népszerűségéből: lévén, hogy egy
kép sokszor expresszívebb, könnyebben befogadható, így jobban
magáénak érzi az olvasó.
   Verseimben sokszor használom a tengerek, a hegyek, a
folyók, a csillagok képeit, nem tudnám szemlélni őket olyan
szélesnek és végtelenbe nyúlónak, ha nem élnének bennem elev
enként, pedig ezek közül még egyet sem láttam saját szemeim
mel. A Szentföldön sem jártam soha. Nem is maguk a dolgok
vagy bibliai események lapulnak bennem, hanem csupán a ké
peik, amelyeket a befelé forduló tekintetem észlel. Úgy gondo
lom, hogy a tiszta költészetnek vissza kell térnie a képhez, a dal
hoz, a mondat sajátos lüktető ritmusához. Az elementárisnak, az
égi teljesség megragadásának törekvése ez bennem…
   A versírás számomra öncélú dolog: úgy érzem, amikor
írok, helyemen vagyok. Tudom, azt csinálom, amit fontosnak,
értékesnek tartok. Sok dolog van e világon, ami megragadja az
ember szemét, de kevés olyan, ami megragadja a szívet. Ezeket a
szívdobbanásokat szeretném tetten érni. Tudjuk jól, az igazságot
csak a szívével látja az ember. Amit igazán fontosnak tartok, hogy
akinek vagy akikhez szól a vers, azokhoz eljusson és meghall
gattatásra találjon. Ez minden költő vágya. Az enyém is. Amúgy
meg, amit Albert Einstein mondott, az igaz rám is: „Nem vagyok
különösebben tehetséges. Csupán szenvedélyesen kíváncsi.”
   Mint sokan, én is nagyon szeretem édes anyanyelvünket. A
régi elfeledett (elavult) szavakat. A szép képeket. Hasonlatokat.
Szimbólumokat. Szenvedélyesen kutatom őket. Mikor leírom
őket, olyan érzésem támad, mint mikor a napfény simogatja ar
comat a hosszú zord téli hónapok után. Ez nem más, mint az
ihlet felülről jövő cirógatása. A magam értelmi homályában
elmélkedem a beszédhangokon; a szavak mondanivalója fölött,
lassan az én elmémben is derengeni kezd a fény. Majd – mint
egy égi hasadék résén át egy távoli titokzatos Tér felé nyílik szá
momra kilátás, olyan tájra, melyről addig nem hallottam, és soha
nem is álmodtam, hogy létezik. Ezt a teret leginkább a Jelenések
könyvének aranyvárosához tudnám hasonlítani. Aztán lassan
betekintést nyerek a szavak világának tárházába. Majd egy sz
eráf intésére belépek. Lépésről lépésre haladok előre a szavak
rejtélyes birodalmában, lépteim nyomán mennyei hárfák szólal
nak meg. Aztán hirtelen semmihez sem hasonlítható kozmikus
Fény tündököl fel, s ekkor csak úgy magától hirtelen felzendül
bennem a szavak harmóniájának összhangzata, melyek nem evi
lági jelentéseket hordoznak. S ezek lassan összeállnak sorokká,
mondatokká. A mondatok pedig verssé. A vers pedig reagál az
isteni valósággal.
  Kosztolányi Dezső szavai jutnak az eszembe, aki ezeket írta:
„Az a tény hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek,
gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs
fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan
sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e
vagy alacsony, erős-e vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vé
rem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként. Eb
ben az egyedül való életben csak így nyilatkozhatom meg igazán.
Naponta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy
születtem, élek és meghalok.”
   Egyszer apámmal egy bakonyi falucskában voltunk, ahol
édesapám szolgált a vasárnapi istentiszteleten, és mikor vége volt
az igehirdetésnek, akkor egy idős paraszt bácsi odament hozzá,
és így szólt: „Jól, jól beszélt a tiszteletes úr! Csak egy kicsit magas
volt a vályú!” Ezt azért minden írásomban igyekeztem szem előtt
tartani. Több-kevesebb sikerrel... Reisinger János mondta egyszer,

hogy a költőknek hét év után kéne kiadni verseiket, mert addigra
tisztulnak le a gondolatok. Van benne igazság.
   Életem Isten kezében van... Az írás nem tőlem függ.
Művészetem a világmindenség Szellemének irányítása alatt áll,
nincs szabad választásom. Ha érzem az Írás sürgetését, írok. Ab
ból a ruhatárból kell öltözködni, amit Isten ajándékozott nekem.
Az írás egy átalakulási folyamat, amelynek során verssé leszek, e
folyamat során veszítek és nyerek is. A történéseket magamhoz
vonzom és a bennem élő által világítom meg. Ameddig írok
féken tartom hanyatlásom, így nem érzem földi mulandóságom.
Követnem kell azt az utat, amit az Isten kijelölt számára, s útköz
ben magam is formálódom azzá, amivé válnom kell. Egyszerű ír
nokként írok, azt jegyzem le, amit a Szellem diktál nekem, és nem
úgy, mint egy hivatásos, elismert írástudó. Az életemből merítek,
és abból, amiket az Ige által megértettem; úgy írók, ahogy gyenge
emberi tudásomból telik, de azt is tudom, hogy van, aki (versei
által) sokkal többet tett Isten országáért, mint én, még ha nem is
adott ki könyveket.
   Történt egyszer, a francia szobrász, Auguste Rodin, valakit
megmintázott, és az illető sokadszori ülésre megkérdezte, hogy
mikor lesz már kész. Egyik napon aztán Rodin azt mondta nagyot
sóhajtva az illetőnek, hogy többet nem kell jönnie. A másik ör
vendezve újra megkérdezte, akkor már kész is van a szobor? Ro
din ezt válaszolta: „Nem, nincs még kész, de egyszer valamikor
abba kell hagyni”.
   Sokszor vagyok én is így a versírással.
   Mostanában sokszor szembe jutnak Pál apostol szavai: „Az
életem semmit sem ér, ha nem arra használom, hogy elvégezzem
azt a munkát, amivel megbízattam.” (ApCsel 20,24 szf)

Fikner Piroska: Gócpontok
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Dr. Tomka János
hét FŐBŰN A MENEDZSMENTBEN
Ajánló
Cikkünk a vezetéselmélet területére kalauzol bennünket.
Szerzője dr. Tomka János, aki maga is Isten gyermeke,
férj, apa, és ízig-vérig közösségi ember. Szakmai és tu
dományos tapasztalatait a vezetés és az oktatás területén
szerezte. Jelenleg a KPMG-BME Akadémia társelnöke,
az akadémiát működtető szervezet ügyvezető igazgatója,
a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtu
dományi Karának tanára. Fájdalmas, de izgalmas témát
taglal, a vezetéselmélet és az etika határterületére kalau
zol, és a vezetéssel kapcsolatos bűnök felismerésére hív. A
cikk nem egyházi kontextust tart szem előtt, ugyanakkor
a tárgyalt jelenségek olyan tükröt tarthatnak elénk, ami
ben felismerhetünk gyülekezeteinkben is megfigyelhető
anomáliákat és kerülendő vezetői magatartásformákat.
Sokat tanulhatunk arról is, hogy a vezető beosztásban
dolgozó gyülekezeti tagjaink milyen erkölcsi dilemmák
között élnek (netalántán vergődnek) a hétköznapok során.
Mindez hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy igehird
etésünk jobban szolgálja hallgatóinkat, és közösségépítő
munkánk során ne szakadjunk el a valóságtól, figyelembe
tudjuk venni korunk kihívásait.
   Szeretettel és tisztelettel ajánlom Dr. Tomka Jánost és
cikkét az olvasónak!
Heizer Tamás
A cikk megjelent: Antalóczy Péter (szerk.) (2013): Hagyomány
és érték. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtu
dományi Kar
  
Mi az, hogy főbűn, miért éppen hét, és mi közük lehet a
menedzsmenthez? – háboroghat jogosan a kedves olvasó. Nem
lett volna bátorságom ehhez a címválasztáshoz, ha egy interjú
során nem szegezték volna nekem a kérdést: …és mi az üzleti
élet hét főbűne?
   Már a görög és a római filozófusok is sokat foglalkoztak
az erények és bűnök kérdésével (Guinness, 2006). A görögök
az erény fogalma alatt azt a kiválóságot értették, amely lehetővé
teszi, hogy valami vagy valaki betölthesse rendeltetését. Például
a szem erénye a tisztánlátás, a kés erénye az élesség, a ló erénye
a jó futás, az ember erénye a bátorság, mértékletesség, nemes
lelkű adakozás, áldozatkészség, büszkeség, barátságosság és ig
azságosság.
   A görögök felfogásában a vétek leginkább vagy hiányt
vagy túlzást jelentett. A büszkeség erényével szemben például
Arisztotelész két bűnt határoz meg: a felfuvalkodottságot és a
kishitűséget, az előbbit mint a büszkeség túlzását, az utóbbit,

mint annak hiányát. A keresztény hagyományban a hét halá
los bűn osztályozása mélyebb és dinamikusabb az arisztotelészi
rendszernél. Peter Kreeft bostoni filozófiaprofesszor például a
következő módon definiálja a hét halálos bűnt:
• Kevélység: önzés
• Irigység: mások boldogságát bánni
• Harag: mások bántására, tönkretételére törekedni
• Restség: közömbösnek lenni Isten, a jó, az eszményi iránt
• Kapzsiság: a világi javak megszerzésére való törekvés, azok
hoz való ragaszkodás
• Torkosság: a világi javak mértéktelen fogyasztására való
törekvés
• Bujaság: mértéktelen, szétszórt vágyakozás minden vonzó
test után
Az erények és bűnök vizsgálatának görög-római hagyományára
nem csak a keresztény gondolkodók építettek. A sok-sok
megközelítésből mindenképpen érdemes kiemelni a hét halálos
bűn Mahatma Gandhi-féle verzióját:
• Politika elvek nélkül
• Jómód munka nélkül
• Kereskedés erkölcs nélkül
• Élvezet lelkiismeret nélkül
• Iskolázás jellem nélkül
• Tudomány emberség nélkül
• Istentisztelet áldozat nélkül
Amikor elgondolkoztam a „mi az üzleti élet hét főbűne” kér
désen, nagy volt a kísértés, hogy Kreeft vagy Gandhi felsorolását
adaptáljam az üzleti élet mai visszásságaira. Azt hiszem, mind
nyájunknak számos példa jut eszébe, hogy milyen változatos
formában jelennek meg a fenti bűnök korunk szervezeteiben.
Ezek száma messze meghaladja a hetet, és igen nehéz lenne
közülük kiválasztani a legsúlyosabbakat. Ugyanakkor nem ha
gyott nyugodni a kérdésfelvetés: valójában mik a szervezeti etika
kulcsfontosságú problémái, dilemmái? Én személyesen azokat a
jelenségeket tartom a legerkölcstelenebbeknek, amelyek első pil
lantásra nagyon etikusnak tűnnek, de ha megkaparjuk a felszínt,
akkor hamar kiderül, hogy tulajdonképpen az etikátlan viselke
dés kifehérítésére szolgálnak. A fenti gondolatok jegyében én is
összeállítottam egy szubjektív hetes listát a menedzsment etikát
lanságáról.
1. Az üzleti etika létjogosultságának tagadása
2. Azért lenni etikusnak, mert megéri
3. Lemondás az erkölcsi ítéletalkotásról
4. A becstelenség racionalizálása
5. Az etikátlan üzleti folyamatok kiszervezése
6. A félelem kultúrájának fenntartása
7. A közösségépítés elmulasztása
A rövid tanulmány keretei nem teszik lehetővé, hogy részletesen
kifejtsük a fenti bűnök okait, elterjedtségüket a mai szervezetek
ben, természetrajzukat, következményeiket és a leküzdésüket
támogató eszközöket. Csupán arra szorítkozunk, hogy tömören
rávilágítsunk ezeknek a káros jelenségeknek a létére és lényegére.
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1. Az üzleti etika létjogosultságának tagadása
Annak ellenére, hogy napjainkban robbanásszerűen nő az etika
iránti érdeklődés (Guinness, 2006), nagyon sokan úgy véleked
nek, hogy az üzlettan semmiféle erkölcsi megfontolást nem
tartalmazhat (Pálinkás, 2006). Szerintük az erkölcsi megfonto
lásoknak a gazdasági döntésekbe való bevonása káros, mert ez
a másokról való önzetlen gondoskodáshoz, azaz altruizmushoz
vezet. Ennek az irányzatnak a képviselői szerint az altruizmus
eluralkodásának gazdasági ellehetetlenülés a következménye.
   Vannak olyanok is, akik nem a fenti indoklással tagadják az
etikai megfontolások szükségességét a menedzsmentben, hanem
félreértik a kiváló menedzsmentgondolkodók tézisét, miszerint
csak egyféle etika van, tehát nem létezik olyan fogalom, mint
üzleti etika. A „félremagyarázók” nem sokat foglalkoznak azzal,
hogy mélyebben elemezzék és megértsék az általuk is nagyra tar
tott szerzők állításait alátámasztó érveléseket.
  John C. Maxwell például amellett érvel, hogy az emberek
általában különböző erkölcsi normarendszereket igyekeznek al
kalmazni életük különböző területeire (Maxwell, 2006). Nagyon
sokat írnak manapság a káros stressz eluralkodásáról a munka
helyeken, a vállalatok hatalmas összegeket költenek a munka és a
magánélet egyensúlyának helyreállítását támogató programokra,
ugyanakkor alig fordítunk figyelmet arra, hogy a szervezetben
megtűrt, sőt sokszor elvárt nem etikus viselkedési formák milyen
romboló hatással vannak a vezetők és a munkatársak jellemére és
személyiségére.

