
S amit Igy elvállalunk, az minden "olaj a túzre " - egyre magasabbra csap tő le

a szeretet lángja. A szeretet tüzét nem ls a mi vágyaink és erőfeszftésein k táp
lálják bennünk a leghatalmasabban, hanem maga a Szeretet , aki "az emésztő

tűz".

Heribert Mühlen

FASZCINÁCIO ~S VALLÁSOS ~LM~NY

I. MI a faszclnácló?

Induljunk ki a tapasztalat általános fog almából. A tapa sztalat az ember, e
testbe öltözött lélek számára mind ig valam iképpen látás, hallás, közvetlen kap
csolat. Más, mint a könyvből szerzett tud ás. Mélyítsük most ezt tovább. A ta
pasztalatnak ugyanis vannak lépcsői, erősség i fok ai. Valak i vagy valami többé
kevésbé mély benyomást tesz rám. Egy a hegyekben vagy a teng eren töltött
szabadság nagy élménye erősebb benyom ást hagy bennem , mint mond juk napi
utam a munkahelyemre. Igen intenzív élményeket, amelyek mélyen hatnak ránk,
benyomást hagynak hátra, faszcinációnak nevezünk. Azt mond juk : ez elragadó
(faszcináló) élmén y voltI Például a szabadság idején. Vagy ha valaki nagy
benyomást tesz ránk : el vagyok tőle ragadtatva! A faszcináció, igézet élménye
elsősorban passzlv : erős hatást kapo k, a szó szoros értelmében vett "benyo
mást" , az élmény mintegy belém nyomódik. tS csak azután következik bennem
a visszahatás : magamon kívül vagyok, kilépek magamból. Ez bizonyos körül
mények között testi magatartásomban is megny ilvánul.

A faszcinációnak azután ismét igen sok árnyalata van. Faszcinációról be
szélünk, ha lelkesedünk (entuziazmus) , de akkor is, ha valami mélyen megind ít,
megdöbbent. A második szóhasználat is helyes. Például ha valaki kiengesztelő

désre nyúj tja felénk a kezét, holott talán egyáltalán nem érdemeltü k meg, mert
megbánto ttuk, akkor mélységes megindulás fog el. Ilyenkor is azt mondjuk:
el vagyok ragadtatva ettől az embertől, hogy ilyen!

Mind a kétfajta tapasztalatot megtal áljuk a Bib liában is. Pál pl. azt mond ja
az első korintusi levélben : "Tudjátok, hogy amikor még pogányok voltatok , el
voltatok ragadtatva (faszcinálva voltatok) a néma bálványoktól (az is tenektő l ) ,

amelyeket magato k csináltatok" (12,2). (A magyar fordítás másképpen érte lmez.)
Ezt a lelkesedést, ezt az elragadtatást Pál elismerí, ösl általános, emberi él
ménynek jelz i. tS egyáltalán nem azt mond ja : ilyesm inek nem szabad köztetek
történnie, hanem azt, hogy a kereszténynél a faszcináció tartalma, az, am itől el
van ragadtatva: Jézus, az Úr.

De a másik old alt is megtalá lj uk a Bibliában: Péter pünkösd i prédikációja
után Lukács azt mond ja a hallg atókról : "E szavak szíven találták őket" (Csel
2,37). A görög ered eti kifejezése azt jelenti: átdöfte , átszúrta a szívüket. tS
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megkérdeztik Pétert : "Mit tegyünk?" Ezt a mély szíven-találtságot is faszci
nációnak hívjuk.

Ami faszcinál bennünket - így vezethetjük gondolatmenetünket tovább -,
az mindig valamiképpen rendkívüli. Kiüt a rendes keretb ől. A megszokott, a
szokásos, a mindennapi, amit ismerünk, rendszerint nem igéz meg bennünket,
ellenkezőleg: unalmas. A faszcinációnak minden alakjában a rendkívülihez van
köze. Mert a rendkívül i kimo zd it , kihajt bennünket önmagunkból. Vonz min
ket, - és ugyanakkor mégis eltaszít, bizonyos távolságban tart. Ez a távols ág
faszcinációnk tárgyától olyan naggyá válhat, hogy már fenyegető, félelmes. Most
néhány példán szeretnénk megvilágítani ezt a mindnyájunk által ismert tüne
ményt.

