
Nagyobb, mint Kálvin Istene
Vallásközi gyülekezet Hollandiában

„Keresztény vagyok, gyakorlom a
zen-meditációt, és becsülöm a budd-
hista spiritualitást; a barátom liberális
zsidó, de szoros kapcsolatban áll a
muszlim szufi-hagyománnyal is.” Ef-
féle hitvallásokat manapság egyre
gyakrabban lehet hallani. Ha az em-
berek nem valamelyik vallási közös-
séget követik, hanem különbözõ spi-
rituális hagyományokat kapcsolnak
össze új egységgé, „patchwork-val-
lásosságról” beszélünk. Hogy aztán
valóban patchwork, magyarul foltok-
ból álló dolog keletkezik-e, vagy har-
monikus új alkotás, az illetõ vallási
érzékenységétõl függ.

„Pontosan ezeknek az embereknek
akarok ajánlatot tenni az elmélyülés-
re és a találkozásra”, mondja Joan
Elkerbout holland teológusnõ. „Meg-
hívom õket, hogy alkossanak gyüle-
kezetet.” A 40 éves teológusnõ maga
is tapasztalta: családjának protestáns
hite nem elegendõ ahhoz, hogy vá-
laszt adjon az élet döntõ kérdéseire.
„Milyen meditációs gyakorlatuk van
például a protestánsoknak?”, kérdezi
egy protestáns lelkész lányaként. „És
Isten, az élet titka, nem nagyobb-e
Kálvin Istenénél?”

Joan Elkerbout elõször szociális
munkásnak tanult. Sikeres tanácsadá-
si központot alapított az agresszív
iskolai és családi viselkedés leküzdé-
sére. De azután valami visszahúzta
eredeti vallási érdeklõdéséhez: Az In-
terfaith Movement [Vallásközi Moz-
galom] keretében, az USA-ban meg-
ismerkedett a nagy vallások miszti-
kusaival. A vallásközi párbeszéd
mozgalma ott számos meditációs
központot, találkozási pontot és ki-
képzõhelyet tart fenn, és új típusú lel-
készek és lelkésznõk kiképzése is fo-
lyik: a jelölteket megismertetik a
nagy vallásokkal, és megtanulják, ho-
gyan tartsanak istentiszteleteket kü-
lönbözõ hagyományokból vett ele-
mekkel. A jövendõ lelkészeket arra is
oktatják, hogy új szertartásokat ala-
kítsanak ki eltérõ spiritualitású embe-
rek részvételével.

Az elmúlt évben Joan Elkerboutot
is „interfaith”-lelkésszé avatták. „Ez
csodálatos esemény volt számomra: a
New York-i nagy, gótikus Riverside
Church zsúfolásig megtelt; egykor itt
prédikált Martin Luther King és Nel-
son Mandela is.” Avatási ünnepségén
minden nagy világvallás képviselõje

részt vett, s az afri-
kai vallások képvi-
selõi is jelen voltak,
senkit sem akartak
kizárni: „Mert ne-
künk az a célunk,
hogy feltárjuk és
támogassuk azt,
ami minden spiritu-
ális hagyományban
közös, és ami ösz-
szeköti õket.”

Holland közössé-
gének a Renais-
Sense-Movement ne-
vet adta Joan Elker-
bout – ami nagyon
igényes megneve-
zés. A tolerancia
újjászületésérõl, va-
lamiféle vallási „re-
neszánszról” van itt
szó, a „sense” elem
pedig arra utal,
hogy a sok bölcses-
ségi hagyomány új
értelmét keresik. Is-
tentiszteleteiken a
különbözõ szentírá-
sokból vett szövege-

ket olvas fel Joan Elkerbout. „Azután
közösen hallgatunk és meditálunk. Van-
nak fényszertartásaink és a természet-
ben tartott istentiszteleteink, van szakrá-
lis tánc. Kizárólag arra törekszünk, hogy
közel kerüljünk az élet mindnyájunk
számára közös alapjához, akit sokan Is-
tennek hívnak.”

Egyik inspirálójának Wayne Teas-
dale katolikus szerzetest (1945-2004)
tartja Joan Elkerbout: Teasdale nem-
csak Ken Wilber filozófust ismerte
jól, hanem a már szintén elhunyt ben-
cés szerzetest, Bede Griffith-t is, aki
sok éven át élt az egyik indiai as-
ramban, teljesen átadva magát a hin-
dukkal folytatott párbeszédnek. „Te-
asdale, aki barátságban volt a Dalai
Lámával is, és a Világvallások Parla-
mentjének létrehozásáért küzdött, ar-
ra tanított minket, hogy az emberiség
jövõje a párbeszéd, nem pedig a fele-
kezetiség.”

A sokvallású gyülekezet újszerû kí-
nálata egészen sajátos választ is jelent
a holland társadalomban bekövetke-
zett fejleményekre. Hollandiában az
embereknek több mint a fele nem tar-
tozik egyetlen egyházhoz sem, de a
közvélemény-kutatásokban „spiritu-
ális érdeklõdésûeknek” nevezik ma-
gukat. „A béke azzal kezdõdik, hogy
megnyílunk a másik világnézete felé
is, hogy tanuljunk tõle”, mondja Joan
Elkerbout. „Csak így gyõzhetjük le
az idegenkedést. A bázist már most
megéljük a gyülekezetben: nem tan-
nak és dogmának hívják, hanem
együttérzésnek és szeretetnek.”

Az új vallásközi közösség elsõ is-
tentiszteleteit a szabadelvû protestán-
sok, az ún. remonstránsok temploma-
iban tartották. Minél inkább növek-
szik azonban a mozgalom, nyilván
annál sürgetõbbé válik, hogy saját
„templomai” legyenek. A vallásközi
gyülekezet fontos kínálattá válthatna
abban a társadalomban, amely egyre
nagyobb teret ad túlzottan jobboldali
politikusoknak és a muszlimok olyan
esküdt ellenségeinek, mint Geert
Wilders. A gyûlölet és az elõítélet
légkörének leküzdése sürgetõ feladat,
amellyel eddig nem néztek szembe
Hollandia nagy egyházai.
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