  Peter F. Drucker azért tartja veszélyesnek, hogy különböző
etikai kódexeket dolgozzunk ki az egyes szektorokra és szakmai
területekre, mert ezek azt sugallják, hogy más és más viselkedési
szabályrendszer vonatkozik a bankárokra és a köztisztviselőkre, a
menedzserekre és a coahokra, az orvosokra és a jogászokra vagy
éppen a vezetőkre és a beosztottakra – a sort hosszan folytathat
nánk (Drucker, 2008).
   Az üzleti etika szükségességének nyílt vagy burkolt tagadá
sa több okból is veszélyes. Először is azért, mert felmentést ad
a munkahelyi döntések etikai aspektusának figyelembevételi
kötelezettsége alól. Még súlyosabb problémát jelent, hogy ez a
fajta gondolkodásmód lemond a munkaszervezetek erkölcsi
javításának igényéről is (Pálinkás, 2006). Harmadszor fon
tos kihangsúlyozni, hogy lehetetlen helyreállítani az intézmé
nyekbe vetett bizalmat a vezetőknek az etikai szempontból is
fenntartható szervezetek létrehozására való kitartó törekvése
nélkül (Bazerman–Tenbrunsel, 2011). Végül azt se felejtsük el,
hogy egy egyetemes elveken alapuló, ugyanakkor a munkahe
lyi világ erkölcsi zűrzavarában iránytűként szolgáló üzleti etika
nélkül kielégítetlenül marad az emberi élet egyik alapszüksé
glete, melyet Németh Dávid pasztorálpszichológia-professzor az
erkölcsi orientáció szükségletének nevez (Izsák, 2012).
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2. Azért lenni etikusnak, mert megéri
Már a főbűnök meghatározása is szubjektívnek és önkényesnek
tűnhet, mennyivel inkább ezek rangsorolása. Ennek ellenére az a
meglátásom, hogy a második főbűn még alattomosabb és súlyos
abb az elsőnél. Úgy tűnik, hogy napjainkban háttérbe húzódtak a
szervezeti etika létjogosultságát tagadók tábora és egyre hangsú
lyosabbá válik „a jó erkölcs a jó üzlet” bölcsességét megéneklők
kórusa. De mit is jelent valójában ez a gondolkodás? A jó üzlet
fogalma alatt azt értik, hogy a vállalkozás alapvető rendeltetése,
hogy minél több profitot biztosítson a részvényeseinek, ennek
eléréséhez pedig jó erkölcsre van szükség, azaz arra, hogy mél
tányosan viselkedjen a munkatársaival, ügyfeleivel és a tágabb
közösséggel szemben is (Alford–Naughton, 2004).
   Ennek a népszerű felfogásnak az elutasítására évekkel
ezelőtt egy szakmai konferencián hallottam egy nagyon frap
páns megfogalmazást: etikusnak lenni hasznos dolog, de azért
lenni etikusnak, mert hasznos, nem etikus. Ennek a gondolatnak
az erősségét az is bizonyítja, hogy elhangzásakor szinte minden
esetben kérdéseket vet fel, ellenvéleményeket generál és vitára
késztet. Az említett konferencia következő előadója például nem
bírta ki, hogy nem mondjon ellent, azzal kezdve – egyébként
érdektelen – mondandóját, hogy márpedig csak akkor érdemes
etikusnak lenni, amikor az hasznot hoz. A hallgatóság nagy ré
szében – engem is beleértve – ez a vélemény megütközést keltett.
Pedig ha kicsit is megvizsgáljuk, ez a gondolkodásmód több eti
kai irányzatnak is – mint például az eudaimonizmus, a libertari
anizmus vagy a utilitarizmus – az alapját képezi (Maxwell, 2006;
Sandel, 2012).
   Friss élményem, hogy amikor egy nagyon éleslátású, nagy
műveltségű és etikusan gondolkodó barátomnak idéztem a ko
rábban említett állítást, visszakérdezett: de az ugye igaz, hogy
hosszú távon megéri etikusnak lenni? Az a szomorú tapaszta
lat, hogy nem minden esetben éri meg erkölcsösnek lenni, és
rossz úton haladunk, ha az etikusság dilemmáit a hasznosság
nézőpontjából kíséreljük meg feloldani.
   „A jó erkölcs a jó üzlet” típusú okoskodás több szempont
ból is téves (Alford–Naughton, 2004). Először is nem igaz az
állítás. Mindannyian tapasztaltuk és számtalan eset bizonyítja,
hogy azok az emberek, akik nem az etikusság útját járják sokszor
erényes társaikéhoz hasonlóan jó vagy még jobb eredményeket
érnek el.
   Másodszor, ha a jóhiszemű emberek rádöbbenek arra,
hogy az etikus magatartás nem feltétlenül vezet profitmaxima
lizáláshoz, könnyen cinikussá válhatnak. Az etikus megközelí
tést csupán a rengeteg módszer és technika egyikének fogják
tekinteni, közömbössé, esetleg elutasítóvá válnak az erkölcsi kér
désekkel szemben, és ami még veszélyesebb: megváltoztatják ér
tékeiket. Több mértékadó menedzsmentgondolkodó figyelmez
tet, hogy az alapértékek funkciói közül éppen a stabilizáló
funkció a legfontosabb. Jim Collins szerint például csak azok az
értékek számítanak alapértékeknek, melyekhez akkor is követ
kezetesen ragaszkodnánk, ha azok megtartásáért megbüntetne
bennünket a környezetünk.
   Harmadszor pedig fel kell hívni a figyelmet a képmuta
tás romboló hatására. Ha a jót egy ember vagy egy szervezet
nem azzal az őszinte szándékkal teszi, hogy önzetlenül segít
sen a másik emberen vagy a közösségen, akkor nagyon hamar
elveszítheti hitelességét, és ezzel tovább erősíti a társadalmi
felellősségvállalás nemes eszméjét aláásó folyamatokat.
  
3. Lemondás az erkölcsi ítéletalkotásról
Sok olyan vezető is van, aki elismeri a szervezeti etika létjogo
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sultságát, sőt igyekszik erkölcsösen viselkedni a munka világában
is, ugyanakkor nincs ereje, hogy a beosztottaival betartassa a
szervezet etikai kódexét. Számos oka lehet ennek a jelenségnek,
ezek közül a legjelentősebb, hogy a tolerancia fogalmának vég
zetes átértékelődése miatt egyre kevesebb bátorságunk van az
erkölcsi ítéletalkotásra. Ez nem csak a vezetőkre, hanem álta
lában mindenkire jellemző jelenség.
   A probléma mélységét jól érzékelteti Kay Haugard Az
erköl
csi ítéletalkotás felfüggesztése című, eredetileg 1997ben publikált dolgozata (Guinness, 2006). A szerző szépírói
alkotómunkát oktat évtizedek óta Dél-Kaliforniában. Az írás
megdöbbentő erővel mutatja be, hogy közel negyed század
alatt milyen drámai mér
tékben változott meg a hallgatók
érdeklődése, hozzáállása és véleménye a közösen tanulmányozo

A táblán: „Mennyire fontos az etika korunk társadalmában?”

tt írásművekkel kapcsolatban. Haugard az évek során változtatta,
a kor problémáihoz igazította a feldolgozandó és megvitatandó
szemelvénygyűjteményt, de minden alkalommal elővette Shirley
Jackson amerikai írónő először 1948-ban megjelent híres novel
láját, a Sorshúzást. Ez a mű a hosszú évek során mindig sokkolta
azokat a hallgatókat, akik korábban nem ismerték. Az emberál
dozatot a hallgatók habitusuktól függetlenül egyöntetűen elítél
ték. Történetünk idején, az 1990-es évek második felében azon
ban a hallgatók közömbösen, sőt fásultan viselkedtek a sorshúzás
megvitatása alatt, nem mertek véleményt formálni. A relativiz
mus, a cinizmus és a radikális multikulturalizmus lehetetlenné
tette számukra, hogy ítéletet formáljanak egy kegyetlen rítusról.
   A szerző így zárja le az írását: „Láttam, hogy minden
hiábavaló. Az egész osztályban, húsz látszólag értelmes felnőtt
között egy sem akadt, aki vállalta volna, hogy nyíltan szembe
helyezkedik az emberáldozattal. Szerintem egyszerű – zártam
le a beszélgetést –, hogy a szerző veszélyesnek tartotta azt, hogy
az ember fenntartás nélkül kövesse a sokaságot, hogy ne merjen
fellázadni a nyilvánvaló kegyetlenségek és igazságtalanságok el
len. – El voltam keseredve, és meg voltam győződve arról, hogy
a szerző, akinek elbeszélése oly sok embert megrázott, maga is el
lett volna keseredve a helyemben. A szeminárium véget ért. Me
leg este volt, amikor az osztályteremből kiballagtam az autóm
hoz, mégis borzongtam. Csontig át voltam fagyva.” (Guinness,
2006:19.)
   Az utóbbi években nemcsak írók és társadalomfilozófu
sok, hanem nagy tekintélyű menedzsmentprofesszorok is meg
kongatták a vészharangot: „az üzleti iskolák jórészt mellőzték
az értékek és az etika oktatását, mivel ezek nem részei az ilyen
intézményekben hagyományosan oktatott akadémiai tárgyak
körének. A következmények katasztrofálisak... Vagyis, ha többen

egy bizonyos módon cselekedtek, akkor a hallgatók úgy érezték,
hogy rendben van, ha ők is azt teszik.” (Podolny, 2009:39.) Joel
M. Podolny az Apple University dékánja és alelnöke nem tanu
latlan emberekről, hanem az elit üzleti iskolák hallgatóinak, a
jövő csúcsvezetőinek hozzáállásáról és gondolkodásmódjáról ír.
De miért is mellőzték az üzleti iskolák az etika oktatását? A sok
ok közül kettőt mindenképpen ki kell emelni. Először is a pro
fesszorok nem tudtak megegyezni egy közös erkölcsi alapelvben,
amelyre felépíthették volna az etikakurzus anyagát. Másodszor, a
tanárok többsége mélyen hit abban, hogy a menedzsmentképzés
ben a technikai ismeretek átadásának és a kompetenciák fejlesz
tésének van döntő jelentősége, az etika oktatásának elhagyása
pedig nem fog különösebb problémákat okozni. Mára ez a hipo
tézis teljes mértékben tévesnek bizonyult.
   Örülnünk kell annak, hogy Drucker keményen és őszintén
mer fogalmazni a menedzsment lényegéről: „Mivel a menedzs
ment tevékenysége a munka köteléke által egy közös cél érdeké
ben összetartott emberi közösségre irányul, folyamatosan az
emberi természettel és – ahogy azt a gyakorlati tapasztalatokból
tudjuk – a jóval és a gonosszal foglalkozik.” (Drucker, 2008:29.)
   Ahhoz, hogy a menedzserek megfelelő módon tudjanak
foglalkozni a „jóval és a gonosszal”, etikai ismeretekre, erkölcsi
feddhetetlenségre és bátorságra van szükség. Az üzleti isko
láknak és a professzionálisan működő szervezeteknek óriási
a felelősségük abban, hogy valódi és hatékony eszközök nyúj
tásával segítsék a vezetők etikai értelemben vett felkészítését
is. Ennek hiányában fennáll annak a veszélye is, hogy az etikus
viselkedéshez nélkülözhetetlen megalapozott ítéletalkotás he
lyett a mások fölött való felületes és romboló ítélkezés gyakorlata
fog megerősödni.
  
4. A becstelenség racionalizálása
Dan Ariely, a viselkedés-közgazdaságtan professzora kutatótár
saival együtt tudományosan ellenőrzött kísérleteket végzett több
ezer „becsületes ember” közreműködésével a Harvard Business
School, az MIT, a Princeton, az UCLA és a Yale egyetemeken
(Ariely, 2008). A résztvevőknek 20 egyszerű számtani feladatból
álló kérdéssort kellett megoldaniuk 5 perc alatt. A kísérleti cso
portokban a kutatók a válaszlapokat vakon megsemmisítették, így
a válaszadók bevallását fogadták el a helyes válaszok számának
meghatározásaként és a jutalom számításának alapjaként – egyegy jó megoldásra körülbelül fél dollár volt. A kontrollcsopor
tokban hagyományos módon osztályozták a feladatsorokat és
átlagosan négy kérdésre adtak helyes választ a résztvevők.
   A kutatás megdöbbentő megállapítása, hogy a kísérleti
csoport tagjai átlagosan hat helyes választ vallottak igaznak,
a valóságnak megfelelő négy helyett. Mit jelent ez? A kísérlet
tanúsága szerint az adódó alkalommal az emberek többsége át
lagosan 50%-os mértékben meghamisítja az eredményt jelenték
telen anyagi előny érdekében. Ez nagyon sok, vélekednek egyes
ek az esetről, mások amellett érvelnek, hogy egyáltalán nem
súlyos a helyzet, hiszen a 16 hibás válaszból csak kettőt hazudtak
helyesnek, ez pedig azt jelenti, hogy a csalás lehetőségét csupán
12,5%-s mértékben használták ki. Milyen lehet a csalás mér
téke valós munkahelyi, üzleti környezetben, ahol sokkal nagy
obb lehet a tét 1-2 dollárnál? Éles helyzetben az emberek bec
sületesebbek vagy éppen ellenkezőleg, még inkább készek meg
nem engedett eszközökhöz folyamodni? Milyen szerepet játszik
a csalás mértékében a lebukás veszélye? Milyen okokra és mo
tivációkra vezethető vissza a nem egészen tisztességes eszközök
használata a szervezetek hétköznapjaiban? Vannak-e módszerek
az etikátlan viselkedés visszaszorítására? Ezeknek a kérdéseknek
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a megalapozott megválaszolásához kiterjedt kutatásokra lenne
szükség, ugyanakkor már az Ariely-féle kísérletsorozat további
eredményeiből is elgondolkodtató következtetéseket vonhatunk
le.
   A kutatók igyekeztek kideríteni, hogy milyen tényezők
befolyásolják a csalás mértékét. Először tovább csökkentet
ték a tettenérés veszélyét, például teljes anonimitást kaptak a
résztvevők a felvett összeggel kapcsolatban. Több képzésem,
előadásom során ismertettem ezt a kísérletet, majd közösen ele
meztük a hallgatókkal az eredményeket. Meg szoktam kérdezni,
hogy a résztvevők véleménye szerint a lebukás eshetőségének
gyakorlatilag nullára csökkentésével nőtt-e vagy sem a csalás
mértéke. A többségi vélemény eddig minden esetben az volt,
hogy igen. Ezzel szemben a kísérleti eredmények éppen ennek az
ellenkezőjét támasztották alá: a csalás mértékét nem befolyásolta
a lebukás veszélyének nagysága. A kutatók ebből azt a követ
keztetést vonták le, hogy a legtöbben kísérthetőek vagyunk, ha
megvan rá a lehetőség, készek vagyunk egy kicsit csalni a kock
ázatoktól függetlenül.

