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Evangélikus
irodalomtudós

nol. De igaz-e ez? Krisztus békességes volt? Békességszerző? Oly
kor igen, de főként nem igazságos volt-e és szeretetteljes? Nem
folyton botrányt kavart? Finoman szólva, meg akarta változtatni a
világot. Olvassuk, időről időre harag gyúlt a szívében. Gyúl-e ha
rag egyszerű szívben? [Cyúl.] És a vallásháborúk? Ott kifejezetten
föltétele volt a háborúnak, vagyis a békétlenségnek a határozott
értékrend. Lehet, hogy ez a békétlenség hozott békét a szívnek?)

Visszatérve a tompuláshoz, lenullázva is lehet egyensúlyt te
remteni. Menekülve ettől a kiismerhetetlen és így veszélyes vi
lágtól. Mintha az egész világ menekülésben volna. Mint a gye
rek, félelmében becsukja a szemét, s amit nem lát, az nincs.

Az öncsalásnak számos arca van, van ateista arca, van vallá
sos arca, van nacionalista arca, van ironikus arca, fundamentalis
ta, modern, posztmodern, archaikus arca, van politikus, apoliti
kus, konzervatív, liberális, szocialista, magyar, román, perui arca,
ezer arca van. Ahány közösség, annyi. És ehhez jönnek még az
egyszemélyes közösségek, a magány öncsalása.

Egyébként a kérdésre válaszolva azt tudnám (rémülten) mondani,
hogy a magával és másokkal harmóniában élő ember csöndes,
benső boldogságát jó dolognak tartom.

A szív egyszerűsége
Jézus boldogmondásai hasonlítnak a példázatokhoz. Amíg a pél
dázatok a szokásos hétköznapi történetbe rejtik a szokatlant, a
meghökkentőt, hogy kizökkentsenek bennünket megszokott vilá
gunkból, vagy éppen túlságosan is elkényelmesedett vallásos bi
zonyosságunkból, úgy a boldogmondások is egy másik valóságot
jelenítenek meg számunkra, ám ezt úgy teszik, mint az égen ciká
zó villám: egy-egy pillanatra felvillantják számunkra a .valödíbb"
valóságot, a mennyek országát. Érdemes kísérleteznünk azzal,
hogy megragadjuk e villámfényeket, hogy a "pillanatban elidőz

zünk", s arról töprengjünk, milyen is a mennyek országa, kik a lel
ki szegények, a szívükben tiszták, a szelídek. Végül pedig felidéz
zük azt, mit is írt az első angol bibliafordító William Tyndale az
"egyszerű szem"-ről (single eye).

A tanítványok minden elhagytak, amikor Jézus követésére
szegődtek. Otthagyták hálóikat (Péter és András), otthagyták a
hajójukat (Jakab és János), s lemondtak mindarról, amihez kö
tődtek, a tulajdonról, a családról, a hivatásról, a közösségről.

Szegényekké, védtelenekké, kiszolgáltatottakká váltak. Üresek,
nyitottak lettek, olyanok, mint az edények, a kelyhek, a szelen
cék. Átadták magukat Jézusnak, hogy egyedül Jézus töltse be
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őket, mint ahogyan az egyik protestáns énekben halljuk: "Éle
tem, Jézus, egyedül Te töltsd be."

A Biblia jól ismeri a "lelki szegény" ellentétét is. Ez a túlságo
san magabiztos, zárt, gőgös, öntelt, felfuvalkodott ember. A "pöf
feteg", amint erről egy gyermekeknek szóló könyvben olvashat
juk. Mária így énekel róluk a Magnificatban: "Hatalmas dolgokat
cselekedett, a karjával szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodot
takat" (Lk 1,51). A Jelenések könyvében hallunk a Laodiceabeli
gyülekezetről, aki azt tartja magáról, hogy gazdag és nincs szük
sége semmire, ám valójában "szánalmas", "szegény", "vak", "me
zítelen" (Jel 3,17). A lelki szegény a vámszedő, az ellentéte a fari
zeus, az elóbbinek bevallottan van szüksége Istenre, az utóbbinak
nincsen. Mivel "telítheti", mivel fújhat ja fel magát az ember? Ez
lehet emberi bölcsesség és tudomány is. Ne felejtsük, hogy Isten e
világ bolondjainak nyilatkoztatja ki magát. De ez lehet a "vallá
sosságunk" is. Ha önmagunk vallásosságával annyira be vagyunk
telve, hogy nincs kérdésünk, kételyünk. Vannak, akik talán saját
megtérés-élményükkel telítettek, s állandóan azt recitálják oly
annyira, hogy már nem tudnak kapni, nem éri őket meglepetés,
nem tudnak rácsodálkozni Isten világára.