Bizonyára emlékeznek még az első világúrutazás startjára. Az emberek éj
szaka három óráig fönn maradtak, hogy lássák az évszázadnak ezt az ese
ményét. I:s amikor először láttuk a képernyőn a hold porának egy darabját,
ahová még emberi láb nem lépett, amelyet még emberi szem nem látott, akkor
el voltunk ragadtatva. I:s mégis roppant távolságot éreztünk. Ez a hatalmas,
igen bonyolult történés, ez a messze hold ... I:s mi történt, amikor az első

holdutazók visszatértek? Akkor is faszcinálva voltunk. Úgy ujjongták körül őket,

mint egy új világ hírnökeit, akik mintegy felülről hoznak új szabadságot, mint
egy utópisztikus új világ közvetitölt. egy nem sejtett jövő követeit, a saját magát
megmentő ember szimbólumait. I:s itt a faszcináció egyik lényeges mozzanatá
ra bukkanunk: Vágyunk a határok áttörésére, önmagunk túllépésére. Ki szeret
nénk szabadulni mindennapi, szokásos, megszokott életünk, határoltságunk,
jellembeli korlátaink szúk keretei közül , a sok kényszerből , amelyek közt élünk,
és szeretnénk, hogya rendkivüli kiszakítson bennünket önmagunkból.

Ennek az élménynek még mélyebb rétegeibe hatolunk bele, amikor nem
csak dolgok vagy technikai folyamatok ejtenek elragadtatásba bennünket, ha
nem más emberek. Hadd mondok itt is néhány példát, amelyek mindig mélyebb
re visznek ebbe az élménybe.

Mindannyian ismerjük a modern személyiségkultuszt. Mi történik pl. egy
sportpályán? Semmiképpen sem csak az egészség, a testedzés a cél , hanem
a rekord is : a még soha el nem ért teljesítmény, a rendkívüli, az egészen új.
A modern olimpiai bajnok, ameddig tartja a rekordot, különleges helyet foglal
el a többiek között, felülmúlhatatlan. EI nem ért csúcs, mértékadó szabály, rend
kívüli ember. Ezért egyszerre vonzó és idegen. Ismét a faszcináció két oldala :
vonz és mégis taszít, távol tart. I:s éppen a mai sport [ellernz ö]e, hogy arra
igyekszik, ami még sohasem volt. Ezt pusztán értelmileg és lélektanilag nem
lehet megmagyarázni. Ez vallásos hatás, félreismerhetetlenül. Pierre de eou
bertln, az olimpiai játékok megújítója, a múlt század végén szószerint azt mond
ta : "A régi és a mai olimpia első és leglényegesebb ismertetőjegye az, hogy
vallás ." C így hív ja : religio athletae, az atléták vallása. I:s Kaudin, a kölni
sportiskola egykori vezető j e , "Örök olimpia" c. könyvében egyhelyütt ezt írta :
"Ami bevezeti az ünnepséget : harangszó, fanfárok, ünnepi menet , eskütétel és
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zászlók - mindez olyan , mint egy egyházi ünnepség, teljesen összehasonlítható
egy vallásos ünnep i órával." 105 mi történik valójában, mikor a nagy sportren
dezvények nézői lelk esednek ? Örülnek, hogy végre egyszer kiszabadultak a
tel jesitményi társ adalom nyomása alól , hogy egyszer csakugyan túlemelked
hetnek magukon, kívül lehetnek magukon, - a legkülönbözőbb kifejezésmó
dokkai élnek, tel i torokból kiabálják kedvencük nevét , anélkül , hogy aggodal
masan ügyelnének a környezetükre : ugyan mit fognak mond ani? Tapssal, trom
bitálással támog atják a hang ju kat, magasba nyúj tják a karjukat, - és senki sem
röstelked ik kife jezni a lelkesedését. EI lehetne-e gondolni az örömnek ilyen
test i kifejezését a keresztény istentiszteleten is? Hiszen ott csö ndb en kell ülni,
és csak nézni meg hallgatni, ami elö l történ ik! Nem szabad moccanni sem :
az nem ill ik ! Talán ez is egy ik oka, hogy unalmasnak túnik?