   Ariely csapata azt is vizsgálta, mi történik akkor, ha a
jutalmat nem pénzben fizették ki, hanem játékzsetonban, amit
a résztvevők nem sokkal később készpénzre válthattak. Nőtt a
csalás mértéke? A józan ész és a többségi vélemény alapján: nem.
A kísérleti eredmények ismét ennek az ellenkezőjét igazolták. A
csalás mértéke több mint 100%-kal nőtt. A professzor így ír a
jelenségről: „hihetetlen képességekkel rendelkezünk a becstelen
ség racionalizálására, és annak indoklása lényegesen könnyebb
lesz, ha a csalás a pénztől egy lépés távolságra történik. A nem
pénzbeli fizetőeszközök nagyobb pszichológiai mozgásteret
hagynak az embernek a csalásra – ami olyan bűntényekhez
vezet, amelyek messze meghaladják a zsebre tett tollak szintjét:
visszadátumozott részvényopciókhoz, meghamisított pénzügyi
beszámolókhoz és korrupciós ügyletekhez. Ez a mozgástér a
hajtóereje a világ Enron-ügyeinek.” (Ariely, 2008:11.)
   A kutatókat természetesen nem hagyta nyugodni a kér
dés, hogy milyen tényezők segítik elő a csalás mérséklését vagy
megszűnését. A válasz ebben az esetben is meghökkentő volt:
„azt figyeltük meg, hogy ha rávettük a résztvevőket, hogy gon
dolják végig a becsületességgel kapcsolatos saját normáikat (a
tízparancsolat felidézésével, vagy a becsületkódex aláíratásával),
az teljes mértékben megszüntette a csalás jelenségét.”
   Nem tudom, hogy a fentiekkel egyező eredmények adód
nának-e egy hasonló magyarországi kutatásból. Azt mindeneset
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re megállapíthatjuk, hogy az etika olyan oktatására, mely el is
érkezik a hallgatók értelméhez és szívéhez, nagyobb szükségünk
van mint valaha.
5. Az etikátlan üzleti folyamatok kiszervezése
Az előző pontban láttuk, hogy a nem pénzbeli fizetőeszközök al
kalmazása – azaz valamely cselekedetért járó jutalom kifizetések
kiszervezése – nagy segítséget jelent nekünk abban, hogy tisz
tességes embernek tarthassuk magunkat akkor is, ha jól tudjuk,
átléptünk bizonyos etikai határvonalakat. Ennél súlyosabb bűn,
ha egy etikátlan lépés megvalósítását harmadik félre bízzuk. Az
„outsourcing” ma egy széles körben elterjedt menedzsmentdivat.
Mértékadó szerzők behatóan elemzik a kiszervezés stratégiai,
minőségügyi, gazdaságossági és kockázati aspektusait, de álta
lában megfeledkeznek az etikai dimenziójáról.
  Max H. Bazerman és Ann E. Tenbrunsel bemutat egy nagyon
tanulságos esetet, melyben úgy tűnik, minden etikusan történt:
„2005 augusztusában a Merck eladta a rákos megbetegedések
kezelésére alkalmazott Mustargen és Cosmegen gyógyszereket
egy kisebb gyógyszercégnek, az Ovationnek. Ezt a két gyógyszert
kevesebb mint ötezer beteg használta, és az eladásokból évente
közel egymillió dolláros bevétel folyt be. Éppen ezért ésszerűnek
tűnt, hogy a cég megváljon tőlük. A Merck azonban szerződéses
alapon a gyártási és forgalmazási jogok eladása után is állított elő
Mustargent és Cosmegent. Ha nem volt érdemes energiát fektet
ni a kisebb piacok számára előállított gyógyszerekbe, akkor miért
gyártotta a Merck továbbra is azokat?
   Az Ovation a megállapodás után nem sokkal a Mustargen
nagykereskedői árát mintegy ezer százalékkal, a Cosmegenét
pedig még ennél is nagyobb mértékben növelte. (Ami azt illeti,
az Ovation már korábban is vásárolt nagyobb cégektől kisebb
piacok számára előállított gyógyszereket, majd áremelést haj
tott végre. Egy ilyen jelentős áremelkedés PR-problémákat oko
zott volna a nagyobb cégek számára.) Miért nem tartotta meg
a Merck a gyógyszerek tulajdonjogát, és növelte az árakat saját
maga? Nem tudjuk biztosan, de feltételezhetjük, hogy a cég job
ban örült a következő főcímnek: »A Merck két terméket adott el
az Ovationnek«, mint annak, hogy »A Merck ezer százalékkal
növelte a rákos megbetegedések kezelésére alkalmazott gyógysz
erek árát«.” (Bazerman–Tenbrunsel, 2011:36-37. o.)
   A kutatók ezt az esetet különböző kísérletek segítségével ele
mezve arra a megállapításra jutottak, „hogy egy személy vagy egy
szervezet megítélésekor ösztönösen elnézőbbek vagyunk, ha az
etikátlan viselkedést egy harmadik félnek delegálják. Ez különö
sen abban az esetben van így, ha nincs teljes körű információnk
a kiszervezés hatásairól.” (i. m. 38. o.) A szerzők ezt a jelenséget
közvetett vakságnak nevezik, és abban rejlik különös veszélye,
hogy valóban szellemi vakságot okoz. Az így megvakult ember
szinte joggal gondolja, hogy nem felelős olyan problémákért,
amelyeket látszólag más, de valójában saját maga okozott.
   Ennek a fajta etikai kiszervezésnek számos tudatos vagy
nem tudatos formája terjedt el. Ilyen például amikor makulátlan,
nagy nemzetközi cégek, amelyek természetesen nem engedhetik
meg maguknak, hogy közvetlenül lefizessenek tisztviselőket vagy
beszerzési munkatársakat egy-egy komoly megbízás elnyerésé
nek érdekében olyan alvállalkozókat foglakoztatnak, akik elvég
zik a piszkos munkát.
   Természetesen nem minden vezető követ el ilyen sú
lyos bűnöket, ugyanakkor igen elterjedt gyakorlat, hogy kínos
döntések közlését – például egy munkatárs szerződésének fel
mondását – bízza másra vagy a „rendszerre” egy vezető. Sok eset
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ben az önmagában etikailag nem kifogásolható ügyek az ilyen
praktikák miatt válnak erkölcsileg megkérdőjelezhetővé.
6. A félelem kultúrájának fenntartása
A kultúráról, különösen a szervezeti kultúráról rengeteget
értekeztek az elmúlt évtizedekben. A mindennapokban is sok
szor, sokféle értelemben és gyakran felületesen használjuk ezt a
kifejezést. A kultúra fogalma számos ellentmondástól terhelt. Az
egyetemeken és különböző tanfolyamokon például azt sulykolják
a hallgatókba, hogy minden kultúra egyenértékű, a végletekig to
lerálnunk kell a tőlünk idegen kultúrákat, és nem alkothatunk ér
tékítéletet róluk. Erről bővebben szólunk a Lemondás az erkölcsi
ítéletalkotásról című pontban. Érdemes beleolvasni a megszám
lálhatatlan kultúraelemző szakdolgozat vagy doktori értekezés
némelyikébe, sokszor olyan érzése támad az olvasónak, hogy az
egyébként intelligens és felkészült jelöltek valamilyen láthatatlan
nyomás hatására a dolgozatírás idejére félretették gyakorlati ta
pasztalataikat és józan eszüket.
   Az iskolapadból vagy egy másik munkahelyről érkezve egy
vállalathoz vagy intézményhez az újdonsült munkavállaló az első
napok érdekességének és újdonságának elmúlásával egyre több
és több láthatatlan falba ütközik. Rá kell döbbennie, hogy az új
helyen egészen másként viselkednek az emberek, mint ahogy ko
rábban tapasztalta vagy elképzelte, szembesülnie kell azzal a szo
morú ténnyel, hogy itt egészen más szokások, elképzelések, írott
és íratlan szabályok uralkodnak a szervezetben, mint amilyeneket
eddig megismert. Következő csalódását nagy valószínűséggel az
okozza, hogy nem az őszinteség, a bizalom, a tudás szabad áram
lása, a sokszínűség támogatása, a kezdeményezések bátorítása, a
képességek kibontakoztatásának ösztönzése vagy a teljesítmény
igazságos elismerése jellemzi a kultúrát, mint azt a szervezet kül
detés- és értéknyilatkozata ígérte. Ehelyett azt tapasztalja, hogy
az emberek félnek egymástól, a főnökeiktől, az állandóan változó
követelményektől, a számonkéréstől, a teljesítménynyomástól, a
kiégés rémétől, munkahelyük elvesztésétől, értékeik feladásának
kényszerétől vagy éppen az erkölcsi értelemben vett lecsúszástól.
   De mi köze mindennek a kultúrához? A számtalan megha
tározás közül érdemes felidézni Edgar Schein definícióját: a sz
ervezeti kultúra „olyan közös alapvető feltételezések mintázata,
amelyeket a csoport külső alkalmazkodási és belső integrációs
problémáinak megoldása során tanult meg, és amelyek eléggé
működőképesnek bizonyultak ahhoz, hogy helyesnek tartsák,
a csoport új tagjainak pedig a hasonló problémák felfogásának,
értelmezésének és átgondolásának megfelelő módjaként adják át
ezeket.” (Tomka–Bőgel, 2010:210.)
   Ez a meghatározás első olvasásra kissé bonyolultnak tűnhet,
de kiváló támpontot nyújt a félelem kultúrája kialakulási folya
matának elemzéséhez. A kultúra feltételezéseken alapul, a félelem
kultúrája tehát arra a feltevésre épül, hogy a félelemre számtalan
ok van a szervezetben. A Magyar értelmező kéziszótár röviden,
de nagyon lényegre törően definiálja a félelmet: valamely közelgő
veszély okozta szorongó érzés. A Schein-féle definíció olyan min
tázatról, azaz egymáshoz kapcsolódó, illeszkedő, egymásra épülő
feltételezések rendszeréről beszél, mely közös tanulás eredmé
nyeként alakul ki. A félelem kultúrájában azt tapasztalták, ah
hoz szoktak az emberek, hogy mind a külső környezetből, mind
a kollégák és a főnökök részéről állandóan a legkülönbözőbb
természetű veszélyek leselkednek rájuk. Az újonnan jöttek
először azért nem értik a jelenséget, mert akkor még nem voltak
a cégnél, amikor a „régiek” egy hosszabb-rövidebb tanulási folya
mat során megtapasztalták, hogy a munkahelyen bármely pilla
natban lecsaphat rájuk valamilyen veszedelem, és azt feltételez
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ték, hogy a túlélés érdekében le kell mondaniuk olyan értékekről,
mint a nyíltság, őszinteség, becsületesség, tisztesség, emberség,
altruizmus vagy elkötelezettség. Szomorú tapasztalat, hogy egy
számunkra új környezetben a kultúra pozitív elemeit sokkal ne
hezebben és lassabban sajátítjuk el, mint a gyakran talán nem is
látható, a felszín alatt húzódó, de annál inkább romboló hatású
negatív komponenseit. Így az „újak” nagyon hamar belesimul
nak a „régiek” által kialakított félelmi kultúrába.
   És mi köze van a fentieknek a menedzsment bűneihez? Szin
te halljuk a menedzserek védekező kórusát: Mi a legnemesebb
értékrendet vezettük be a cégnél; a nyitott ajtók politikájának él
harcosaként hozzánk bárki, bármikor félelem nélkül bejöhet; ép
pen most fejeztünk be egy többéves és igen drága kultúraváltási
projektet, az majd egy-két további év alatt biztosan meghozza az
eredményét. Mások úgy vélekednek, hogy a kultúrát úgysem lehet
felülről megváltoztatni, az lassan, alulról, megfoghatatlan módon
divatok és trendek által vezérelve „maguktól” formálódnak.
   Ha egy vezető – függetlenül attól, hogy milyen szinten van a
szervezeti hierarchiában – az előbb említett mentegetőzés mögé
bújva nem igyekszik kitörni a félelem uralta ördögi körből, sú
lyos bűnt követ el mind a munkatársai, mind a részvényesei felé.
Egyrészről a megfélemlített, állandóan szorongó emberek szemé
lyisége és jelleme komoly torzulást szenved, másrészről a félelem
demotiválttá, vagy ami még súlyosabb, rosszra motiválttá tesz, és
ez mérhetetlen károkat okoz minden érintettnek.

  
7. A közösségépítés elmulasztása
Amikor évekkel ezelőtt kezembe került a Harvard Business Review Alakítsuk közösségé a vállalatokat című cikke, gyorsan
továbblapoztam. A cím alapján azt gondoltam, hogy egy har
madvonalbeli szerző vagy egy tapasztalatlan, fiatal kutató írhatta
a dolgozatot, olyasvalaki, akinek sem a vállalatok működéséről,
sem a közösségek lényegéről nincsen fogalma. Hosszú hónapok
kal később újra kezembe került a cikk, és megdöbbenéssel
ismertem fel, hogy a szerző az egyik legismertebb menedzs
mentprofesszor: Henry Mintzberg. Korábban el sem tudtam
képzelni, hogy éppen ő írjon a munkaszervezetek közösséggé
formálásáról, hiszen őt olyan témák kidolgozásáról ismerhettük
meg, mint menedzseri szerepek kontra menedzsmentfunkciók; a
szervezetek különbözősége és az öt szervezeti konfiguráció; vagy
a szervezetekben működő hét fő erő.
   Megbánva mulasztásomat azonnal elolvastam, majd több
ször áttanulmányoztam a rövid, de óriási jelentőségű tanul
mányt. Idézzük belőle talán a legfontosabb tézist: „A jelenlegi
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gazdasági krízis hátterében egy másik, sokkal jelentősebb válság
húzódik meg: eltűnt a közösségi tudat – az emberek már nem
érzik, hogy valami olyanhoz tartoznak és valami olyanról gon
doskodnak, ami nem csak róluk szól. …Az eredmény: gondatlan,
nemtörődöm magatartás, amely térdre kényszerítette a globális
gazdaságot.” (Mintzberg, 2009–2010:72.)
   Felületesen azt szoktuk mondani, hogy a krízis, a baj
szokta közösséggé formálni az egyes csoportokat. Ez a megál
lapítás sajnos nem általánosítható. A tapasztalatok, az őszinte
megfigyelések és elemzések azt mutatják, hogy azoknál a szer
vezeteknél, ahol a mostani gazdasági válság előtt jó volt a közös
ségi szellem, a vezetők és a munkatársak legalább olyan fontos
nak tartották csoportjuk és a cég érdekeit, mint a sajátjukét, a
krízis hatására valóban tovább erősödött a közösségtudatosság,
még inkább háttérbe szorultak az egyéni érdekek, és tovább
növekedett a csoportkohézió. A gyenge közösségtudatossággal
rendelkező vállalatoknál, intézményeknél nemhogy erősödött
a közösségi szellem, éppen ellenkezőleg, még jobban felszínre
kerültek a hatalmi harcok, az egyéni érdekekhez való görcsös, sőt
már az egyénekre nézve is káros ragaszkodás.
   Az alacsony közösségtudatossági szinttel rendelkező cso
portok tagjaira általában jellemző, hogy bár tisztában vannak
az áldozatok meghozatalának szükségességével, úgy gondolják,
ezt a többieknek kell megtenniük, ők maguk eddig is hátrányban
voltak a többiekhez képest. Paradox módon éppen a vezetőkre,
a biztosabb anyagi háttérrel rendelkezőkre jellemző ez a gon
dolkodásmód és az ebből fakadó magatartás.
   Önkritikusan meg kell jegyeznem, hogy én is – valószínűleg
többször is – beleestem ebbe a hibába. Egy alkalommal, amikor
az általam vezetett cégben körülbelül 35 százalékos létszám
és költségcsökkentést kellett végrehajtani, a megoldáskere
sés küzdelme során először olyan tervet vázoltam fel, mely
különböző mértékben minden munkatársat hátrányosan érintett
volna, kivéve engem. Voltak, akiket el kellett bocsátani, mások
rosszabb munkakörülmények közé kerültek, az előléptetéseket
és a fizetésemeléseket felfüggesztettem, hogy csak a legfontosabb
intézkedéseket említsem. Mindeközben meg voltam győződve
róla, hogy nekem továbbra is feltétlenül szükségem van – ter
mészetesen kizárólag a cég és a munkatársak érdekében – tágas,
kényelmes, egyszemélyes, ügyvezetői irodámra. Néhány napos
további tépelődés után rá kellett döbbennem, óriási hibát követ
nék el, ha ragaszkodnék saját kényelmemhez és jól megszokott
státuszszimbólumomhoz, közben a nálam nehezebb helyzetben
lévő kollégáktól természetes módon elvárnám az áldozathoza
talt. A radikális átszervezést végül úgy valósítottuk meg, hogy
a szobámat megosztottam egyik vezető munkatársammal. Azt
is el kell mondanom, hogy nemcsak a lelkiismeretem lett jobb,
hanem sokkal gördülékenyebben és kisebb feszültségekkel terhe
lten sikerült megvalósítani a nehéz programot, mint ha ragasz
kodtam volna eredeti elképzelésemhez.
   Ki kell mondani, a vezető igenis súlyosan vét a vele szemben
támasztott elvárásokkal szemben, ha nem tekinti prioritásnak a
közösség építését, ami egy összetett, konfliktusokkal terhelt, sok
befektetést igénylő és egyáltalán nem látványos feladat. Közös
ségtudatosság hiányában a munkatársak versengőek és frusztrál
tak lesznek, a szervezet pedig kaotikus és alulteljesítő.
  Pulay Gyula meggyőzően figyelmeztet bennünket, hogy
„…a vezetői munka értékelésének az utolsó és valószínűleg a
legfontosabb kérdése ez: Mennyire gazdagította a vezető azt a
közösséget, amelyet szolgált?!” (Pulay 251.)
   A közösségépítésben talán az a legnehezebb, hogy ezt a
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folyamatos és aprólékos munkát sem kiszervezni sem delegálni
nem lehet; időt, energiát kell rá szánni; fel kell vállalni a ké
nyelmetlen beszélgetéseket és a nehéz döntéseket. Honnan le
het mindenre ideje egy agyonhajszolt menedzsernek? Onnan,
hogy a munkatársak örömmel átvállalnak számos feladatot, ha
azt tapasztalják, hogy főnökük nem különül el tőlük, hanem ak
tívan segíti munkájukat és legalább hozzájuk hasonló mértékben
kiveszi részét az áldozathozatalból.
  
A következő lépés
Lehet, hogy ez a cikk túlságosan komor képet vázolt fel korunk
menedzserei etikusságának színvonaláról. A szerző szándéka
semmiképp sem az volt, hogy ítélkezzen vezetőtársai fölött,
hiszen erre nincs jogalapja, ráadásul tudatában van saját mulasz
tásainak és erkölcsi gyengeségeinek. A cikk célja sokkal inkább
figyelmeztetés volt: a szervezeti etika területén óriási deficitjeink
vannak és szokásos látszattevékenységek helyett haladéktalanul
el kell indulnunk az erkölcsi megújulás útján. A tanulmány ter
jedelmi korlátai nem teszik lehetővé, hogy akárcsak vázlatosan is
leírja ezt a változási folyamatot, befejezésül csupán arra szorít
kozhat, hogy felhívja a figyelmet az első lépésre.
   Első feladatunk, hogy belássuk, sok a tanulnivalónk az eti
kusabbá válás területén. Vezetőként pedig nemcsak saját erkölcsi
fejlődésünkért vagyunk felelősek, hanem a ránk bízott munka
társakért is. A tananyag elméletileg nem nehéz, elsajátításához
azonban komoly elszántságra van szükség: „szűnjetek meg go
noszt cselekedni. Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra,
vezessétek jóra az erőszakoskodót, pártoljátok az árvákat és öz
vegyek ügyét.” (Ézs 16,17)
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kilenc megállapítás, ami
tönkreteszi a házicsoportodat
Házicsoportos közösségedet nem szeretnéd romokban látni. Nem ezért
indítottad el. Azt akarod, hogy jól
működjön. Azt akarod, hogy az em
berek növekedjenek és erősödjenek a
csoportban.
   Olyan csoportot akarsz, amely
be az emberek alig várják, hogy me
hessenek. Amelyről beszélhetnek a
barátaiknak. Olyat, amelyre tíz év
múlva visszatekintve azt mondják:
„Az a közösség megváltoztatta az éle
temet.”
   Nem azt akarod, hogy az em
berek félve jöjjenek el a csoportra minden héten, csak azért mert
úgy érzik, hogy el „kell” jönniük. Amúgy pedig időpocsékolásnak
tartják egy olyan csoporthoz tartozni, amelyről másoknak is azt
mondják: „Ne csatlakozz kiscsoporthoz, amibe én járok, az is
szörnyű.”
   A csoportod sikerességét egy bizonyos szempontból nem
tudod befolyásolni. Istené a választás, hogy megáldja-e, vagy
nem. Az ő jogában áll olyan módon ösztönözni az embereket,
hogy azok elkötelezettek legyenek... vagy pedig nem. Isten támo
gató keze ott lesz... vagy nem.
   Azonban vonhatsz le magadban megállapításokat, amelyek
elkerülhetetlenül meglékelik a csoportod, amelyek garantálják,
hogy semmit nem nyersz az egészből, és egy szörnyű tapasztalat
ban részesítesz mindenki mást a csoportban. Gondolatok, ame
lyek lerombolják a közösséget, ahelyett, hogy előmozdítanák.
  
