
életben tartja a hitet és a reményt, hiszen tovább
él az általa megírt evangéliumban.

Végeredményben tehát nem is annak a kér-
désnek az eldöntése a legfontosabb, hogy ki is
volt valójában a negyedik kanonikus evangé-
lium szerzője. „A Zebedeus fiú, János? A hasonló
nevű presbiter? A nagy ismeretlen, vagy csak a
közösség tükörképe? Azt szeretném mondani —
írja a német tudós —, hogy fontosabb a történeti
azonosításnál a teológiai portré. Az evangélista
él, ha elszánjuk magunkat a vele való beszélge-
tésre” (152.).

Elképzelhető, hogy amennyiben az igehirde-
tések a jánosi evangélium fenséges Jézus Krisz-
tusát, az Ő szavait és tetteit állítanák napjaink
támpontjait vesztett, egyre inkább fokozódó lét-
bizonytalanságban élő, morális tartását mindin-
kább elveszítő, de ugyanakkor az igazság és igaz-
ságosság után epekedő, életének értelmét pedig
lázasan kereső embere elé, a kereszténység üze-
nete sokkal vonzóbb, megragadóbb és „moder-
nebb” lenne/lehetne. Hiszen a jánosi keresztény-
ség alapmotívuma a példamutatás, központi
témája pedig a megélt szeretet: „Arról ismerje
meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy
szeretettel vagytok egymás iránt” (Jn 13,34).

Ebben a törekvésben mindenképpen segítség
lehet Josef Ernst lelkipásztori igényeket is szem
előtt tartó, tehát közérthető nyelven megírt mun-
kája. Annál is inkább, mivel a kismonográfia füg-
geléke felsorolja a János-evangélium vasárnapi
perikópáit, és hatékony intellektuális és spirituá-
lis segítséget nyújt azok magyarázatához a nagy-
közönség számára. (Ford. Kocsi György és Friesz
Enikő; „Kairosz Bibliai Tanulmányok, 3”, Kairosz,
Budapest, 2011)

JAKAB ATTILA

CHRISTA MEVES:
MANIPULÁLT MÉRTÉKTELENSÉG

A szerző 1971-ben publikált Manipulált mértékte-
lenség és az 1997-ben kiadott Szembeszállni a kor-
szellemmel című műveiből jelentetett meg a Kai -
rosz Kiadó több fejezetet egy kis tetszetős
kivitelű kötetben. Egyébként előbbi, 1971-ben
megjelent művét 42-szer kiadták Németország -
ban, és 40 ezer példányban kelt el, nem beszélve
a külföldi kiadásokról. Ezekben a művekben
Meves valóban nyíltan és bátran szembeszáll
mindazokkal a jelenségekkel és törekvésekkel,
amelyek a mai ember és társadalom betegségeit
okozzák, válságos állapotát létrehozták. Szem-
beszáll, éspedig mint gyakorlati szakember,
gyermek- és ifjúsági terapeuta, aki naponta ész-
leli a lelki betegségek ugrásszerű növekedését.

A mindennapi tapasztalatból indul ki, de nem
tagadja, sőt hirdeti, hogy az ok az, hogy az em-
berek „elbizakodottan túllépik az Isten szabta
korlátokat”. (Innen ered a „manipulált mérték-
telenség” kifejezés.)

Tisztában van vele, hogy a korszellemmel
szembeszállni nem könnyű dolog. „Ki merészel
szembeszállni a korszellemmel? Csak őrültek?
Vagy mártírok, akiket szeretetük és a jövőért, va-
lamint az emberi méltóságért érzett felelősségük
hősies ellenállásra késztet?”

De hát mi is jellemzi korunkat és melyek a
korunk fentebb említett bajait okozó jelenségek
és törekvések: „megunjuk az élvezetet, megcsö-
mörlünk tőle, elegünk lesz belőle, és mást, job-
bat, újabbat kívánunk. A régiek ezt nagyon jól
tudták, nagy bölcsességi könyvek, mindeneke-
lőtt a Biblia, de az I. King és a Korán le is írták,
és még a népmesék szerint sem teszi boldoggá
az embert, ha mindene a legbőségesebben meg-
van életében.”

A szerző korunk egyik fő téveszméjének
tartja az emberek „egyenlővé tevésének” szelle-
mét, amelyet modern Prokrusztész-jelenségként
jellemez. A férfi és a nő, a felnőtt és a gyermek,
az öreg és a fiatal, az egészséges és a beteg (ez
utóbbinál főleg a pszichiátriai beteget és a ho-
moszexuálist és pedofilt „egészségesnek” te-
kintő álláspontra utal), az ártatlan és a bűnöző
közötti határ elmosására és velük szemben lé-
nyegében azonos követelménynek támasztására
hívja fel a figyelmet. Így „terjesztik azt a véle-
ményt, hogy a férfi és a nő természeténél fogva
azonos. Hangsúlyozzák, hogy a különbségek
csak látszólagosak.” Vagy: hangoztatják „azt a
nézetet, hogy a homoszexualitás teljesen nor-
mális viselkedés…” „A bűnözőbe belebeszélik,
hogy ő tulajdonképpen normális ember.”

Nem kevésbé jellemző korunkra, hogy igyek-
szik szemét behunyni a halál ténye előtt, nem
venni tudomást róla. Pedig: „Létünk lényegéről
kevesebbet tudunk meg, ha az élet tananyagá-
ból a halál adta leckét kihagyjuk.”

Sorra veszi azután korunk bálványait: a pénzt,
az „ego”-t, a szexet és a modern babonákat, vala-
mint a már előbbiekben említett „Prokrusztész-
jelenséget”. Végül világosan megfogalmazza,
amit munkája mottójának nevez: „szükség van a
Nyugat feleszmélésére”. Azaz: „A 20. század ta-
pasztalatai váratlanul újra világossá tették, meny-
nyire igaza van a Bibliának.” „Európa megúju-
lására van szükség az igazság szellemében, azaz
arra, hogy a kereszténység megvalósuljon a
min dennapi életben.” (Ford. Kerényi Dénes; Kai -
rosz, Budapest, 2009)
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