De marad junk még a kultúránkban föllelhető modern lelkesedés területén.
Például a slágerének esek és zenészek tisztelete. A legújabb sláger, a legújabb
" hit": ez faszcinálja az embereket. A legeslegújabb l 105 különleges válogatással
állapitják meg , mely ik a legjobb, a l egkieme l kedőbb . Az ünnepelt slágerénekest
körülu jjongják, és az emberek egésze n magánéletükig menően utánozzák bál
ványaikat. Követik őket mind abban, amit gondolnak, tesznek, mondanak, a ké
püket kirakják a falra, maguk elé teszik, magukban hord ják . 105 mi történik
val ójában a böjtelő idej én? Az embere k végre "magukon kivül " lehetnek. Meg
renditő, ha nagy tévéközvetítésekb en, farsangi riportokban látjuk, ahogy egy
szerre egy dalt énekelnek: .Helíe, heil e Gánsje" ." Mire a farsangéjszaka kellős

közepén mély megindulás fogj a el az embereket, és sokan meghatódnak: Megint
csak jó lesz minden I Csak hin ned kell benne ! Minden jó lesz megint i A vágy
az ép vil ág után: ki kellene egysze r lépni magunkból, és arról álmodn i, hogy
ebben a féktelenségben még van ép világ .. . A farsang forgatagában látjuk a
lelkesedés és a mély megindultság igen közeli szomszédságát. Akkor az em
berek hirtelen hallgatagon ülnek, mert szíven érintette őket a gondolat : talán
mégis van ép világ, van parad icsom . . .

De marad ju nk még a modern személ yiségkultusznál. Micsoda tiszteletben
részes ít ik a poli tikai vezéreket ! Mintegy a megmentő hőst képviseli, felszabad ít
mindig nagyobb jól étre , l ehetővé teszi, hogy a társadalom, a gazdasági élet
túlszárnyalja önmag át, mind ig rózsásabb j övő felé tartson . A minden kér déses
jelleget levetkőzött hatalom sok emberre faszcináló hatással van. EI vagyunk
ragadtatva ettől az egyedülálló képességú vezet őt ől . - aminek mond juk Hitler
Adolf adta ki magát. Itt val aki kétséget nem t ű r ő , abszolút igénnyel lép föl ; a
végső értéket, a végső értelmet próbálja közvetíteni. Lehet egy program is

• Kedvelt német sláger. A refrén kezdődik ezekkel a szavakkal , amelybe n az édesanya
vigasztal ja gyermekét. Az t. szakasz a kisgyerek apró bajairói szól, a 2. a fiatal lány
szerelmi bánatáról , a 3. már életb ölcsességet ad: viseljük el türelemmel és humorral
a bajokat, végül a 4. az élet végén a jó Istenhez visz, aki megsim ogatja, éppé teszi
összetört szivünket. Itt a refrént már lsten mondja.
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ilyen végső érték. Például: A társadalomnak szüksége van rádI Ezért kell, ezért
szabad odaadn od az életedet, a munkaerődet, ez az élet értelme: közreműködni

a haladásban, a szebb, a jobb jövő érdekében! Itt tehát látjuk, hogya faszci
náló, a vonzó, az ösztönző, az elragadó igen gyakran azzal az igénnyel lép föl:
ezen túl nincs nagyobb!