Kilenc téves megállapítás,
ami tönkreteszi a csoportodat
  
1. Nekik jobban szükségük van a közösségre, mint nekem.
Hiszen én értük teszem.
Neked pont ugyanannyira van szükséged egy valódi, egészséges
közösségre, mint bárki másnak. Soha nem felette vagy, mert Isten
másokra utalt életre teremtett.
2. Szükségük van rá, hogy ezt hallják.
Légy óvatos, ahogyan készülsz házicsoportra, ne úgy vedd át a
témát, hogy mindenkire nézve találsz benne valami igazságot,
amire szüksége van... kivéve saját magad számára. Gőg előzi meg
az összeomlást, barátom (Péld 16,18).
3. Nekem semmim nincs, amit tudnék adni.
Lehetnek olyan hetek alkalmanként, amikor üresnek és kiszáradt
nak érzed magad. De Isten olyan ajándékokat adott számodra,
amelyek tökéletesen illenek a csoportod vezetéséhez. Ne becsüld
* Ben Reed kicsoportokért felelős lelkipásztor az amerikai Nash
ville-ben és körzetében, a Long Hallow gyülekezetben, amely egy
több helyszínnel rendelkező gyülekezet. Lelkészi diplomáját a
Déli Baptista Teológiai Szemináriumon szerezte.

alá Isten kegyelmét az életedben azzal,
hogy önmagadat leértékelő álaláza
tosságot tettetsz.
4. Nekem nincs időm erre.
Elfoglalt vagy. Csakúgy mint én.
Nincs időnk arra, hogy elkerüljük az
egymással való közösséget. Minél el
foglaltabbak vagyunk, annál inkább
szükségünk van arra, hogy mások által
az igazság és reménység szavai elér
jenek bennünket.
   Amikor ezt mondod, a többiek
fölé helyezed magadat, és nagy önér
zetedben azt hiszed, hogy a te életed fontosabb, mint az övéké.
5. Valaki biztos fogja hívni őket.
Ne arra számíts, hogy valaki más fogja hívni vagy bátorítani a
csoportod tagjait, meglátogatni őket a kórházban, esetleg felhív
ni őket az állásinterjú után, vagy dobni egy sms-t egy vizsga után!
Nem fogja más megtenni. Neked kell végezned a pásztorolást,
amely elengedhetetlen egy csoportvezető számára.
6. Nekik egy „tökéletes” vezetőre van szükségük. Jobb, ha nem
beszélek a bűneimről ezen a helyen.
Egy házicsoport vezetőjében nem a tökéletesség, amire szükség
van. A csoportod tagjai sokkal inkább tudnak azonosulni veled
a harcaid és a nehézségeid kapcsán, mint a győzelmeid árán bár
mikor is. Légy nyitott és őszinte, amikor elrontasz valamit!
7. Mivel én vagyok a vezető, ezért nekem többet kell beszélnem.
Nem. Nem. Nem. A legjobb csoportvezetők képesek többet hall
gatni, mint beszélni. Figyelmesen hallgatni és helyesen (sokkal
inkább, mint erőszakosan, sablonosan vagy elvártan) reagálni
sokkal nagyobb tiszteletet és megbecsülést tanúsít, valamint
nagyobb segítséget nyújt. Válaszolni, mielőtt meghallgatnál –
ostobaságra vall (Péld 18,13).
8. Tervezet a témákról? Ugyan már!
Ne gondold, hogy ez a gonosztól van! Ez nem igaz. Ha van egy
téma, hátteret biztosít a csoport számára, hogy egy igazságról
párbeszéd alakuljon ki. Nem szükséges, hogy mindent ez ha
tározzon meg, de segít abban, hogy haladjatok egy meghatáro
zott irányban. Ne gondold, hogy „túl jó” vagy, és nincs szükséged
rá!
9. Evangélizáció? Á, dehogy.
Fejezd be! Hagyd abba ezt a túlságosan szűk látókörű gon
dolkodást az evangéliumról! Ne gondolkozz ilyen erőtlenül és
sekélyesen a jó hír életeket megváltoztató hatalmáról! Hagyd ezt
abba!
Forrás: churchleaders.com
Fordította: Hégely Sándor
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pedagógia
Varga Andrea

Gondolatok a reformáció
keresztény szellemű
neveléstörténetéből

A XVI. század nevelésügyére a humanizmus és a reformáció
hatott elsősorban. A humanizmus emberközpontú kultúrát és
pedagógiát hozott létre, a reformáció személyesebb, mélyen átélt
vallásosságot – és ezen a talajon alapozott pedagógiát alakított
ki. Eleinte a reformáció hívei ellenségesen nézték a humanista
eszmék terjedését. A pogány kultúrát nem tudták vegyíteni a
Bibliával való foglalkozással. Később ez enyhült és maga a re
formáció lett az elősegítője a humanista eszmék terjedésének. A
humanista műveltség nem vált öncélúvá, az új hit szövetségesévé
lett. A bensőséges vallásosság lett a célja a nevelésnek, oktatás
nak, és a humanisztikus műveltség volt az eszköz hozzá.1
  Luther Márton a reformáció atyja, prédikációiban, írásai
ban sokat foglalkozott a nevelés-művelődés kérdéseivel. Nagy
műveltségű prédikátor hitújítókra és egyszerű plébánosokra is
szükség volt az eszmék terjesztéséhez. Az egyházi férfiak képzése
a városi-plébániai iskola, később pedig az egyetem volt. Ahhoz,
hogy az emberek a világi és polgári kötelességeiket teljesítsék,
hogy lelki üdvösségüket elnyerjék, majd pedig a földöntúli életre
méltóak legyenek, iskoláztatásra is szükség van. Luther a vallási és
a világi szempontokat egyformán fontosnak tartotta. A tudósok,

plébánosok, és a köznép nevelése és művelése szükségszerűen
különbözik.2
   A teológusoknak Luther a latin és a görög nyelv tanu
lását szorgalmazta, azért, hogy a tudós reformátorok, nagy
tudású doktorok és magiszterek eredetiben olvashassák a Bib
lia, az Újszövetség könyveit. Az Ószövetség tanulmányozásának
céljából a héber nyelv ismerete volt szükséges. A falusi plébáno
soknak a latin nyelvet kell elsajátítaniuk, hogy az írás-olvasás el
sajátítása után latin grammatikával, egyházi zenével, majd dialek
tikával, retorikával és poétikával foglalkozzanak. Szerkesszenek
prédikációkat, írásműveket, írjanak verseket.
   Luther szerint a keresztény ember nem a nevelés gyümölcse,
hanem egy új teremtmény, aki a Teremtő szavára lépett elő. Isten,
emberrel szembeni bánásmódja feltételezi a jóságot és a szigort is.
Istennek azért kell szigorúan bánnia az emberekkel, mert egyrészt
csak így fegyelmezhetőek, másrész pedig így szabadíthatóak meg
bűnösségüktől. Isten haragja gyógyítani akar, nem tönkretenni,
az Atya fenyítéséről van szó, nem az ellenségéről. Isten haragja
a szereteté és nem a gyűlöleté, amelynek egy célja van, mindent
elhárítani, ami a szívhez vezető utat elzárja. Luther a gyermekek
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teljesítményének nem tulajdonít jelentőséget, fontosabb nála az
Atya és a gyermek közötti viszony. Luther nevelés alatt az ember
Istenhez való viszonyának a vizsgálatát érti.3
   Luther a katolikus egyház dogmái ellen dolgozott: nézetei
a nevelésről csak a nagy munka „melléktermékei”. A Nagy Ká
téban így fogalmazott: „Az a gyermeknevelés igazi módja, hogy
szépszerével és kedvvel szoktatjuk őket. Semmi jó sem származik
ugyanis abból, amit bottal és veréssel kell kikényszerítenünk,
mert ezzel a legjobb esetben is csak azt érjük el, hogy csak addig
maradnak tisztességesek, amíg a bot a hátukat éri. A nevelésnek
az a módja azonban szívbe gyökeredzik, mert így inkább félnek
Istentől, mint a vesszőtől és a furkósbottól… mert ha gyerme
keknek prédikálunk, akkor gügyögnünk is kell velük.”4
   A reformáció előtt a kolostori iskolákban a következőképpen
folyt a nevelés és fegyelmezés. Az ötödik életévvel felvették ide a
fiúkat, akiket a törvényes korig – 15 évesig gyermeknek neveznek.
Ha kevesen voltak is ott, egy pillanatig se hagyták magukra őket,
minden tettüket és szavukat megfigyelve, minden ártalmat vagy
bűnre szolgáló alkalmat gondosan távol tartva tőlük. Szerénység,
hallgatás és engedelmesség azok az erények, melyek a serdülő
ifjúnak ékességei. A fegyelmezés eszközei nagyon szigorúak vol
tak, a testi fenyítéket rendszeresen alkalmazták. A latin gramma
tika tanítóját nem is ábrázolták másképpen, mint nyírfavesszőből
készült virgáccsal a kezében. „Verd meg a fiadat vesszővel, és meg
fogod lelkét menteni a haláltól!” – szólt akkoriban a mondás.
Meg voltak győződve arról, hogy a gyermeket korán hozzá kell
szoktatni szenvedések elviseléséhez, és ennek legalkalmasabb
módja pedig a test megfenyítése. A tanuló gyermekek napirendje
a szerzetesekéhez alkalmazkodott, különösen a zsolozsmához. A
nap 24 órájából 4 óra esett zsolozsmára, a többi idő a pihenésre
vagy tanulásra volt szánva. A nagyobb kolostorok tanulóinak
évenként külön örömünnepük is volt, melynek sikeréhez e célra
szerkesztett versecskékkel, dalokkal, mondókákkal a tanítók is
hozzájárultak.5
   Mikor a kisgyermeket bevették az iskolába, mindenekelőtt
imádságra tanították. Meg kellett tanulnia a latin miatyánkot, a
Hiszekegyet, az úgynevezett Athanasius féle szimbólumot, és a
zsoltárokat. Mindez körülbelül három évig tartott, s közben kez
detét vette az olvasás és írás megtanulása is. A betűk kis lapokra
voltak felírva, ezeket állandóan szemléltette a tanító. Mikor
már ismerték a betűket, kezükbe adták a zsoltárkönyvet, s ezen
a szövegen tanították meg lassanként az összefüggő olvasást.
Az írást viasztáblán tanulták, majd mintáról való másolás
következett. Csak miután ügyesebbek lettek, kezdtek hártyán
íróvesszővel írni. A kolostori iskolák legfontosabb tantárgya a
latin nyelv volt, csak aki elsajátította, az vehetett részt a magasabb
szellemi életben.6
   Luther nevelésről vallott nézetei közül a szoktatás
jelentőségének a felismerése meghatározó, hiszen ilyenkor belső
ellenállás nélkül lehet tartós értékeket a személyiségbe beépíteni.
Sajátos a felfogása a tehetségről is. Az Úr azért adományoz
nekünk szellemi javakat, hogy ezzel is arra tanítson bennünket,
hogy jobban szolgáljuk őt, és jobban bízzunk benne. A valóság
ban, viszont rosszul van, ahelyett, hogy az adakozóban bíznánk,
az ő adományait saját művünknek tekintjük. Az emberi természet
azért is romlott, mert ahelyett hogy azt mondanánk: „Ó, én ezt és
ezt kaptam”, így dicsekszünk: „Én tettem ezt”. Luther helyreigazít
ja az elbizakodott embert, mert „Isten együtt munkálkodónak és
nem együttesen uralkodónak akar bennünket.7
   A német iskolarendszer 1524-ben az összeomlás határán
állt a kolostorok megszűnése, valamint a diákok elmaradása mi
att. Ebben Luther az ördög művét látta. 1524-ben írt a tanácsos
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uraknak, három alapindokot említ az iskoláztatás megújításával
kapcsolatban. Egyrészt szembe kell állni az ördög veszélyes tá
madásával, másrészt ki kell használni a humanizmusban rejlő,
Istentől kapott lehetőséget, harmadsorban pedig engedelm
eskedni kell Isten parancsainak.8
   A legjobbnak a tapasztalat útján való tanulást látja, de mivel
ez időigényes – iskolákat kell állítani, ezáltal lerövidítve ezt az
utat. A vallásos szellemű iskolában a tanár átadja a humanista
szellemű tanterv világi tárgyait, és Isten igéjét is hirdeti. Így lesz
az iskola kereszténnyé. Ezáltal a tanuló világi hivatásának felada
tait keresztényként látja el, azaz a világi hivatás teljesítését fogja
fel Isten szolgálataként. Luther azonban a nevelést elsősorban
a szülők feladataként fogta fel, a családban kezdődik. A szülők
úgy juthatnak el az örök üdvösséghez, ha istenfélő, becsületes,
és munkaszerető gyermekeket nevelnek – hiszen a házasság célja
a gyermek. A legsúlyosabb bűn a gyermek elhanyagolása. Ha a
szülő nem képes ilyen szellemben nevelni, egy olyan nevelő felü
gyelete alá kell helyezni, aki képes a közösségi és vallásos életre
felkészíteni. Luther úgy gondolta, szükség lenne a tanítás ren
dezett összefoglalására, hiszen az iskolamesterek eltérő tartalom
mal és módon oktattak.9
   Az alsó fokú iskolákban a fiúk napi egy vagy két órát
töltsenek, további idejükben készüljenek választott életpá
lyájukra, tanuljanak valamilyen mesterséget! A lányok is tölt
senek el egy órát az iskolában, emellett otthoni munkájukra is
marad idejük. Az iskolában elsősorban az evangéliumot kell
tanulni, hogy ebben kilenc-tíz éves korukra járatosak legyenek
a gyerekek. Az Ige az, ami által bensőséges kapcsolatba kerül
hetnek Istennel, ezért azt tekinti az iskola alapanyagának. Az
egyszerű emberek és a gyerekek többsége csak az anyanyelvén
tudott azzal megismerkedni, ezért a Szentírást le kellett fordítani.
Az anyanyelvű Bibliák és káték kezdetben inkább a tanítóknak
szóltak, de az olvasástanítás reményt adott arra, hogy egyre tö
bben tudják olvasni az evangéliumot. Luther azt kívánta, hogy
hetenként egyszer minden családfő olvasson fel a katekizmusból.
A „katekizálás” a kereszténység kezdeteitől létezett, viszont ami
új volt, az, hogy Luther kötelezővé tette tanítását és tanulását.
Aki megtagadta, attól szüleinek meg kellett tagadniuk az ételt és
italt, nem lehettek keresztszülők, nem szabadott úrvacsorához
bocsátani, és végső soron a fejedelemnek ki kellett kergetnie

pedagógia
az országból. Az iskolába járást államilag akarta köteleztetni. A
mindenki számára kötelező hagyományos vallási minimum a
tízparancsolat, a hiszekegy, és a miatyánk maradt. Később kis ká
tét, majd nagy kátét kellett tanítani.10
   Alsó szinten a káté mellett legfontosabb az anyanyelvű ok
tatás, az olvasás és írás tanulása. A 12 éven aluli lányokat egy
éltesebb asszony oktassa, meghatározott órában fényes nappal,
valamely tisztességes helyen. Luthernek a nőről alkotott felfogása
nem egységes, műveinek egy részében a férfival egyenrangúnak