A "lelki szegény" mindennek ellentéte. Az üres. Aki mindig
fogadni tudja, fogadni akarja, fogadni vágyik az Istent. Aki bár
milyen nagy hittapasztalattal is rendelkezik, mégis tudja, hogy
rászorul a kegyelemre. "Bűnösök között én vagyok az első" 
írta Pál apostol. "Koldusok vagyunk mindannyian!" - mondta
Luther halála előtt.

Ha Istenen csüngünk, Öt szomjúhozzuk, ha lelkileg nyitottak,
szegények vagyunk, akkor vagyunk boldogok. "Csak ha koldu
sok vagyunk, akkor lehetünk királyfiak" - írta a közelmúltban
elhunyt evangélikus költő és énekszerző Scholz László.

Hogy Ifa szelídek" "örökölnék a földet"? Ez - mondhatnánk
- végképp ellene mond a józan észnek és a tapasztalatnak. Hi
szen nap mint nap azt tapasztaljuk, hogyakönyöklőké, az erő

szakosoké ez a világ, a szelídség nemcsak hogy nem érték, ha
nem egyenesen a bambaság, az életképtelenség szinonimája
ebben a világban. Hiába próbálunk becsületesen élni, lelkiisme
retünkre hallgatni, Istennek engedelmeskedni, az istentelenek
nek, a bűnösöknek kedvez a világ. Ök a szerencsések és a sike
resek, s mi bizony csak balekok vagyunk, mondjuk magunkban
sokszor elkeseredve.

Kik a szelídek? Bonhoeffer írja: "Ha szidalmazzák őket,

csendben vannak, ha erőszakosak velük, azt is tűrik, ha félrelö
kik őket, kitérnek. Nem pereskednek jogaikért, ha jogtalanság éri
őket, nem okoznak feltűnést. Nem ragaszkodnak saját jogukhoz.
Minden jogot egyedül Istenre hagynak: non cupidi vindictae (nem
vágynak megtorlásra)" (Követés). Luther a Magnificat-kommen
tárjában különbséget tesz a pogány emberre jellemző hamis
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igazságtétel és a hívőre jellemző bizonyságtétel között. Fontos,
hogy az utóbbi sem adja fel az igazságot, de ő nem "érvényesí
teni" akarja, hanem "tanúskodik" mellette. "Elégedj meg a bi
zonyságtétellel, hogy igazad van, ha igazadnak nem tudsz ér
vényt szerezni, bízd Istenre az ügyet, a Te kötelességed, hogy
hitet tegyél mellette, a győzelmet Isten magának tartja fenn. Ha
ő azt akarja, hogy győzz, úgy ő maga megcselekszi azt ... Ha pe
dig nem akarja, elégedj meg az ő irgalmasságával, ha el is ve
szik tőled az igazság győzelmét, a bizonyságtételt azonban nem
vehetik el. Mert ebben nyilvánul meg Isten irgalmassága. Az éle
tet elvehetik, de a hitet és igazságot nem."

A szelídség nem gyávaság, hanem kiharcolt benső erő. Scholz
László írja: a szelídek "azok, aki legyőzték önmagukban a gőgöt,

a bosszúvágyat és bizonyos függetlenségre tettek szert".
A szelídség egyetlen mintája Jézus. A tanítványainak azt taní

totta, hogy "legyetek ravaszak, mint a kígyók, szelídek, mint a
galambok" (Mt 10,16). Magáról pedig ezt mondta: "szelíd és alá
zatos szívű vagyok" (Mt 11,29).

A szív pedig az ember legszentebb szerve. De nem önmagától
szent, hanem csak Isten szentelheti meg azt. Eredetileg "szívből

származnak a gonosz indulatok"(Mt 15,19), s a zsoltáros azért
is imádkozza (e sorok szerzőjének oly kedves, a keresztségében
elnyert) igét: "Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten" (Zsolt 51,
12). A Példabeszédek könyvének bölcsessége is jó, ha vissza
cseng fülünkbe és erőt ad szívünknek: "Minden féltett dolognál
jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet"
(Péld 4,22). A tiszta szív az Isten által újjáteremtett élet forrása.