A faszcinációnak egy még mélyebb rétegébe hatolunk akkor, amikor két
ember egymáshoz való viszonyáról beszélünk : a személyes találkozásról. A leg
több embert - legalábbis egy időre - elragadja az a másik , akivel egyszer
egészen mélyen találkoztak. Oda vannak tőle. tS mégis ugyanakkor a külön
bözőség a távolba taszít. A szeretett személy vonz és egyben visszavonja ma
gát. Végső soron nem lehet a másikat megragadni, nem lehet vele rendelkezni.
Ezért az igazi szeretet a tisztelettel kezdődik : egyszerre vonzódunk és mégis
visszariadunk attól, hogya másikat hatalmunkba kerítsük. Sőt egyenesen azt
mondhatjuk: minél közelebb jutnak emberek egymáshoz, annál inkább érzik,
milyen különbözők is voltaképpen. Ha csak futólag ismerek egy embert, mond
juk reggel munkába menet találkozom vele , akkor egyáltalában nem tudom,
mennyire különbözik tőlem. Csak ha megismerem, ha személyes találkozás jön
létre , akkor mutatkozik meg egyben a távolság. A találkozásban az emberek
ki akarnak lépni határaik köz ül, megszabadulni az én magányából, túl akarnak
emelkedni önmagukon, afelé, ami nem vagyok és amim nincs. Sőt a legtöbb
ember az ilyen személyes szeretettől egyenesen tökéletes szabadulást vár kor
látaitól, az élet beteljesedését. Hallgassuk csak meg erre vonatkozólag a rno
dern slágereket : mennyi várakozás remeg bennük! Mekkora csalódás, ha a vára
kozások nem teljesednek be! A személyes találkozás többre tör , mint amennyit
a mindenkori másik személy közvetíteni tud. A határtalanságnak, a világ túl
lépésének vágya végtelenül felülmúlja azt, amit egyik ember a másiknak nyújt
hat. tS igy az elbűvölő személyiség teljesen önként arra indít, hogy őrajta is
túlemelkedjünk. Talán valami olyan felé, amely maradandóan, tartósan és el
kophatatlanul igézetében tart ; olyan szeretet felé, amely sohasem okoz csaló
dást, amely mindig hűséges. Ezt a le nem rombolható igézetet nevezzük mi ke
resztények örök életnek.

Itt szeretném abbahagyni a faszcináló példák felsorolását kultúránk terü
letéről. Mindegyikünk megkérdezhetné egyszer magától : mi igéz meg engem
az életemben? Paradicsomi útról álmodunk szabadságunk alatt; elbűvöl valami
hobby, egy autó, a klasszikus zene, a költészet, vagy akármi. Minden embert
faszcinál valami vagy valaki, - amig egészséges ember. Ellentéte ennek az
unalom . Az unalom szomorúság amiatt, hogy már semmi sem vonz, semmi sem
faszcinál. Szeretnék faszcinálódni. Az unalom halálossá lehet. ts ezt a jelen
séget megtaláljuk minden vallásban, minden Időben, minden kultúrában. A val
lástörténet felsorolta, mi minden szolgált az idők során ilyen faszcináció köz
vetitésére : pálma vagy kö, tenger vagy tánc, zivatar, természeti jelenségek,
esetleg más emberek : próféták, szentek . .. Az ember keres magának valamit,
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amibe belevetrtheti vágyát: határai közül kilépni, önmagán túlemelkedni. Ezért
szeretném egész röviden összefoglalni az eddigieket :

1. A faszcináció ősl emberi élmény, az emberi lét tartozéka.

2. A faszclnációban egyszerre megtapasztaljuk a közelséget valamihez és
a különbséget tóle . Úgy is mondhatnánk: a faszcináló valami azzal húz maga
felé, hogy visszahúzódik elóiünk. Sót minél jobban visszahúzódik, annál Igé
zóbb számunkra. Mert ha birtokba vesszük, ha birjuk, használjuk, elhasználjuk,
ha mindennapossá, megszokottá vált, akkor már csak mindennapi, többé nem
rendkivüli. Aki házat akar építeni, éveken át foglalkozik tervekkel, álmodik róla,
- ha pedig benne lakik, akkor megszokottá, mindennapivá válik, akkor valami
újat keres, ami ezután vonja igézetébe.

3. A faszcináció mindig kivülról árad felénk. Saját magunk búvölete nem elé
gít ki bennünket. Ilyen is van, hogy valakit saját maga búvöl el, saját magát
tartja pótolhatatlannak, páratlannak. De az az ember, akit saját maga faszcinál,
ezzel tulajdonképpen csak elismerést koldul másoktól. És abban a mértékben,
ahogyan koldulja, megtagadják ezt tóle a többiek. Csak azzal a faszcinációval
vagyunk elégedettek, amely kívülről származik. Hiszen csak akkor tudunk Iga
zán "magunkon kívül" lenni.