tekinti, hiszen a házastársaknak kölcsönös tisztelettel és megbe
csüléssel kell viseltetniük egymás iránt. Viszont felfogása szerint
a nő természettől fogva gyengébb, jellemében esendőbb, hajla
mosabb az erkölcstelen magatartásra, a túlzott kíváncsiságra, a
szószátyárkodásra. Viszont nélkülözhetetlen segítője lehet fér
jének, a hétköznapi és a hitéletben egyaránt. Óvja férje lelkét a
rá leselkedő veszélytől, és vigasztalja, ha erre szüksége van. A
protestantizmus legfontosabb alapértéke, a felnövekvő nemze
dék keresztény szellemű nevelése, és ennek letéteményese a
családanya. Ahhoz, hogy az anya ezt a feladatát megfelelően el
lássa, a nőt megfelelő oktatásban kell részesíteni. Luther a német
városok elöljáróit több írásában megszólítja, és elemi képzést
nyújtó leányiskolák alapítására buzdítja őket. A hitújítók között
ő volt az, aki a legtöbbet tette az intézményes leánynevelés és ok
tatás megteremtése érdekében. Így egyre több városi evangélikus
iskola jött létre, tananyagukban az olvasás, íráson kívül zsoltárok
éneklése, kis katekizmus és bibliai történetek olvasása szere
pelt. Tandíjat kellett fizetni ezekben az iskolákban, de a legsze
gényebbek mentesültek alóla. A cél mindenekelőtt a keresztény
nevelés és a jó erkölcsök kialakítása volt.11 Luther szerint nincs
szentebb emberi tevékenység a nevelésnél. A jó nevelés elkép
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zelhetetlen rendezett, erkölcsös családi élet nélkül. A korabeli
egyház nőtlenségi ideálja helyett az Istennek tetsző, harmonikus
házasság eszményét hirdette. A házastársak közötti szeretet és
tisztelet, a gyermekek szigorú és következetes erkölcsi elvek sze
rint való nevelése – Luther szerint – igen fontos része a férfiak
életének.12
   Magasabb fokon azonban csak a tanulók színe-javát
kell tanítani, akikből később tanítók, prédikátorok vagy egy
házi hivatalnokok válhatnak. Ők a latin nyelv után görögül és
később héberül is tanul
tak, hiszen ezek a szent
nyelvek a Biblia nyelvei.
Az iskolatípushoz kötött
tudáselosztás a protes
táns
intézményrend
szer
ben is megmaradt.
Új volt viszont, hogy
kivétel nélkül minden
kit kötelezően be kellett
vonni. A követelmény
meghirdetése neveléstör
téneti jelentőségű for
dulatnak tekinthető, ez
jelenti az újkori iskola
nyitányát, egy máig tartó
folyamat kezdetét. Az
újkori iskola alapjául szol
gált az anyanyelvű okta
tás szükségessége és vele
a nyomtatott tankönyvek
elterjedése.13
   „Itt van egy új se
gédeszköz az iskolák
számára! A világon levő
összes alapvető dolgok
és az életben előforduló
cselekvések
szem
léletes bemutatásban!” –
olvasható egy 1658-ban
Nürnbergben megjelent
iskolai könyv latin nyelvű
előszavában. A 17. század középső évtizedeiben Sárospatak a
Lorántffy–Rákóczi család birtoka volt. I. Rákóczi György özvegye
Lorántffy Zsuzsanna a sárospataki kastélyban élt és bőkezű párt
fogója volt az ott lévő kollégiumnak. Hírét vette, hogy egy híres
cseh-morva pedagógus Jan Amos Komensky – latinosan: Come
nius – új pedagógiai reformtervekkel foglalkozik. Meghívta
Sárospatakra, hogy megismerhessék ezeket az új oktatási-nevelé
si elveket. Egyik jelentős elve a következő: egy új ismeret, sokkal
könnyebben, sokkal biztosabban tanul meg a gyerek is, felnőtt
is, ha előzőleg azzal kapcsolatosan érzékszervi tapasztalatokat
szerzett. Ennek fontos eszközei a képek. Comenius 1650 őszén
érkezett Sárospatakra, itt lehetősége nyílt a pedagógusnak, hogy
fenti elvét a gyakorlatban megvalósítsa. Itteni dolgozószobájában
készült el az iskolatörténet egyik leghíresebb és sok kiadásban
megjelentetett tankönyve, melyet röviden latin címén szoktak
emlegetni: Orbis pictus. A könyv teljesebb címe magyarul: Az
érzékelhető dolgok képekben megjelenített világa. A világra
vonatkozó legfontosabb tudnivalókat 150 rövid leckébe foglalta
Comenius, és mindegyik lecke fölé képet helyezett el.
   Luther legközelebbi munkatársa volt Melanchton, valamint
tanítványai: Trotzendorf és Sturm – az ő pedagógiájuk továbblé
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pett a reneszánsz pedagógián. A humanizmus emberközpontú
szemlélete vezetett el Isten és az egyén közvetlen kapcsolatának
eszméjéhez. Majd ennek a folytatása volt az anyanyelv, az olvasás,
az egyéni tanulás szerepének a felértékelődése – a kötelező isko
láztatás elve. A reformáció azonban szembefordult a reneszánsz
pompájával, világias gondolkodásával, a reneszánsz pápákkal,
ilyen értelemben nem volt emberközpontú. Vissza kívántak térni
az egyszerűséghez, az Igéhez, az evangéliumhoz. Ez a szemlélet
a pedagógiai elveikben is megnyilvánult. Luther az addigi tan
anyagot megszűrte, átalakította, mellőzni kívánta Arisztotelész
könyveit, a Physikát, Metaphysikát, a De animát, Ethikát – hiszen
azokból semmit sem lehet tanulni a természeti és a szellemi dol
gokról. Maradhat az arisztotelészi Logika, a Rethorika és Cicero.
A protestáns szellem nemcsak a felsőbb évfolyamokon, hanem a
kollégiumok középső tagozatán is érvényesült. A protestáns gim
názium az Ige, és nem a „has” szolgálatában állt.14
   A reformáció terjesztésének legfontosabb színtere a nyil
vános prédikációk és az anyanyelvű irodalom mellett az iskola
volt. A külföldön tanult és hazatért magyar diákok közül nem
egy iskolamester lett. 1550-ben Heltai Gáspár magyarra fordít
va adaptálta és kiadta a reformáció alaptankönyvét, Luther kis
kátéját. Az 1555. évi protestáns zsinat, amely Szatmárban gyűlt
össze, elrendelte, hogy a „kátét a gyermekeknek a dékánok, avagy
az egyházi szolgák mindenütt tanítsák” és a lelkészek ellenőrizzék
tanításukat. A lutheri követelmények hatására Magyarországon
is elterjedt nemcsak a protestáns, hanem a katolikus egyházban
is a „minden gyereket az iskolába” szándéka.15
   De korántsem volt minden helységnek tanítója. Emellett az
iskola sem a mai értelemben vett volt, hanem gyakran egyet je
lentett a tanító lakásával, jó esetben meg egy hozzá tartozó külön
álló teremmel. A katekizmus kérdéseire adott válaszokat szóról
szóra kellett észbe vésni a gyerekeknek, valószínűleg a „mind
enki tanítása” ezen a ponton meg is állt.
   A protestánsok igyekeztek sok középfokú, úgynevezett
latin iskolát létesíteni, nemcsak a városokban, hanem a nagyobb
községekben is. Ebben az időszakban hazánkban lassan és ne
hezen terjedtek el az anyanyelvű alsó iskolák, de Németország
ban sorra alakultak az olvasást németül tanító lutheránusi falusi
„német iskolák”. Mi az oka, hogy Magyarország visszamaradt
ezen a téren? Nálunk ekkor még kisebb volt a mindennapi fa
lusi tevékenységhez felhasználható valóságos olvasási szükséglet.
A református-nevelési gondolkodásban az volt a kiindulópont,
hogy egyre mélyülő személyes közeledés legyen az evangélium
hoz és végső gyakorlati célja a lelkészképzés volt.16
   A nehéz körülmények ellenére az iskolai általános népok
tatás ügye a 16. századba nagyot fejlődött. Legharcosabb
képviselői és úttörői a radikális protestáns közösségek köréből
kerültek ki. A Heltai Gáspár által fordított kis káté és az ábé
cés- könyv teljesen összefonódtak egymással. Bornemissza Péter
„Négy könyvecskéjé”-ben szintén először ábécé olvasható, utána
különböző imádságok, majd a katekizmus. Ezeket a könyvecs
kéket a helyi lelkészek és iskolamesterek ugyanúgy használták
az anyanyelvű olvasás tanítására, mint a triviális iskolák kezdő
szintjén oktatók.17
   A reformátorok nagy érdeme volt, hogy az egyéni, átélt val
lásosságot hirdették, amely a Biblia olvasásán, tanulmányozásán
alapszik. Ezért tudatosan arra törekedtek, hogy minél szélesebb
körökben elterjesszék az anyanyelvre fordított Biblia olvasását. A
Bibliát, illetve annak részleteit már a korábbi századokban több
ször lefordították magyarra, de a 16. század folyamán a reformá
torok használták fel első ízben a nyomdatechnikát arra, hogy mi
nél több ember kezébe adhassák. Az olvasás belső igényét, egyén
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meggyőződésből fakadó motivációját a reformáció alaptanítása
hatásosan inspirálta.18
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Vida Gabriella

az irgalmas samaritánusról szóló
példázat pedagógiai tanulságai

Szúdy Nándor: A kék szamár (Az irgalmas samaritánus), 1951

A pedagógia hagyományos értelemben a gyermekek nevelésének
elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó tudomány. A tágabb
értelemben vett pedagógia minden embert érint, vagyis az
ismeretek szerzése, valamint a személyiség fejlesztése nemcsak a
gyermek, hanem az egész emberi élet feladata.
   A pedagógia, illetve a pedagógus szavak görög eredetűek (a
gyerekvezető szóból származnak).
   A Pedagógiai Lexikon1 a következőképpen határozza meg
a nevelés általános fogalmát: A nevelés az emberre irányuló
fejlesztő hatások egymással koordinált és egésszé szerveződő
rendszere, mely az egyén fejlődését abból a célból segíti elő és
irányítja, hogy az képes legyen a társadalomban és az egyéni
életben reá háruló feladatok elvégzésére. A nevelés szükséges az
életcél meghatározásához és eléréséhez.
   Az egyház évszázadokon keresztül volt a nevelés, a pedagógia
színtere. Ha a nevelés történetét nézzük, akkor találkozhatunk
olyan keresztény pedagógusokkal, akik munkássága a mai napig
meghatározóak a pedagógia tudományában.2
   A hit és a pedagógia összeférhetőségét nemcsak a keresztény
pedagógusok, hanem a teológia is kifejezi, hogy a hit és a

megismerés, vagyis a hit és a tudomány kiegészítik egymást. A
teológia is használja és alkalmazza a tudományos megismerés
eszközeit, hogy a keresztény hit tartalmát kifejtse. Az egyház
célja, hogy tanítását továbbadhassa nemzedékről nemzedékre.
  Az evangéliumok tanúsítják, hogy Jézus nyilvános
működéséhez egyértelműen hozzátartozott a tanítás. Jézus
vándortanítóként tevékenykedett. Jézus Krisztus tanításának
fő módszere, eszköze a példabeszédek mondása volt. Egy
pedagógus sokszor szembesül azzal, hogy a hallgatósága igen
különböző. Jézus tanítása során is fennállt ez a helyzet, hiszen
neki gondolnia kellett a kortársakra és az utókorra is. Sokan
hallgatták Jézust, és sokan szerettek volna az ő „iskolájába” járni,
mégis maga hívja meg, és választja ki szűk létszámú „osztályát”.
A meghívottak nem az elitből valók, hanem inkább egyszerű
emberek voltak, akikkel sokat kellett küszködnie. Ennek ellenére
nem küldi el őket, bízik bennük, sőt misszióba küldi őket. Bár
a pedagógusi feladatkör bizonyos szinten hatalommal jár, Jézus
ezzel sem él vissza, hanem azt tanítja tanítványai számára, hogy a
hatalom szolgálatra való.
   Feltehetőleg Jézus azért alkalmazta a példázatot, mint
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műfajt, mert ezáltal érthető magyarázattal tudott szolgálni a
hallgatóság felé.
  A példabeszéd olyan kifejezésformának felel meg,
amely Isten uralmát összekapcsolja az emberek mindennapi
tapasztalataival. Az életből merített történetekkel rávilágít Isten
üzenetére, mely az embereket megfelelő magatartásra készteti.
   Jézus a már évszázadok óta működő nevelési rendszerbe
született bele, e kor népe már évszázados nevelési és tanítási
felfogásokkal, valamint erkölcsi és hitbeli elvekkel rendelkezett.
Pedagógusként Jézus ezeket a pedagógiai felfogásokat követte és
tökéletesítette. A prófétákhoz hasonlóan végezte a szolgálatát és
nem vetette el a régi tanítási módszereket sem.
   Az Újszövetség egyik legismertebb példázata az irgalmas
samaritánus (Lk 10,25-38). A köznyelvben is igen elterjedt lett a
„samaritánus” kifejezés, mely nagylelkű és irgalmas szívű embert
jelent.
A példázat rövid ismertetése
Egy utazót megtámadtak a rablók, megsebesítették, kirabolták.
A félholtra vert sebesültet otthagyták az út szélén. Arra ment
egy pap, meglátta és elkerülte. Majd később egy lévita haladt
el mellette, de ő sem állt meg segíteni. Végül egy samaritánus
megszánta, és odament hozzá, hogy segítsen rajta. A példázat
végén Jézus megkérdezi, hogy a három ember közül ki volt az
utazó felebarátja. A törvénytudó kénytelen elismerni, hogy az az
ember, aki segített a rászorulón. Jézus válasza pedagógiai értékű:
Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj! (Lk 10,37)

A Jeruzsálemből Jerikóba vezető út

Kinek és miért meséli el ezt a történetet Jézus?
A Biblia olvasásakor egyértelműen kiderül, hogy egy törvénytudó
ember teszi fel a kérdést, megkísértés, provokáció céljából, mintha
valami különleges választ várt volna Jézustól. Bár feltételezhetően
a kérdező személy igen nagy tudású volt, aki a törvényt, a zsidó
bölcsességi irodalmat is jól ismerte, megfelelő elméleti tudással
rendelkezett. Jézust vizsgáztatni akarta. Azt akarta megtudni,
hogy a Mester is ugyanazt mondja-e, amit a törvény.
   Krisztus interaktív módon tanított, a felé szegezett kérdésre
kérdéssel válaszolt, vagyis mindig helytadott a másik félben
felmerülő kérdéseknek. Ebben a párbeszédben az írástudó volt
a kérdező, Jézus pedig a megkérdezhető tanító. Sem növény,
sem állat nem tud kérdezni, csak az embernek adatott meg
ez a képesség. A kérdezés annak a jele – mind a kérdező, és
mind a válaszoló részéről – hogy ő valami többre hivatott. Az
Ószövetségben is Isten tűzoszlopként vezette a kereső-kérdező
népet. Krisztushoz, a Mesterhez mindenki odamehetett kérdezni,

