
kezása a természet rendjébe. A csoda
ebben a felfogásban a teológia és a ter
mészettudomány határkérdése.

A modern filozófia - főként Kant és
Hegel óta - nem szigeteli el a megis
merő alanyt a megismert tárgytól. E
filozófia szerint - ami feltehetően kö
zelebb áll a szentíráshoz, mint a tár
gyi-dologi nézőpontú arisztotelészi fHo
zófia - a csoda a teológia és a törté
nelem - s nem a természettudomány
- határkérdése. E kétféle szemlélet
azonban nem zárja ki okvetlenül egy
mást. A csoda elgondolható úgy is, hogy
Isten eleve betáplálta abba a nagy
computerbe, amit természetnek mon
dunk. Hiszen alaposabban átgondolva
nem ellenkezik egy csoda sem a termé
szet törvényeivel: az élet inkább ter
mészeti törvény, mint a halál, az egész
ség inkább, mint a betegség. az emberi
sors értelmes mintája inkább, mint a
káosz és a zűrzavar. A csoda tárgyi
oldalról nézve is élet, egészség és üd
vosség olyankor is, amikor az életnek
és üdvösségnek vajmi csekély a való
színűsége. Nyugodtan tekinthető úgy,
'K).int az egyébként rendkívül kicsiny
valószínűségű esemény egyszeri be
következése, amihez igazán nincs szük
ség a természeti törvények felfüggesz
tésére, hanem csupán az esemény fel
tételeinek előzetes betáplálására. Mert

végül is mit tudhatunk Istennek és a
természeti törvényeknek a kapcsolatá
ról? Bármelyik oldalról is nézzük a cso
dát, az egyetlen biztos, hogy itt hatal
mas erők [önnek mozgásba az emberért
és üdvéért.

Körülbelül ennyi lenne az, amit a fel
vetett kérdésekre mondhatok. Lehet,
hogy nem teljesen kíelégítő és nem is
egészen megnyugtató. Aki azonban nem
kívülről szemlélí az egyházban végbe
menő szellemi erjedést,hanem benne él,
az ma még nem próbálkozhat patent
megoldásokkal. Nem tehet mást, mínt
hogy szívének és szellemének azzal a
legvégső szenvedélyével kutat és keres,
amelyre feltette egész életét. És átéli
a mai hivők minden gyötrelmet: "Kl
gyönge, hogy én gyönge ne volnék? Ki
botránkozik meg. hogy én ne égnék"
(2 Kor 11. 2!l). Últr vágvunk a csodával
is, mint hitünk egyéb titkaival. Semmi
sem kényszerít arra, hogy elfogadjuk,
sem arra, hogy tagadjuk. Aki azonban
bízik a lét alapvert/5 értelmességében: aki
az értelmességet többre tartja az értel
metlenségnél. a rendet a zűrzavarnál. az
életet a halálnál, azt nem akadályozza
meg semmiféle logikai kényszer vagy
intellektuális tisztesség abban, hogy
meavallja Isten nagy tetteit az ember
üdvéért.

NylRI T.llMAs

A K I S ÚT KERESZTÉNYEK EGYMAS MELLETT

Az élet alakította ki azt a helyzetün
ket, hogy különböző keresztény közös
ségekben éljünk egymás mellett. Ez a
történelmi adottság nem alakulhatott ki
az Isten akaratától függetlenül. Isten
akarata pedig az, hogy minden ilyen
helyzetben feladatot bízzon ránk. Fel
adatunk: hogy meghatározzuk magatar
tásunkat a különféle keresztény testvé
reinkkel szemben. Tekintsünk egymás
ra igazságunk, vagy vélt igazságunk
felfuvalkodott önérzetével? Épitsünk
egyre, nagyobb válaszfalat a lenézés,
megvetés és más emberi gonoszság bot
rányköveíből? Szigeteljük el magunkat
egymástól az esetleg hamis biztonságér
zet fellegvárába? Nem. Figyeljünk in
kább tanitómesterünkre: Jézus Krisz
tusra. Tanuljunk tőle, s alakítsuk ma
gatartásunkat az ő lelkületéhez.
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Jézusnak "keresztül kellett menme
Szamárián" (Jn 4, 4.), amikor elha{n/
ta Judeát és Galilea felé tartott. Nem
keTÜUe el a félig pogány nép földjét.
sőt "fáradtan leült a kúttioz" (Jn 4, 6.).
és beszélgetni kezdett a sza'mariai asz
szonny~l. Ez a magatartás egyáltalán
nem volt természetes sem a zsidók, sem
a szamariaiak szemében. A kétféle val
lásos közösség ugyanis ádáz gyúiölet
tel volt egymással szemben. Szégyent
és gyalázatot vont .maga után, ha effl/
zsidó Szamaria területére lépett. Tisztá
talanná vált, aki velük érintkezett. Jé
zus azonban fiavelmen kivül hagyta az
évszázados gyűlölködést és emberi mó
don, barátságosan közeledett hozzájuk.

Hasonlítsuk össze ezt a szentírásban
leirt helyzetet azzal a magatartással,
ahogyan a kilWnböz/J keresztények erfll-



más mellett évszázadokon keresztül él
tek. A történelem nálunk is az egymás
.sal szembeni ellentétet, megvetést iga
zolja. S ha Jézus szellemében szándé
kozunk eddigi magatartásunkat' felül
vizsgálni, akkor számunkra is Jézus vi
.selkedése lesz a norma. Elindulunk
egymás felé, leüZünk egymás mellé és
a személyes érintkezés közvetlen élmé
nyei alapján igyekszünk megismérni
egymást, figyelmen kivül hagyva káros.
előitéleteinket, fölösleges gyanakvásain
kat és megtévesztő indulatainkat, érzé
seinket.