4. Ami faszcinál, az legtöbbször rendkivüli , szekatlan. Törekvése, hogy az
abszolútnak, a kétségbevonhatatlannak, a végsó, legmagasabb értéknek dlcs
fényével vegye körül, sérthetetlennek adja ki magát. Ami sérthetetlen, azt szent
nek hívjuk. Ezzel eljutunk megfontolásaink második szakaszához :

II. A keresztény hit és a faszclnácló

Valaki talán azt gondolja : ez most nehéz ügy. Mi köze a keresztény hitnek
a faszcinációhoz? Egyáltalán alkalmas ez a szó kifejezni azt, amit a keresztény
hitben megtapasztalunk? A huszadik században élünk. Sokféle lelkesedés szá
zada ez; és új élmény új szótárat ls követel. A "faszcináció" szó a 18. század
ban keletkezett, és még teljesen nyitott arra , hogy új vagy másfajta tartalom
mal töltsük meg.

De nézzük csak : hogy volt a Názáreti Jézussal? Elmondhatjuk-e, hogy kor
társai számára faszcináló személyiség volt? Az a leírás, amit az Újszövetség
ad nekünk róla, megmutatja, hogy vonzódtak hozzá, hogy futottak utána, hogy
csodái mélyen hatottak rájuk, és ugyanakkor mégis visszahóköltek tóle , mert
idegennek túnt. De éppen ez az Idegenség vonzotta öket. Különösen a feltá
madás eseményéról tudósitanak úgy az evangélisták, hogy félelmet és örömet
vált kl. A pásztorokról is ezt olvassuk: "Ne féljetek, nagy örömet hirdetek nek
tek" (Lk 2,10). Félelem és öröm, közelség és távolság mindig sajátosan össze
vegyül. A csodákról pedig elbeszélik az evangélisták, hogy az emberek magu
kon kivül voltak. "Ilyet még sohasem láttunk" - olvassuk egyszer szószerint
Márknál. Az emberek megdöbbennek szavaitól, pl. mikor azt mondja: " Ha ta
nitványom akarsz lenni, menj el és add el mindenedet." Ez sziven talál.
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De kérdezzük csak : ml faszcinálta magát Jézust? Ha mindenben hasonló
volt hozzánk, a búnt kivéve, akkor fel szabad, fe l kell tenn ünk , hogy ő is vala
minek az igézetében élt, mert ez hozzátartozi k a teljes embe ri élet hez. Jézus
elu tasltotta, hogy politi kai vezér legyen , poli t ikai felsz abad i tóké nt tiszte ltes se
magát. Azt is elutasí totta magától , hogy afféle guru, csodatevő legyen. Ot lsten
aka rata találta szíven , és való jában ez igézte meg min denek fölött. " Az én
ele delem az, hogy anna k akaratát cselekedjem, aki engem küldött ; ezér t adom
oda az éle teme t" (vö. Jn 4,34). ~s ezzel az ő Isten hez való személyes viszony á
val a vil ágtörténelembe hozott valamit: egy egészen újfajta ls ten-é lményt. O
nemcsak a távo li lsten meg igézettje vo lt, ak ine k parancsait meg kell tartani az
ószövetségben, - hanem azé az Istené, aki odaadja magát az emb ereknek.
Azé az Istené, aki szolgál az embernek. Ránk maradt egy szó, amelyet Jézus
anyanyelvén mondott, egy arám i szó : " Abba." A gyerekek szólf to tták akkori
ban igy az apjukat, a csal ádban volt haszn álatos. Szósze rinti ford itásban tal án
"apukát" vagy valam i hasonlót kellene mon danunk. .Edesapá m!" Ember még
soha igy nem beszélt a menny és föld Te remtőjéhezl Vonzó volt számára ez
az lsten, ez az Atya, akitő l jött. ~s ez tartott egés zen halála órájáig . Akkor ször
nyú távol ságo t tapasztalt meg ettő l az Istentő l : " Istenem, Istenem, miért hagytál
el eng em?" ~s mégis, még ebb en az óráb an is az ő Istene után kiált : ,,~n Is
tenem!" Még mindig ő vonzotta, ő járta át lelke mélyét. A zsidókhoz irt levélben
egyhelyütt az áll, hogy Jézus a kereszten felülemelkedett ön magán az örök
Lélek erejében. Az Atya neki enne k a felü lemelkedésnek sarkpontja . Ha akar
juk, igy is mondhatju k : faszc ináció jának sarkp ontja .

