
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,

960



amelyeket nem lehet egy csapásra megoldani. Gondolok itt az
orvos nyugodtságára, amely őt gyógyíthatatlan betegek és fájda
lomtól elborított emberek között sem hagyja el. "Szíve" egysze
rűsége nem engedi segítő kezét reszketni. Az biztos, hogy szá
mára ez az "egyszerű" magatartás sem egyszerű feladat.

A körkérdés szövege joggal említi meg a görög Újszövetség
"haplotész" fogalmát, amely sajátos módon két szempontot hoz
egymással kapcsolatba: az egyik befelé, a másik kifelé utal. Így
jelezhet egyszerre önbirtoklást és önátadást, olyan magatartást,
amelyre Jak 1,5 szerint maga Isten ad példát.

Vétkezne a "szív tiszta egyszerűségének" olyan gyakorlója, aki
leegyszerűsítené az őt körülvevő világot. Még súlyosabban vét
kezne, ha pálcát törne felette. Az evangéliumi "simplicitas" nem
naiv realizmusra törekszik. Hiszen az az "agape" indítja, amely
úgy veszi a világot, ahogy van, és nem úgy, ahogy lennie kellene.
Tehát türelmes és toleráns. Az ilyen szeretet első mozzanata nem
az érzelem vagy a rokonszenv, hanem a megismerés. Itt mutatko
zik meg újra a különbség egy bizonyos sztoicizmussal szemben,
amelynek egyik ismert jelszava: "odi profanum vulgus et arcao"
- "gyűlölöm a bárdolatlan tömeget; elzárkózom tőle".

A körkérdés szövegében ez áll: "Napjaink embere inkább fel
színesebb, könnyen és gyorsan megszerezhető szórakozásokban
keresi örömét. A »szív egyszerűségét« nem sokra tartja, többnyire
nem is ismeri." Kérdezem: ki ismertette volna meg vele? A család?
A társadalom? Az iskola? Az egyházak? Ki tett volna róla élő ta
núságot? Ki tanította volna meg neki, hogy sok összeadott öröm
még nem eredményez boldogságot? Itt a lelkiségi kiscsoportok fe
lelősségére is utalok. Az szent igaz, hogy mint mágnes avasport,
úgy vonzzák magukhoz fiataljainkat, akik lakható lelki otthonra
vágynak. De hivatásukat csak akkor teljesítik krisztusi szellemben,
ha a felkínált fészekmeleget szociális megnyílással és munkakész
séggel párosítják. "Jaj nekem, ha megtaláltam a szívegyszerűségét,

a lelki békességet és boldogságot, de nem adtam tovább."

HAFENSCHERKAAOLY Egyszerűség

Evangélikus teológus Valóban új feladatot kaptam a Vigilia szerkesztőitól, amikor erre a
témára gondolataimat kérték. Evangélikus teológusként nem szok
tam az egyszerűség erényéró1 beszélni, még a Lélek gyümölcsei kö
zött sem szoktuk emlegetni mi, protestánsok (az Efezusi és a Galata
levél alapján). A téma mégis foglalkoztat, mert bonyolult világunk
ban jótéteménynek tartom, ha valaki egyszeruen tud beszélni, gon
dolkodni, lényegre törően, összeszedetten meditálni, és emberek
között természetes egyszerűséggel viselkedni. Az egyszerűséget

ajándéknak és naponta kitűzött, elérendő feladatnak tekintem.
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