Beszélgetni kezdünk egymással, de
nem a farizeusok és írástudók büszke
öntudatával, nem keresünk alkalmat
hasztalan vitatkozásokra, amelyekből

győztesen szeretnénk kikerülni. Nem az
igazság teljes birtoklásának fölényes
öntudatával kezdünk párbeszédet, nem
is azzal a gőgös törekvéssel, hogy II má
.sik felet le becsüljük, erőszakosan igye
kezzü.k őt meggyőzni a magunk igazá
Tól és saját tévedéseiről, vagyis a min
denáron való megtérités szándékával.
Jézus a példaképünk. Nála nyomát sem
találjuk a büszke igazságtudatnak, pe
dig egyedül ő állithatta magárDl: "En
vagyok az igazság .. ." - Jézusnál
kényszeritő akaratot sem találunk. Sze
liden hív: "Aki utánam akar jönni..."
(Mt 16, 24.). O azt kívánja, hogy az
ember szabadon döntsön. Jézus maga
tartása tárgyilagos, szelid és alázatos.
Elismeri a másik közösség vallásos ér
tékeit: hogy ők is Abrahám fiai, nem
azonosíthatók a pogányokkal és tiszte
letreméltó hagyományokkal rendel
keznek.

Jézus kér is a szamariai asszonytól:
"Adj innom ..." (Jn 4, 7.). O töri meg
a csendet, ő oldja fel a feszültséget.
Nem fél megszólitani az idegent. Attól
sem tart, hogya zsidó vallás értelmé
ben tisztátalanná válik, mert szamariai
val beszél, s6t vizet is kér tőle. Atvitt
értelemben a keresztények szintén kér
hetnek egymás vallási kincseiből, hi
szen senki sem birtokolja kizár6lagosan
il Szentlélek kegyelmi múködését és an
nak gyilmölcseit. Az minden keresztény
közösségnek köz6s kincse. "A Szentlé
lek ott fú, ahol akar." Más keresztény
testvéreinkben is eleven hit él, buzgó
imák fakadnak lelkükből, áldozatos ön
meataaadésok: kísérik j6 törekvéseiket,
eTkölcsi életak az evangéliumi normák
szerint alakul. Vallási életilk funda
mentuma maga Jézus Krisztus. (Vö.
Mk 9, 38-41: "Aki az én nevemben
csodát tesz, nem egyhamar fog szidal
mazni engem. Aki nincs ellenünk, ve-

Zünk van.") Az ember nem, lehet kö
zömbös, nem állhat Krisztus és a go
nosz szellemek között semleges maga
tartással. Aki nem áll a Sátán oldalán,
az nincs Krisztus ellen, hanem az O
oldalán áll, Benne hisz, Érte harcol a
gonosz szellemek ellen.

Elismerjük keresztény testvéreink
kegyelmi kincseit. Kérjük tőlük a Bib
lia átfogó ismeretét, a gyakori, min
dennapi olvasását, a gyakorlati keresz
tény élet problémáiban történő alkal
mazását, az isteni Ige odaadó szeretetét.
Ha észrevesszük a másik fél értékeit,
már maga ez a tény is lélektani felold6
dást, bizalmat és lelki kitárulást ered
ményez. Ez a lélektani folyamat vezeti
be Jézus és a szamariai asszony eseté
ben is az igazság közös keresését, ami
kor a közöttük fennálló legnagyobb
ellentétről: az Isten imádásának igazi
helyé'ről kezdenek párbeszédet.

Jézus példája nyomán ezeken, a lélek
tani folyamatok után juthatunk el fel
adatunkhoz; a keresztények találkozá
sának valódi lényegéhez: az osztatlan
igazság közös kereséséhez. A ke"eszté
nyek egymás közötti kapcsolata nem
merülhet ki pusztán emberi, udvarias
formaságok ban. Azok csupán előkészítik

a lényeget: az Isten igazságának érdek
nélküli keresését. Nincs arr61 sz6, hogy
a kinyilatkoztatott igazságból bármit is
feladjunk. Az sem lehet célunk, hogy
csak közösen vallott tanításokr61 be
széljünk. Isten igazsága nem lehet alku
tárgya. Ovakodnunk kell azok elhomá
lyosításától, kevésbé szabatos megfogal
mazásától. Keresztények találkozásá
nak végleges feladata, hogy a kinyilat
koztatott igazságot a maga teljességé
ben keressük és meg is találjuk.

"A lélek ugyan kész .. .", mégis ne
héz változtatnunk megcsontosodott ma
gatartásunkon. Belátjuk, hogy a ke
resztények egymás közötti magatartásá
nak mintaképe Jézus magatartása, de a
múlt, a hagyomány, a szokás, a bels6
keménység, gőg, akadályozza annak
követését. Ezért a "mindeneket magá
hoz vonz6" Vdvözit6nkhöz fordulunk
könyörgésünkkel, hogy "ami embernél
lehetetlen, az Istennél lehetséget"-sé
váljon.

Onts lelkünkbe, Uram, egymás iránti
megértést. türelmet és kölcstinös szere
tetet. Döntsd le a közöttünk fennál16
válaszfalat, tüntesd el a g6g hegyeit.
Közeled.tünk e!11Imás felé a kölcsönös
mea becsülés lelkületével és a tel1es ki
n.Yilatkoztatott igazság alázatos felisme
résének vágyát,al.

MIKLOS DEZSÖ
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