~s hogyan megy azután Jézus halála után tovább? Jézus azt mondta: "Isten
nem ebben az emberké z alkotta temp lomban lakik. En vagyok a templom! Ront
sátok le ezt a templomot, és én három nap alatt ism ét fölé pítem!" ~s azután
a keresztények is lste n templomának, a Szentl élek templo m ának nevezték
magukat. ~s ha a templomnak van valami köze a faszcinációho z, a meg indult
sághoz. az elragadtatáshoz, akko r Jézus halála után az egyház község, a gyüle
kezet tölti be ezt a szerepe t. Mer t Pál azt mond ja: "Ha össze gyúltök, akkor
mintegy Istennek élő kövekbő l felépült háza vagytok" Minden keres ztény min
denki számára az a hely , ahol az lsten megtapasztalható. Minden felebarát rend
kívüli emb er mind enk i számára ; egyszerre von z és kisiklik a kezü nk közül. Jé
zusban ez egészen odáig megy, hogy nem az vonzza őt, ami emb erileg tetszést
kelt , hanem éppen a szegények, a kisemmizettek, a megvetettek, a társadalm i
lag mellőzöttek . ~rtük élt. Az igazi keresztény faszci náció útja a kereszten át
vezet: megfeszftett faszc ináció. Nem val ami felszines lelkesedés, múló entuziaz
mus . Hanem mély megrendül tség attól, hogy lsten anny ira lsten , hogy odaadja
magát nekünk. A János-evangéliumban áll egyhelyütt egy mond at, ame ly ilyen
faszcinációról, ilyen megrendültségről tanúskodik : "Ú gy szerette lsten a világot,
hogy az ő egyszülött Fiát adta oda" (3,16). Ez a pünkösd élménye. " Ezt a Jé
zust, aki t ti keresztre feszi tettetek, az lsten fel magasz ta lta, és most kiárasztotta
Lelkét, amint lát játok és halljátok." Ez rend i tette meg őket olyan mélyen : sziven
találta őket.
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Itt látszik meg, mi az igazán igéző az Istenben. Lényeg ének lényege: az,
hegy ő olyan lsten, aki szolgál, és minket is arra képes ft, hogy odaadjuk ma
gunkat. Ez egészen az anyagi adásig, az adományig, a szoci ális elkötelezésig
menően megmutatkozik, éppen ebben mutatkozik meg. Nem valami földi para
dicsom igéz meg bennünket, nem azért dolgozunk, hanem az, hogy maga lsten
fordult a kisemmizettek, a megvetettek, a társadalm ilag me ll őzöttek felé . Ezért
mondja egyszer Pál: " Pénzt adtatok, de ezzel nemcsak valam it adtatok, hanem
saját magatokat, mégpedig az Úrnak." ~s csak azután , másodsorban azoknak ,
akik az adományt kapták.

Ezzel eljutottunk a harmadik részhez .

II I. Faszclnácló és Istentisztelet

Minket keresztényeket - mint mind en más embert - faszcinál az, ami mo
dern kultúránkb an tö rténik : a techn ika, a sport és mindaz, ami vonz. De mi ra
gaszkodunk ahhoz, hogy semm ifé le teremtett dol og nem végső , abszolú t érték .
Ezért a keresztény istenti sztel et feladata, szerepe minden Időben az volt, hogy
a vil ág megtapasztalását egyérte lmüvé tegye, Istenre irányí tsa, és ezáltal azzá
tegye, ami valójában.

De hogy van ez ma? Ha elmegyünk az isten tiszteletre , fukarkodunk a per
cekk el. Ha a rendes Istent isztelet öt perccel tovább tart , vagy éppen tlzzel is,
akkor bosszankodunk. ~rzünk-e megrendülést? Van-e valami az istentisztelet
ben, ami vonz, vagy többé -kevésbé csak kötel ességtel jesítés? ~s rend jén való
nak érezzük-e, hogy csak ott kell ülnünk, és semmiképpen sem szabad meg
nyilatkoznunk, legföl jebb egy-egy énekkelléphetünk ki magunkból? Igazán
lelkünk mélyéig hatol -e az a rendkívüli dol og, ami itt tör ténik? "a hit titka" ,
mint ahogy mondjuk ? A keresztény egyházak jövőjé re nézve alapvető kérdés
lesz: sikerül-e belevennü nk az életünket valóságosan betö ltő vil ág-megtapasz
talást az istentiszteletbe? Az ősegyházban ugyanis így volt. Az őskeresztények