A tiszta szívű ember együgyű ember, egy-ügyű, még ponto
sabban: Egy-ügyű. Egyedül Isten az ő ügye, s minden emberi
ügy: magánélet, munka, hivatás, szolgálat, közélet, egyház, csa
lád (igen, a család isl) Isten ügyének rendelődik alá. Mert Istent
teljes szívűnkből, elménkből, erőnkből kell szeretni. Luther írja
az első parancsolat magyarázatában, hogy az a fontos, min
"csüng" a mi szívünk. Ahol a mi szívünk, ott van a mi kin
csünk. Isten igéjével és a szentségekkel való rendszeres táplálko
zás megtisztítja az emberi szívet. Az Isten által vezérelt ember
megtisztult szívű ember lesz, akinek élete áttetsző lesz. Ha meg
is botlik, fel tud állni: ádámi, azaz emberi indulatát fel tudja
adni, mert immár kiszorítja azt a hit által benne élő krisztusi.

Újabban sokat foglalkozom a bibliafordító William Tyndale
írásaival, különösen is tanulságos a Morus Tamással folytatott
vitája az Írás vagy az egyház elsődlegességéről. Mindketten hi
tükért szenvedtek mártírhalált, sajnos egymást nem értették
meg, mindegyikük az igazság egyik oldalát védelmezte. Úgy vé
lem, ma a katolikusok Tyndale-től igeszeretetet, a protestánsok
Morustól pedig egyházszeretet tanulhatnának. Tyndale számos
írásában, például a Hegyi beszédről írott kommentárjában ír ar-
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ról, hogy a Szentírást "egyszerű szem"-mel (single eye) kell ol
vasni. Az 1526-os wormsi Bibliában így ír: "Arra buzdítalak ked
ves olvasó, hogy a Szentíráshoz tiszta értelemmel, vagy ahogy
maga a szöveg mondja, egyszerű szemmel közelíts, hiszen ezek
az egészség (=üdvösség) és az örök élet szavai." Mi is Tyndale
szerint az "egyszerű szem"? Tyndale Máté 6,22-t és Lukács
11,34-et fordítja így: a görögben: ophtalmus aplusz, a latinban ocu
lus simplex (Károli első esetben "tiszta", a másodikban "őszinte"

szóval adja vissza a jelentést.) Tyndale ezt így magyarázza: "Ak
kor egyszerű az ember szeme, amikor az ember minden csele
kedetével Isten akaratára tekint, nem dicsőségre, elismertségre
vágyik, vagy bármilyen evilági jutalomra, de még nem is a
mennyre, egy ottani előkelő helyre vágyakozik, hanem a menny
országot úgy fogadja el, hogy azt Krisztus vére vásároita meg,
és ezután szabadon csak a szeretet ügyéért fáradozik."

Isten azt akarja, teljes tekintetünk, mindkét szemünk egyedül
Őreá szegeződjék, még negyed- és nyolcad-pillantásokat se en
gedjünk a bennünk lévő ádáminak, emberinek.

Így függ tehát össze a lelki szegénység, a szelídség, a tiszta
szív - és az "egyszerű szem".

GANÓCZVsANDOR A szív egyszerűsége
Teológus A "szív egyszerűsége" és az abból fakadó lelki béke csak akkor mél

tó a krisztusi jelzőre, ha embertársainkhoz való odafordulással pá
rosul. Ha nem marad pusztán egyéni erény, hanem közkinccsé lesz.
Gondoskodik, felelősséget vállal. Atyai barátom, Yves Congar
mondta: ,,Jaj nekem, ha megtaláltam a boldogságot, de nem adtam
tovább másoknak! Ha megbékéltem, de nem lettem békeszerző eb
ben a békétlen világban!" Aquinói Tamás szellemében a misztikus
magábatérés és szemlélődés számára nem jelentett sztoikus vissza
vonulást. Azt a Jézust kívánta követni, aki magányos imádsága
energiáját gyakorlati emberszeretetre tudta váltani. Szíve egyszerűsé

gében olyan boldogságot élt meg, amely sok boldogtalan számára
lett igézet. Lelki békessége békét sugárzott. Magányba vonulása ezért
a segítő megnyílás előfeltétele volt. Erre is utal a Hegyi beszéd: "beati
pacifici", azaz "boldogok, akik békét teremtenek" (Mt 5,9).

Más ez a magatartás, mint az egyébként tiszteletreméltó sztoi
kusok bölcsessége. Nyoma sincs benne a lelki "önkielégülésre"
való hajlamnak, misztikus önközpontúságnak. Hiszen forrása az
agape-szeretet, amely őn-átadásból áll. Ezért szenved, amikor
környezetében anyagilag, szellemileg, erkölcsileg, vallásilag, tár
sadalmilag nincstelenekkel találkozik. Az ki-hívja. Az szembesíti
a "szív egyszerűségében" élőt egy bonyolult valósággal. Kérdé
sekkel, amelyekre nincs egyszerű, kész válasz. Problémákkal,
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