kérdezhetett a tanítvány és a farizeus egyaránt. A válaszadás
mögött mindig a teljes igazság és a bölcsesség állt. A válasz
nem volt más, mint maga a törvény, hiszen Jézus nem akarta a
törvényt megváltoztatni, csak kiegészíteni. Krisztus a Tórában
található törvények teljességét tanította. Az elméleti tudás
nélkülözhetetlen, de mit sem ér, ha az ember a gyakorlatban nem
képes alkalmazni, és ezt az alkalmazást szeretné tökéletesíteni
Jézus pedagógiája.
   Krisztus pontosan tudta, hogy a törvénytudó helyesen fog
válaszolni, és hogy folytatni akarja az intellektuális beszélgetést.
Az írástudó egy elméleti kérdést tett fel: „De ki az én felebarátom?”
(Lk 10,29) Az elméleti kérdés feltevésével a törvénytudó kísértő,
provokatív viselkedése átalakul, mintha tanácsot kért volna a
Mestertől. Mintha a kérdező őszintén szerette volna megérteni
Isten országának titkait, és valóban szerette volna az örök
életet elnyerni. Krisztus erre nagyon intelligensen egy könnyű,
szemléletes gyakorlati példával válaszolt. Jézus célja: mindenki
számára érthető legyen a válasz, amely igazságokat tartalmaz. Ez
az igaz tanítás, mely mindenkinek szólt. A példa emberközeli,
minden történelmi-kulturális határt átlép. Biztató, motiváló
hatású: minden ember, még a pogány ember is meg tudja érteni
Krisztus tanítását, és képes betartani a törvényt.
   Jézus akkor mondott magatartást alakító példázatot,
amikor az emberek magatartását akarta jóra változtatni, amikor
az eltévedt bárányokat a helyes útra kívánta terelni. Az irgalmas
samaritánus is magatartást alakító példabeszéd. Jézus többször
is idézte – „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot”–, melyet
a törvénytudóknak szánt, akiknek a legnagyobb bűnük, hogy
elfelejtik az emberekkel szembeni irgalmas magatartást. Az
irgalom egy olyan belső megindulás, ami valakiben a másik
ember meg nem érdemelt nyomorúsága miatt támad.
  Az irgalmasságot gyakran fordítják szeretetnek. A
születés pillanatától kezdve mindenki vágyik a szeretetre.
Minden ember vágya, hogy szerethessen, és viszont szeressék.
Az újszülöttek képesek teljes bizalmat érezni, s ha a szemébe
nézünk, akkor azonnal meg lehet érteni, hogy miről is szól a
feltétel nélküli szeretet, elfogadás. A Bibliában olvashatjuk, hogy
Isten szeret minket embereket, ez az isteni szeretet. Nála nincs
személyválogatás, feltétel nélkül mindenkit szeret, a gonoszokat
és a jókat is. Ezt a fajta szeretetet az anyai szeretethez tudnám
hasonlítani.
   Az irgalmas samaritánus példázatával Krisztus a szeretet
mellett, az igaz vallás természetét is szemléltette, hogy az nem
rendszerekből, hitvallásokból vagy szertartásokból áll.
   Az írástudó számára Jézus egy mindennapi, életszerű példa
alkalmazásával próbálja elérni a felismerést, hogy az emberben
rejlő szeretet összhangban van a törvénnyel. A szeretet egy
motiváló erő, mely tettekre késztet. Vagy másként megfogalmazva
a szeretetet cselekedetekkel lehet kifejezni. Jézus pedagógiájának
csúcsa, s egyben célja a szeretet parancsának betartása. Éppen
ezért Krisztus nagy hangsúlyt fektet az erkölcsi nevelésre. Jézus
a törvényhozót jó cselekedetre a következő mondattal buzdítja:
„Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj!”
   A pedagógus Krisztus az értelmi nevelést sem hanyagolta el.
Figyelembe vette az írástudó szellemi képességét, azon keresztül
hatott az egyéniségére, és ennek megfelelően tette fel a válasz
helyett adott kérdést, vagyis a farizeus szájával mondatta ki,
hogy az ellenség is felebarát. (Abban az időben csak a saját nép
gyermekeit tartották felebarátnak.)
   Jézus ismerte azt a fontos pedagógiai elvet, hogy mindig az
ismerttől kell haladni az ismeretlen felé. Jelen esetben a farizeus
elméleti tudására építette a gyakorlati tetteket.

pedagógia
   A tanító személyisége a nevelési folyamat egyik legmeg
határozóbb tényezője. Jézus céltudatosan kérdezett a megkísértő
személytől, ezzel igazolván határozottságát. A nevelő személyisége
semmilyen módszerrel nem pótolható. Nem túlzás kimondani,
hogy a pedagógus legfontosabb és legnagyobb hatású „nevelési
eszköze” tulajdon személyisége, és az abból eredő pedagógiai
hatásrendszer tudatos irányítása. Jézusból a célratörőség mellett
sugárzott a meggyőződés, és ez által a meggyőző erő. Szavainak
és tetteinek összhangja legalkalmasabb mások meggyőzésére. A
meggyőződés alapvető feltétel a nevelő hitelessége szempontjából.
   Krisztus egyéniségére jellemző a nevelői kiegyensúlyozott
ság, és a mások iránti tisztelet megadása. A sérültet cserbenhagyó
pap és levita feltehetőleg szabad akaratukból származó cseleke
deteit egy szóval sem minősítette, sőt tiszteletben tartotta.

Borsos Miklós: Az irgalmas samaritánus, 1975

   A kérdés-felelet módszerét a tanító Jézus azért használta,
hogy rávezesse az igazságra a törvénytudót. Ez azért is lényeges,
mert így a megismert igazságból következtetni lehet egy újabb
igazságra. Továbbá a konkrét esetekből következtetni lehet
elvont meghatározásra, és gyakorlatilag a beszélgetés módszerét
alkalmazva a kérdező mondja meg a választ.
   A történet elmondásával létrejön a szemléltetés. Az
”irgalmas samaritánus” izgalmas eseménye feszültségkeltő,
lebilincselő, olyan történet, amelyre nem lehet nem odafigyelni.
A cél elérése érdekében Jézus az igazságot, erkölcsi tanulságot
akarta szemléltetni. Első lépés a felismerés, megértés, majd a
tanulság levonását követően a gondolkodásmód megváltozása.
   Jézus a példázat ismertetésével a példaadást, mint nevelési
eszközt is alkalmazta. Követendő példaként a samáriai ember
magatartását mutatja be, ahogy a bajba jutott embert segíti –
elsősegélyben részesíti –, valamint ezen túlmenően kétnapi
napszámnak megfelelő összeget ki is fizet a beteg ápolásáért, és
kész tovább is áldozni rá, ha szükséges.
   Palesztin népszokás szerint aki a bajba jutott embert
megérintette, az köteles volt rajta segíteni, akkor is, ha ez anyagi
áldozatot kívánt tőle. A két zsidó nem vállalta fel mindezt,
szemben a samáriaival. Jézus egyetlen történettel bemutatott jó
(követendő) és rossz (kerülendő) viselkedésformát is amivel
még egyszerűbbé, érthetőbbé és elfogadhatóbbá vált a példázat
üzenete.
   Felmerül a kérdés, hogy a samáriai ember miért segített
a rablók által kifosztott áldozatnak. Mert „megszánta”, mert
„megesett rajta a szíve” – írja az evangélium, azaz nem
tanultságból, neveltetésből, vallási előírásból, anyagi érdekből,
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vagy jutalomért segített. A hangos segítségkérést könnyebb
észrevenni, mint akik nem kérnek segítséget, vagy akik csendesen
rejtegetik szenvedéseiket. Kifinomult figyelem szükséges,
hogy nem gondolt dolgokat meglássunk a másikban. Amikor
szenvedni látunk vagy sírni hallunk valakit, akkor az emberben
felébred egy ösztönös együttérzés, irgalom. A segítő személy
egyszerűen odafigyelt a másik emberre, hallgatott a lelkében
zajló ösztönös jelekre, együtt érzett az áldozat szenvedésével,
fájdalmával, belegondolt abba a helyzetbe, hogy mi lenne, ha
ő feküdne ott így, sebesülten. Ahogy a cserbenhagyóknál az
indíték, úgy a segítőnél is az indíték a fontos.
   A példázat tanulsága elsősorban az, hogy a samaritánus
ember lesz az irgalmas. Az a samaritánus, aki felé előítélettel
volt mindenki, akitől semmi jót nem reméltek, lenéztek,
megvetettek. Az általános rossz tapasztalásokon túl Krisztus
mégis egy samaritánust állít példaképül, mert az előítéletekkel
megbélyegzett személyről alkotott negatív véleményeket tudni
kell félretenni. Ne a múltban elkövetett ballépései miatt ítéljünk
meg egy embert, hanem adjunk lehetőséget a jövőbeli jó
cselekedeteinek!
   Az áldozat élete megváltozott onnantól kezdve, hogy
megkapta a segítséget. Egy olyan ember tett vele jót, akit
megvetettek, akiben csak azt látták, látta ő maga is, hogy
mennyire különbözik tőlük, igazhitű zsidóktól. Valójában
csak a különbséget élezték ki, viszont a hasonlóságnak nem
tulajdonítottak jelentőséget. A sebesült felfogta, hogy több a
közös bennük, mint a különbség. A saját vallású embertársak
ott hagyták a bajban, tehát minden faji és vallási egyezés ellenére
köztük több volt a különbség, mint a hasonlóság. Az emberség
túl van minden faji-vallási különbözőségen: egy embert először
emberként kell meglátni, mert ha az emberséget felülírják,
elnyomják a népi-vallási-kulturális különbözőségek, akkor
ugyanolyanok leszünk, mint a cserbenhagyó pap és a levita.
   Az általánosítás az emberek egyik leggyakrabban használt
megismerési módszere. A történetben egy olyan egyén tesz jót,
akitől abszolút nem várták volna. Sajnos a vallásos emberek
között is vannak olyanok, akik csak azért csatlakoznak egy
gyülekezethez, hogy megmeneküljenek a saját bűneiktől, illetve
jó és becsületes embernek véljék őket. Ez azonban tévedés,
mert egy valláshoz való tartozás nem elegendő, hogy az ember
megmenekülhessen a bűnei következményeitől, és előbb-utóbb
az ilyen egyén lelepleződik mások előtt a tettei által, és elveszti
hitelességét.
   A közvélemény által megvetett, „hamis” vallású samáriai
férfi irgalmassága megerősíti a történet tanulságát: aki szereti
Istent, szereti embertársait is.
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könyvajánló
Timothy Keller

A tékozló Isten és két elveszett fia

•

Harmat, Budapest, 2013
  
Minden könyv egy új világ. Ha nem az, kár
volt megírni. Amikor kézbe vesszük, azzal a
várakozással tesszük, hogy addig ismeretlen
titkok világába kalauzol bennünket. Akkor
is, ha ez a világ ismert, talán túlságosan
is megszokott. Megragadja a gondolatot,
csapdába ejti a figyelmet, és észre sem
vesszük, de már nem is annyira az írott
tartalom, hanem a sorok között meghúzódó,
önmagát egyre inkább leleplező üzenet lesz
a fontos.
  Timothy Keller könyve ilyen alkotás.
Kézbe véve nemcsak az ajánlás megírására
adott szűkös határidő, hanem a megragadó,
olvasmányos gondolatok vettek rá arra, hogy
rááldozzam egy éjszakámat az olvasására.
  Tékozló
Isten;
mindannyian
találkoztunk vele, mégsem ismerjük.
Beszélünk áldozatáról, mégsem szorul
már össze a szívünk, amikor az értünk
fizetett árra, a visszafogadás és helyreállítás
nagyszerű eseményére gondolunk.
   Ez a könyv megtanít bennünket arra,
hogy a klasszikusnak és olyan kézenfekvőnek
tűnő példázatértelmezést félretéve, egy
teljesen más kontextusban kezdjünk
gondolkodni. Leleplező erővel árad belőle a
felismerés: Te vagy az az ember, aki így vagy
úgy, de tékozol. Te vagy az az ember, akinek
át kell gondolni vagy a lázadása, vagy a jósága
mozgatóerőit. Te vagy az az ember, aki már
régen otthon lehetnél az Atyánál, csak vagy
a kielégületlen, folytonos keresésed vagy
kötelességből, nyereségvágyból mindent
pontosan és jól tettél. Csak a legfontosabb:
az Atyád iránti őszinte, mély szereteted
hiányzott. Azt az Atyát hagytad el, aki pedig
– bárki is légy! – mindig eléd siet!
   A könyv írója nagyon találóan fogalmazza meg az ember folytonos keresését:
szerinte két nagy spirituális útkeresés létezik, mindkettő arról szól, „hogyan kínálnak
boldogságot, Istenre való rátalálást, problémákkal való megküzdést a követőiknek. De
mindkettőt alapvetően tévedésként mutatja be, zsákutcaként. Azt akarja, hogy radikálisan
más utat válasszunk. De melyiket? És hol keressük azt? A választ akkor találjuk meg,
mikor észrevesszük, hogy Jézus szándékosan kihagyott valakit a történetből, azért, hogy mi
magunk keressük meg, és ha megtaláltuk, végre hazatérhessünk.”
   Kinek ajánlom a könyvet? Azoknak az igehirdetőknek, akik merik mások gondolatait
ihletett üzenetként elfogadni, és merik a régi korlátokat átlépve egyfajta kockázatot és
kevés népszerűséget vállalva megfogalmazni egy új üzenetet. Azoknak az egyszerű, de
tiszta szívű keresőknek, akik nem tudják, hogy hova tartoznak, de szeretnének minél
kevesebb téves kanyart megtenni. És ajánlom lázadóknak, útkeresőknek; ajánlom
félelemből, kötelességből szolgálóknak.
   Azért, hogy hazataláljunk!
  Beke László
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sajtófigyelő
EmlÉkezés C. S. Lewisra
C. S. Lewis halálának 50. évfordulójára emlékezett az angolszász
keresztény világ 2013 novemberében. Itt most a nemrég indult
cslewis.hu oldalról közöljük az író életrajzát.
C. S. Lewis 1898-ban született Belfastban, szülei – Albert és Flora – mindketten szenvedélyes olvasók voltak. Clive Staplesként
anyakönyvezték, ám háromévesen kijelentette, hogy az ő valódi
neve Jack, s innentől kezdve mindenki így is hívta. Jack Lewis
gyermekkora „egyhangú, prózai boldogsággal” telt. Ő és bátyja,
Warren közeli barátok voltak, és hosszú órákat töltöttek közös
írással és rajzolással. A gyermekek élete azonban megváltozott
édesanyjuk 1908 augusztusában bekövetkező halála után. Jack
azt mondta, hogy „minden tartós boldogság, minden nyugalom
és biztonság eltűnt az életemből”.
   Nem sokkal ezu
tán Jacket és Warrent
egy Wynyard nevű
bentlakásos iskolába
küldték, ahol borzal
masan érezték magu
kat. Albert Lewis min
den bizonnyal nem
tudott erről, így Jack
addig maradt ott, amíg
az iskola be nem zárt.
Lewis a gimnáziumot
a Malvem College-ban
végezte, ahol egy vizs
gáztató megjegyezte, hogy Jack akár egy klasszikafilológia-diplomát is megszerezhetne Oxfordban. Albert elhatározta, hogy
elküldi őt egy magántanárhoz, aki majd felkészíti a fiút a felvételi
vizsgára. Jack ekkor került apja barátjához, William Kirkpatrickhez, akitől többek között görögöt és latint tanult, kiszélesedett az
irodalmi ízlése, és egy izgalmas vitamódszert is elsajátított.
   Lewis az első világháború alatt, 1916-ban kezdte el az egye
temet. Írként nem volt köteles szolgálni a hadseregben, ő mégis
részt vett a harcokban. A tisztként ott töltött idő nagy hatással
volt rá, az Edward Moore-ral kötött barátság pedig megváltoz
tatta az életét. A két fiatalember ugyanis egyezséget kötött: ha
egyikük nem térne haza a frontról, a másik támogatni fogja az
elhunyt barát családját. Lewist csak repeszsérülésekkel küldték
haza, Moore viszont elesett a harcmezőn, maga után hagyva
anyját, Janie-t, és nővérét, Maureent.
   Jack fogadalmához híven Mrs. Moore-ral élt annak ha
láláig. A fiú afféle anyafiguraként tekintett rá, Mrs. Moore pe
dig elvállalta ezt a szerepet. Négy év tanulás után Lewis három
kitűnő minősítésű diplomát szerzett Oxfordban: görög és latin
irodalomból, antik filozófiából, valamint angol nyelvből és
irodalomból. Édesapja támogatta abban, hogy folytassa tanul
mányait, mert klasszika-filológusként nem volt könnyű elhelyez
kedni. Jack óraadói állást vállalt, miközben beadta a jelentkezését
egy egyetemi tanári pályázatra is. Sokadszori próbálkozás után
végül elnyert egy ösztöndíjat, mellyel – 1925 októberétől – angolt
taníthatott az oxfordi Magdalen College-ban.
   Lewis itt találkozott Owen Barfielddel, akivel közösen meg

alapították a The Inklings nevű irodalmi csoportosulást. A tagok
– J. R. R. Tolkien, Adam Fox, Hugo Dyson, Charles Williams és
Warren, Lewis bátyja – azért gyűltek össze, hogy meghallgassák
és megvitassák egymás alakulófélben lévő írásait. Itt hangoztak el
először részletek Tolkien világhírű művéből, A gyűrűk urából, és
Lewis is itt mutatta be néhány történetét.
   Jack megtérését hosszas „küzdelem” előzte meg, és min
dig azt állította, hogy nem érzelmi alapon, hanem a logika és az
észszerűség hangját követve döntött így. Ebbe az irányba most
is a könyvek és néhány közeli barátja hatására indult el. T. D.
Weldon egyik megjegyzése késztette arra, hogy újragondolja
mindazt, amit még mindig „a keresztény mítosznak” nevezett.
Weldon ugyanis kijelentette, hogy a Jézus halála és feltámadása
melletti bizonyítékok feltűnően meggyőzőek. Lewis elolvasta az
evangéliumokat, és megdöbbentette, hogy mennyire nem hatnak
fikcióként: a szerzők túlságosan földhözragadtnak tűntek ahhoz,
hogy kitalálják az egészet. 1931. szeptember 19-én Lewis, Dyson
és Tolkien egy éjszakai sétát tett, majd beszélgetésbe elegyedtek
a mítoszokról. A séta és az eszmecsere egészen reggelig tartott.
Tolkien meggyőzte Jacket arról, hogy Isten a mítoszok révén
készítette elő a talajt a keresztény történet számára. A történelem
során újra és újra felbukkanó feltámadás-történetek pedig Jé
zus valódi feltámadásának előfutárai: a kereszténység minden
addigi mitológia beteljesedése. Jack megtérésének utolsó fázisa
három nappal később következett be, amikor Warrennel együtt
a whipsnade-i állatkertbe motorozott: „Mielőtt elindultunk,
még nem hittem abban, hogy Jézus Krisztus Isten fia, de mire
odaértünk, már igen.” Jack The pilgrim’s regress (A zarándok vis
szaútja – utalás Bunyan könyvére) című könyvében – allegorikus
formában – beszéli el megtérése történetét. Lewis ezek után kez
dett el a tanítás mellett keresztény hitvédelmi könyveket is írni.
   A második világháború alatt Jack sem akart kimaradni az
összefogásból, ezért csatlakozott a nemzetőrséghez, és 1941 és
1944 között a BBC-n tartott egy kereszténységről szóló rádiós
előadás-sorozatot is. Ennek írott változatát a Mere Christianityben gyűjtötte össze, mely magyarul Keresztény vagyok! cím
mel jelent meg. 1948-ban Mrs. Moore megbetegedett, és három
év múlva elhunyt. Az asszony halála után a fivérek nagyobb
szabadságot kaptak: Jack nemcsak a neki kiszabott házimunka
egy részétől szabadult meg, de meg is házasodott. Joy Gresham, későbbi felesége 1952-ben érkezett Angliába, és látogatása
előtt két évig levelezett Lewisszal. A nő ugyan férjnél volt – fiait
Douglasnek és Davidnek hívták –, de a házassága ekkor már
zátonyra futott. A válást végül 1954-ben mondták ki. Lewis a
Cambridge-i Egyetemen kezdett el oktatni, a hétvégéket és az
ünnepeket viszont otthon töltötte. Joy a fiúkkal gyakori láto
gatói voltak a Lewis-rezidenciának. 1956-ban azonban lejárt a
nő munkaengedélye, így az Amerikába való visszaköltözés ténye
fenyegette. Lewis ekkor határozott úgy, hogy feleségül veszi.
   Az író azt állította, hogy az állami házasságkötési ceremónia
pusztán jogi természetű intézkedés volt azért, hogy Joy Angliában
maradhasson. Feleségénél viszont előrehaladott rákot diagnosz
tizáltak, és Lewis ráébredt arra, hogy szereti a nőt. Úgy döntött,
hogy házasságukat nyilvánossá teszi: az egyházi ceremónia Joy
kórházi ágyánál zajlott le. Több mint háromévi boldogság jutott
még nekik osztályrészül, mielőtt a betegség újra megtámadta
az asszony szervezetét, és 1960 júliusában győzedelmeskedett
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felette. Házasságuk történetét – néhány időrendi változtatással –
az Árnyékország című színdarab és a dráma alapján készült film
mutatja be.
   Joy halála hatalmas küzdelmet jelentett Lewis számára, és
megpróbálta keresztény hitét is. A férfi naplót vezetett a gyász
alatt megtapasztalt érzéseiről és gondolatairól, melyet aztán ál
néven A grief observed (magyarul A bánatról) cím alatt pub
likált. Olyan sok ember ajánlotta ezt a könyvet Lewisnak, hogy
a férfi végül szerzősége beismerésére kényszerült. „Soha senki
nem mondta nekem, hogy a gyász ennyire hasonlít a félelemhez”
– olvasható a könyv első mondatában. C. S. Lewis három évvel
később, 1963. november 22-én hunyt el. Soha nem akarta, hogy
halálhíre nagy nyilvánosságot kapjon, és ez pont így is történt:
John F. Kennedy amerikai elnököt ugyanezen a napon gyilkolták
meg, és a Szép új világ írója, Aldous Huxley is ekkor halt meg.
  
Az Egyházak VilágtanácsÁNAK nagygyűlése
Forrás: reformatus.hu
  
Tíz napra Puszan volt a kereszténység központja
„Élet Istene, vezess minket igazságra és békére” a mottója az Egy
házak Világtanácsa október 30-án kezdődő 10. nagygyűlésének.
A koreai Puszanban hét év után találkoztak újra a keresztény
egyházak küldöttei szerte a világból. A kiemelkedő eseményről
folyamatosan közlünk híreket, beszámolókat és a hivatalos do
kumentumok magyar fordítását.
   A nagygyűlés nem a világegyház zsinata, nem a tagegy
házak felett álló „szuperegyház” döntéshozó testülete. Küldetés
nyilatkozata szerint ugyanakkor olyan tanácskozás, amely a részt
vevő 345 tagegyházat az egység melletti elkötelezettségében és
Krisztus melletti közös tanúságtételben teológiai vitával, a ter
emtett világért viselt közös felelősségvállalásában pedig közös
programokkal hivatott elmélyíteni.
  

az egyházi küldöttek.
   „A misszió az egyház lényegéhez tartozik. Isten igéjének
hirdetése és az arról való bizonyságtétel elengedhetetlen minden
keresztény számára. Ugyanakkor ezt az evangéliumi alapelvekkel
egyezően kell végezni, minden ember iránt teljes tiszteletet és sz
eretetet tanúsítva” – ezzel az alaptétellel nyit az EVT, a Vallásközi
Párbeszéd Pápai Tanácsa és az Evangelikál Világszövetség ötéves
közös munkájának eredményeként megfogalmazott iránymuta
tás. A dokumentumot abban a reményben dolgozta ki a három
világszervezet, hogy azt az egyházak és missziói társaságok szerte
a világban nem csupán tanulmányozzák és komolyan mérlegelik,
hanem gyakorlatukat is az abban hangoztatott 12 „evangéliumi”
alapelvhez szabják.
   A dokumentum nem hagy kétséget afelől, hogy a keresztény
bizonyságtétel egyedül Jézus Krisztus személyén „tájékozódhat”
és az ő szolgálatában részesedik: Jézus Krisztus maga a legfőbb
„tanúságtevő”, aki azért jött a világba, hogy az igazságról bizo
nyságot tegyen (Jn 18,37). Minden egyes keresztény arra híva
tott, hogy ebben a bizonyságtételben részesedjen, amikor az Isten
eljövendő országáról tanúskodik a világ előtt. A bizonyságtétel
ökumenikus teológiájában ugyanaz az alapvető „szentháromsá
gos” látomás fogalmazódik meg, mint a misszió kapcsán: ahogy
az egyház a Szentháromság Isten missziójának részese, ugyanez a
bizonyságtételre is igaz. „Ahogy az Atya küldte a Fiút a Szentlélek
erejében, úgy a hívők is részesednek a missziói küldetésben,
hogy bizonyságot tegyenek a világ számára szóban és tettben a
Szentháromság Isten szeretetéről” – hangzik a trinitárius alap
tétel, amit tovább pontosít a dokumentum: „Jézus Krisztus és az
ősegyház példájának és tanításának kell vezetnie a keresztény
missziót.”
  
Missziói ajánlások
Az ajánlás a misszió és evangelizáció erőszakos, fundamentalista
és ellenségeskedést szító gyakorlatát elítéli, sőt, ennek kapcsán
bűnbánatra hív és különbséget tesz a bizonyságtétel keresztényi
kötelessége és a megtérés mozzanata között. A megtérés ugya
nis a Szentlélek munkája, akinek szabadságát el kell ismerni!
A tanúságtevő nem a gyűlölet, hanem a tisztelet, szeretet és
párbeszéd embere.
   A fentiek alapján fogalmazza meg a dokumentum azokat
az erős ajánlásokat, amelyekhez a keresztényeknek világszerte

Több mint háromezren vettek részt a nyitóünnepségen
Forrás: a WCC Facebook-oldala

Keresztény misszió a vallásközi kapcsolatok tükrében
Az Egyházak Világtanácsa (EVT) az egyház egységét és a
keresztények közösségét a tanúságtétel, misszió és társadalmi
felelősségvállalás szolgálatában való összefogásként határozza
meg. Utóbbiban ugyanakkor a más világvallásokkal való
együttműködést is szorgalmazza. Az EVT ökumenikus part
nereivel, a misszió és vallásközi kapcsolatok összefüggéséről egy
gyakorlati útmutatót is elfogadott a Keresztény bizonyságtétel a
sokvallású világban címmel, amelyet Puszanban is megvitattak

A nyitóünnep emlékezetes pillanata
Forrás: a WCC Facebook-oldala
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igazodniuk kell missziói küldetésük betöltése során, különösen
is azokban a régiókban, ahol más vallásúakkal élnek együtt. A
vallások közötti kapcsolatot egymás tisztelete és a világért, az ig
azságosság és béke térnyeréséért folytatott együttműködés hiva
tott meghatározni. Az iránymutatás ennek szellemében tizenkét
alapelvet fejt ki és ajánl érvényesíteni.
A keresztény hívek arra hívattak, hogy:
1. Isten szeretetéből és annak jegyében cselekedjenek;
2. Jézus Krisztust kövessék minden tekintetben;
3. tetteikben a keresztény erényeket (szeretet, együttérzés,
alázat) kövessék és az arroganciát leküzdjék;
4. az igazság szolgálatában cselekedjenek, felemelve hangjukat
minden társadalmi igazságtalanság ellen;
5. a gyógyító szolgálat útját keressék, tiszteletben tartva a
kiszolgáltatott emberek méltóságát;
6. visszautasítsák az erőszak minden formáját;
7. kiálljanak a vallásszabadságért, mint alapvető emberi jogért;
8. kölcsönösen tiszteljék a másikat és vállaljanak vele szolidari
tást, és működjenek együtt a társadalom javáért;
9. minden embert feltétel nélkül tiszteljenek;
10. elutasítsák a hamis tanúságot, figyeljenek a más vallásúak
hitére és gyakorlatára, elismerve azt, ami abban jó;
11. biztosítsák az egyének szabad mérlegelését, tiszteletben
tartva azt, hogy a vallások közötti váltás komoly személyes
döntés, ami időt és személyes odafigyelést igényel;
12. erősítsék a vallásközi kapcsolatokat a tisztelet és bizalom
jegyében, előmozdítva a kölcsönös megértést más vallású
emberekkel a megbékélés és közjóért való együttműködés
érdekében.
  
Az ökumenikus állásfoglalás záró ajánlásaiban kölcsönös bi
zalomra, együttműködésre és imádságra, valamint konkrét
politikai közbenjárásra hív. Arra buzdítja a keresztény egy
házakat szerte a világban, hogy járjanak közbe kormányaiknál
a vallásszabadság és vallásgyakorlás, illetve a misszió teljes körű
biztosítása érdekében, minthogy „számos országban megtiltják
vallási intézményeknek és embereknek, hogy szolgálatukat gya
korolják”.
  

és Fenntartható Társadalom Munkacsoport moderátora volt. Az
afrikai fejlesztési politika és békefolyamatok szakértője, a ken
yai egyházak és az Egyházak Afrikai Tanácsának tanácsadója. A
moderátor az elkövetkező hét évben a Központi Bizottság élén áll
és a főtitkárral együtt vezeti az EVT közösségét.
   A Központi Bizottságot (KB), amelynek Bölcskei Gusztáv is tagja lett, a nagygyűlés választja a jelenlévő egyházi del
egáltak közül. A KB az EVT legfelsőbb vezető testülete két
nagygyűlés között és 12-18 havonta ülésezik. A KB felelőssége,
hogy a nagygyűlés által elfogadott ügyrendet megvalósítsa, a
szervezet programjait felügyelje és a költségvetését elfogadja. A
nagygyűlés, mint ismeretes, az elnököket is megválasztja, akik
egyben valamennyien a KB tagjai is. A 120 fős Központi Bi
zottság tagjai közül választják meg a 25 tagot számláló Végre
hajtó Bizottságot (VB), amibe az úgynevezett tisztviselők is (az
elnökök közül választott moderátor és két moderátorhelyettes, il
letve a főtitkár) és a program-, illetve pénzügyi bizottság elnökei
is beletartoznak. A VB felelősségi köre limitált, állandó feladatai
közé tartozik a KB által ráruházott és sürgős feladatok mellett
az EVT programjaiban dolgozó munkatársak kinevezése, illetve
a programok és a költségvetés folyamatos felügyelete. A főtitkár
mindkét bizottságnak hivatalból tagja.
   Az EVT új moderátorhelyettesei: az Egyesült Metodista
Egyház püspöke, Mary Ann Swenson (Amerikából) és prof. dr
Gennadios, a Konstantinápolyi Ökumenikus Partiarchátus sas
simai metropolitája.

Dr. Agnes Aboum

Az első nő az EVT élén
Történetében először választott nőt moderátorává az EVT Köz
ponti Bizottsága.
   A puszani nagygyűlés megválasztotta a Központi Bizottság
tagjai közül az EVT moderátorát dr. Agnes Aboum, korábbi afri
kai elnök személyében. Aboum a kenyai anglikán egyház tagja,
az Uppsalai Egyetemen szerzett doktori címet pedagógiából.
Korábban az EVT ifjúsági irodáján dolgozott, majd a Gazdaság

Záróüzenet Puszanból
Az Egyházak Világtanácsának 10. nagygyűlése szokás szerint
a tagegyházakhoz és a világ keresztényjeihez címzett üzenettel
zárult, amit hosszas vita végén fogadott el a plénum. Az üzenet
a Puszanban összegyűlt egyházi delegáltak felhívása arra, hogy
a sokszínű közösségért, a Lélek átformáló erejéért hálát adva, az
egyházak Isten vándorló népeként újból elkötelezzék magukat a
közös tanúságtételre és az összefogásra a teremtett világáért és
a békéért végzett szolgálatban. Az üzenet a keresztényeken túl
minden jóakaratú emberhez is szól.
  
A záróüzenet
„Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a
felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a
békesség útjára.” (Lk 1,78–79)
Kedves Testvérek, köszöntünk titeket Krisztus nevében!
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A Koreai Köztársaságban találkoztunk 2013. október 30. és november 8. között az Egyházak Világtanácsa (EVT) 10. nagygyűlése
alkalmából. A közösség 345 tagegyházából és az ökumenikus mozgalom partnerszervezeteiből érkezve imádságban gyűltünk össze,
megosztottuk egymással helyi közösségeink történeteit, és megszívleltük a szenvedés és reménység megragadó üzeneteit. Hálásak
vagyunk a közösen kiadott, cselekvésre indító nyilatkozatokért.
Közös zarándoklatunk a nagygyűlés témáját követte: „Élet Istene,
vezess minket igazságra és életre!”
   Puszan városában közösen jártuk be azt az utat, amely átformált minket – imádkozunk azért, hogy miközben Isten folya
matosan formál minket, egyben tegyen minket a béke eszközévé
is. Sokan közülünk Korea más vidékeire is ellátogattunk, ahol
tanúi lehettünk a konfliktus és megosztottság sújtotta társadalom
sebeinek. Mennyire fontos az igazság a béketeremtésben; a gyógyulás a megbékélésben; és a szívek megújulása ahhoz, hogy a világ
teljessé lehessen! Bátorítólag hatottak ránk az aktív és elkötelezett
egyházak, amelyekkel találkoztunk, munkájuk gazdag gyümölcsöt
terem.
   A koreai egységkeresés tapasztalatait a reménység jeleként
osztjuk meg a világgal, hiszen nem ez az egyetlen ország, ahol az
emberek megosztottságban élnek, szegénység és gazdagság, boldogság és erőszak, jólét és háború között. Nem hunyhatunk szemet
a világ rideg valósága felett, és nem lankadhatnak kezeink Isten
újjáteremtő munkájának szolgálatában. Közösségként az EVT
szolidaritást vállal a koreai félsziget lakóival és egyházaival és mindazokkal, akik az igazságot és békét munkálják.
   A teremtő Isten minden élet forrása. Jézus Krisztus szeretetében és a Szentlélek kegyelméből Isten gyermekeinek közösségeként
együtt haladunk az ő országának megvalósulása felé. Isten irgalmát
keresve arra hívattunk, hogy sokszínűségünkben is Isten teremtett
világának jó sáfárai legyünk. Ez az új ég és új föld látomása, ahol
Krisztus „lesz minden mindenekben” (Ef 1,22).
   A globális krízis világában élünk. Gazdasági, ökológiai,
politikai, társadalmi és lelki kihívásokkal szembesülünk. Amikor
sötétségben és a halál árnyékában járunk, szenvedünk vagy üldöztetés ér minket, fedezzük fel, hogy milyen drága ajándéka is a
feltámadott Úrnak a reménység! A Szentlélek tüzével a szívünkben
imádkozunk Krisztushoz, hogy világosítsa meg a világot: az ő világosságáért könyörgünk, hogy egész lényünket átformálja és így
gondoskodjunk a teremtett világ egészéről, és erősítsük meg: minden ember Isten képére teremtetett. Meghallgatva azok hangját,
akik a társadalom peremére szorultak, osszuk meg egymással azt,
amire a reménység és állhatatosság tanít bennünket. Vezessen minket Isten megvilágosító igéje utunkon!
   Együtt akarunk továbbmenni ezen az úton. Ahogy puszani élményeink kihívás elé állítottak minket, úgy mi is felhívunk
minden jóakaratú embert arra, hogy Istentől kapott ajándékaitokat váltsátok átformáló tettekké. A nagygyűlés arra hív titeket,
hogy csatlakozzatok zarándoklatunkhoz. Legyenek egyházaink a
gyógyulás és együttérzés helyei, és szórjuk el Isten igéjének magvait
úgy, hogy az igazság növekedjék és Isten mélységes békéje nyugodjon meg a világon!
  
  Boldogok, akik megtartják a törvényt,
   akiknek tettei mindenkor igazak.
  Zsolt 106,3
  
Élet Istene, vezess minket igazságra és békére!
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H, mint jó vezető
Forrás: parokia.hu
A legjobb vezetők először szeretik a rájuk bízott embereket, és
csak utána vezetik őket – mondta John C. Maxwell amerikai
lelkipásztor budapesti látogatásán. A nemzetközileg elismert
vezetési szakértő szerte a világon azért fáradozik, hogy hatékon
yan működjenek a munkatársi és hívő közösségek. Nemrégiben
magyarországi lelkészek, gyülekezeti tagok és vállalkozók előtt
beszélt arról, milyen a jó vezető.
   Az ENSZ, az amerikai hadsereg, neves sportszövetségek és
magas rangú politikusok is rendszeresen fordulnak hozzá taná
csért, noha nem másból merítette vezetéselméleti alapelveit, mint
a Bibliából. John C. Maxwell három évtizedes lelkipásztori szol
gálat tapasztalatait felhasználva már több mint 80 nemzet keresz
tény és nem keresztény vezetőinek segített abban, hogy vezetői
rangjuk megérdemelt cím lehessen, munkatársi vagy gyülekezeti
közösségeik pedig hatékonyan működhessenek. Maxwell szerint
ugyanis egy közösség sorsának alakulása azon áll vagy bukik,
hogy milyen a vezetője.

  
A fedél
Amit a vezetésről tudni kell – csak egyike azoknak a Maxwell tol
lából született műveknek, amelyeket magyar nyelven is kiadtak.
A Hungexpón megrendezett Vezetés+ keresztény konferencián
maga a szerző fejtette ki, milyen szintjei vannak a vezetésnek,
valamint a különféle szemléletmódok közül melyek hozták meg
a várt eredményt a vezetők és a közösségek számára. Maxwell a
nap első felében keresztény vezetőkhöz szólt: ha egy gyülekezet
ben rossz a vezetés, az egész közösség szenved. Ahogy azt a „fedél
törvényének” nevezett alapelvben megfogalmazta, csak annyira
lehet sikeres egy szervezet, amennyire azt a vezető képességei
lehetővé teszik. Vagyis egy átlagos képességű vezető szervezete
legfeljebb átlagos vagy átlag alatti szintű lesz. A képességek azon
ban fejleszthetők, ezért az, hogy kiből lehet jó vezető, ott dől el,
hogy ki hajlandó egyáltalán továbbképezni magát.
  
A legkevesebbet teljesítik
Mi jellemzi a jó vezetőt? – hangzik a legalapvetőbb kérdés. Max
well a vezetés öt, egymásra épülő szintjét különbözteti meg. A
legelső szint minden vezetői pozícióba kinevezett emberre igaz.
   Azért követik őt az alárendeltjei, mert kötelező. Ettől azon
ban még nem feltétlenül számít valaki vezetőnek – hívta fel a
figyelmet a szakember. Hozzátette, jó ezen a szinten kezdeni a
vezetést, de rossz ezen a szinten maradni. A vezetők 90 százaléka
mégis ennyiben hagyja a dolgot.

sajtófigyelő
   Ilyenkor az emberek nem a legtöbbet teszik meg értük,
hanem a lehető legkevesebbet: a minimumot teljesítik, csak hogy
még épp ne rúgják ki őket. Így a szervezet sosem lesz hatékony, a
vezető pedig sosem lesz sikeres.
  
Követni akarják
A következő szintre eljutott vezetőt beosztottjai vagy pásztorolt
jai azért követik, mert követni akarják. Maxwell kijelentette, a
gyülekezetépítés nehezebb, mint a cégépítés. Míg egy vállalat
nál ugyanis az emberek a fizetésért vannak ott, a gyülekezetben
mindenki önkéntes, szabad akaratából van ott, és ugyanígy enge
delmeskedik.
   Ha a gyülekezeti tagok fizetést kapnának, akkor gyorsan
növekedne a gyülekezet. Ehhez képest ingyen vannak ott, sőt,
még az ő pénzüket kérik... Ugyanakkor, a gyülekezeti tagok
önként és nem csak a rangja miatt követik a vezetőjüket, ezért
nem pusztán a minimumot nyújtják.
  
Nincs magányos vezető
Az igazán jó vezetők jó kapcsolatokat ápolnak az emberekkel. Ha
a vezető és az emberek hisznek egymásban – márpedig mindkét
irány fontos – és szeretik egymást, akkor olyan együttműködés
alakul ki, ami sok energiát ad a szervezetnek – magyarázta a
lelkész.
   Maxwell szerint sok olyan vezető van, aki szereti a hatalmat
és a kontrollt, de ez rossz motiváció a vezetésre. Mint mondja,
egyetlenegy helyes motiváció létezik: „legyen jobb a téged követő
emberek élete”.
   Egy mondás szerint a csúcson magányos az ember, de ez a
kép olyan vezetőt mutat be, aki távol van az őt követő emberektől,
nincs velük valódi kapcsolata. A rossz vezetők lenyomják, kon
trollálják az embereket, így ők is lesüllyednek. A jó vezetők
viszont felemelnek másokat, így maguk is felemelkednek.
  
Személyre szabott vezetés
A második szinten lévő vezetőket három dolog tudja segíteni
Maxwell szerint. Az egyik a figyelmes hallgatás.
   A jó vezetők mindig lassan mennek át a tömegen. Beszélget
nek, jókat kérdeznek, figyelnek a válaszra. Ismerik és megértik az
embereiket. A rossz vezető ezzel szemben nem figyel, csak beszél
és iránymutatást ad.
   Maxwell hozzátette, maga az iránymutatás is személyre sza
bott kell hogy legyen.
   A rossz vezető mindenkit egyformán akar vezetni, a jó
vezető mindenkit a neki megfelelő módon vezet, alkalmazkod
va az illető egyéni motivációihoz, álmaihoz, személyiségéhez.
Például egy jó vezető tudja, hogy az emberei miben jók, mire
vágynak, mitől félnek, mit változtatnának meg a szervezetben és
így tovább.
   A szakember elismerte, fiatalon rossz vezetőnek bizonyult
ebből a szempontból.
   Az embereim a szememre vetették, hogy bár adok látást és
irányt, nem hallgatok rájuk, nem is ismerem őket. Megkérdez
tem a feleségem, és ő megerősítette ezt a véleményt. Azóta min
den jegyzetem sarkába teszek egy nagy H betűt emlékeztetőül,
hogy hallgassam meg az embereket (az angol hear: ‘hallgat’ szó
szintén h betűvel kezdődik – a szerk.).
  
Szeresd, csak utána vezesd!
A jó megfigyelőkészség és a szolgálat is fontos segédeszközök a jó
vezetővé válás útján.
   Egy jó vezető észreveszi a jót, amit lehet dicsérni, és amit
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meg lehet erősíteni. Persze észreveszi a hibát, a rosszat is, amit
mielőbb meg lehet beszélni – mondta Maxwell, aki a második
szinten lévő vezetőket úgy jellemzi, mint akik nem viselkednek
főnökösködően, noha főnökök, és nincs szükségük titulusra sem.
   Jézus pont ilyen volt. Ő azt tanította, hogy aki élni és
uralkodni akar, az haljon meg magának és szolgáljon. Megmosta
a tanítványai lábát – érdekes ezt összevetni a pár órával későbbi
eseményekkel. Pilátus rossz vezető volt, a rá bízott emberért nem
tett meg semmit, csak a saját kezét mosta meg – ezzel tisztázva
magát és csak a saját javára odafigyelve.
   Maxwell hozzátette: a legjobb vezetők először szeretik a
rájuk bízott embereket, és csak utána vezetik őket.
   Aki nem szereti az embereket, az inkább ne is vezesse őket
- figyelmeztetett.
  
Követés
A következő szintre lépett vezetők a példa erejével vezetnek.
Csak úgy tudok másokat tanítani, ha én már egyértelműen tu
dom, és sikeresen alkalmazom azt a tananyagot – mondta Max
well. A harmadik szintű vezető fő motivációja az a tudat, hogy az
emberek azt teszik, amit látnak.
   A tanulás kb. 89 százaléka vizuális, vagyis főleg olyasmit ta
nulunk meg az életünk során, amit már láttunk valaki másnál.
Az emberek tehát olyanok lesznek, mint a vezetőjük. Nem azért
követik őt, mert jókat mond, hanem mert jókat tesz. „Kövess
engem” – Jézus ezzel a hívással tett tanítvánnyá egyszerű em
bereket, majd a példája alapján tanította őket.
  
Kiket vonz?
Mindenki azokat az embereket vonzza, akik hasonlítanak rá folytatta a szakember. Ha tehát egy vezető szorgalmas, barátsá
gos, őszinte embereket akar, akkor neki is szorgalmasnak,
barátságosnak és őszintének kell lennie.
  
Az igazi fokmérő
Maxwell szerint az az igazi siker, amikor azok szeretik és tisztelik
leginkább a vezetőt, akik a legjobban ismerik őt.
   “Mostanában sokat utazom, mindenhol szeretnek és tisz
telnek, de annyira azért nem ismernek engem. Amikor viszont
hazamegyek a családomhoz, akik jól ismernek, az az igazi teszt.
Ha valami nincs rendben velem, az otthon kiderül, például a
hiteltelenségem miatt a tisztelet megcsappan.”
  
A lendület
A lendület nagy barátja a vezetőknek. A harmadik szintű vezetők
lendületbe hozzák az egész szervezetet – világított rá Maxwell.
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sajtófigyelő

   Amikor lendületben vannak a dolgok, akkor az emberek jól
érzik magukat, izgatottak, még akár jobbnak is látják a dolgokat,
mint amilyenek valójában. A lendület forrása leggyakrabban a
siker. Ha a vezető jól dolgozik és jó példát ad, akkor az sikert
fog hozni, a siker pedig lendületbe hozza a szervezetet. Ahogy
egy gyorsan mozgó vonat el tudja lökni a sínről az akadályt,
ugyanígy egy lendületben lévő szervezet könnyebben túljut a
problémákon. Ahogy azonban egy álló vonat el sem tud indulni,
ha csak egy kis akadály van is előtte, egy lendületben nem lévő
szervezet sem jut előre, ha probléma adódik. A siker nem azon
múlik, hogy mekkorák az akadályok, hanem azon, hogy mek
kora a lendület. Nem a problémák jelentik az igazi bajt, hanem
az, hogy ezt nem tudjuk. A probléma a lendület hiánya.
  
Tudja, kit keres
A harmadik szintű vezető olyan feladatokkal bízza meg az em
bereit, hogy azok sikeresnek érezhessék magukat – tette hozzá.
A negyedik szintű vezetőket már azért követik az embereik, amit
értük tett.
   Olyan hatással voltak az életükre, hogy az örökre megvál
toztatta őket. Ezek a vezetők előre határozott képet alkotnak ar
ról, hogy egy-egy feladatra milyen lesz a megfelelő ember. Aki
nem tudja pontosan, kit keres, nem fogja észrevenni, amikor
megtalálta.
  
Öt lépésben
A negyedik szintet elérő vezetők jól készítik fel az embereit a
rájuk váró feladatok elvégzésére.
1. Első lépésben a vezető elvégzi a feladatot.
2. Második lépésben a vezetett látja, mit és hogyan csinál, így
mutat neki példát.
3. Harmadszor már átadja a terepet, ő csak figyelemmel kíséri
a tanítványt.
4. Negyedszer a tanítvány önállóan dolgozik.
5. Végül ő mutat példát másoknak, és adhatja tovább nekik az
elsajátított ismereteket.
  
A csúcs
Az a vezető, aki minderre képes, idővel magától értetődően fellép
az ötödik szintre. Maxwell szerint ekkor már az emberek azért
követik, mert olyan sokszor tett jót és olyan hosszú ideig, hogy a
személye fontossá vált számukra.
   Ahhoz, hogy valaki idáig eljuthasson, el kell köteleződnie
a folyamatos tanulás mellett – ezért is van mindenhol hiány a
vezetőkből.
   Sokan könyvek vásárlásától, konferenciákra járástól remé
lik, hogy jó vezetővé válhatnak – mondta Maxwell. – Bár min
den vezető naponta fejlődik, nem egy nap alatt fejlődik ki. Ez egy
életen át tartó, időt és energiát igénylő folyamat.
Szerző: Jakus Ágnes
Képek: Fehér Bertalan
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Miről van szó?
A Harmat Kiadó, a Kálvin Kiadó és a Luther Kiadó támogatásával
az IFUA Nonprofit Partner a nyár folyamán egy a gyülekezeti
iratterjesztések fejlesztését, segítését célul kitűző programot
indított. Első lépésként a kiküldött helyzetfelmérő kérdőívet
110 válaszadó töltötte ki1. A problémákat megismerve,
a jó ötleteket és jól bevált iratterjesztési gyakorlatokat
összegyűjtve, külföldi példákkal is kiegészítve jelenleg egy
gyakorlatias, a szolgálat mindennapi kérdéseiben segítséget
nyújtó információs honlap, illetve egy nyomtatott kiadvány
kidolgozása zajlik.
Miért van erre szükség?
Bár a templomba járók számára sok helyen rendelkezésre
áll önkéntes által működtetett könyvasztal, iratterjesztés,
azonban összességében mégis elmondható, hogy a
legtöbb helyen semmilyen felkészítésben nem részesülnek,
s ez meglátszik az infrastruktúrán, olvasásösztönzés
hiányán, gyenge választékon, akadozó beszerzésen,
s így végeredményben a szerény forgalmon. Ennek
következtében a színvonalas kiadványok csak részben érik el
az olvasóközönséget. Hiába van ugyanis egy-egy jól működő
hely, ezek a tapasztalatok, ötletek rendszerint nem jutnak el
máshova, mindenkinek magának kell „feltalálnia a kereket”,
ha előre akar lépni. Erre pedig kevesen képesek, ráadásul
feleslegesen, sok többlet energiát igényel, amit a legtöbb
önkéntes nem tud vállalni. A kialakítandó internetes tudástár
egy „aranybánya” lesz az önkéntes iratterjesztőknek.
Miben segíthet?
A honlap 2014 elejére készül el (www.irottmisszio.hu). A
honlap elindulásáról szóló hírünket, kérjük, népszerűsítse
különféle fórumokon, személyesen és írásban is. Köszönjük!