meggyőződése volt : ha összegyűlünk, mint teljes emberek vagyunk ott gyüle
kezetünkben, és meg szabad, meg kell nyilatkoznunk . Pál azt mond ja : "Ha
összegyűltök, mindenki hozzájárul valamivel : egyik egy dallal, a másik egy
zsolt árral , a harmadik imát mond, a negyedik prófétál" (vö. 1 Kor 14,26) Min
denki nek szól a felszólítás, hogy tevékenyen működjék k özre, mert kics iny házi
közösségekről van szó. Az első keresztényeknek nem voltak nagy templomaik.
Templomok csak a 4. századtól vannak, az üldözés befejeztével. Házaikban
gyűltek össze - mondja az Apostolok Cselekedeteinek könyve. Es mit tettek
ott? Először is közös étkezést, lako mát tartottak. Mindenk i hozott erre magá
val egy kis kenyeret és bort. Agapénak , szeretetl akomának hívták. ~s Pál itt egy
egészen döntő utalást hagyott ránk. Ezeken az istentiszteleteken ugyanis az
a helytelen szokás lopózott be, hogy a gazdagok sokat hoztak , a szegények
viszont keveset, és a gazdagok kirakták maguk elé az asztalra és maguk fo
gyasztották el ennivalójuka t. így megszégyenítve a szegényeket. Pál erre azt
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mondja: amit ti Itt cs ináltok, az nem az Úr lakomája. Mindenki adjon le valam it
abból, ami az övé , teremtsetek mindenekelőtt közösségi viszonyt egymással,
majd azután tarthattok eukarisztiát! Az istentisztelet mindenekelőtt közösség i
megtapasztalása Istennek. Isten olyan lsten, ak i jelen van bennünk és közöt
tünk, egymáshoz való viszonyunkban ; elsődlegesen nem a természetben és a
teremtésben, nem is a kenyé rben és borban, hanem a gyülekezetben. I::s ha
abban rend van , ha nincs vita és szak adás , csak akkor van értelme úrvacsorát
tartani, - mond ja Pál. Az 1. korintusi levélben egyhelyütt azt ír ja : " Aki csak
esz ik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az Úr testét, saját ít élet ét eszi
és issza " (11,29). A teológia szerint "az Úr teste" itt kétfélé t jelenthet. Jelent
het i a gyülekezetet , amelyet a Szen tírás .Krls ztus test év-nek nevez. I::s aki nem
különböztet i meg ezt az együ ttl étet bármi más közönséges profán összejövetel
t ől, az ít életét eszi és issza, ha mag ához veszi az eukarisztiát. De " az Úr teste"
jelenthet i a kenyeret és bort ls az aszt alon . Mind egy ik esetben valami köze
van az istentiszteletnek a rendkfvülihez. Rendkívüli gyüle kezet ez, ls rendkívüli
dolog tö rténik benne. Az emberek azután az idők folyamán , hogy megértsék,
áté ljék ezt , sok mindent épftettek e köré a gy ülekezet meg a kenyér és bor
köré : nagy széke segyházakat - a székesegyh áz annak kőbe vésett igézete,
hogy lsten Jelen van a gyülekezetben - , templomokat, egyh ázi ruhákat, sze r
tartásokat. gyertyákat , tömjént . . . Mindent azért , hog y megtapasztaitassa az
emberrel : itt valami rendkívüli történ ik , valami titok van. I::s egy ilyen ünnepé
lyes istenti sztelet századokon át faszcinálta az emb ereket. Ugyanúgy az ájtatos
ságok, a zarándoklatok. Lelkük mélyéig megragadta, megrendí tette őket. De
hová lett mindez? Angl iában az anglikán püspökök azt mon dják: nem épftünk
többet templomot, istentis ztele ti helyet. Az istentisztelet : szociális elkötelezés,
a felebaráti szeretet tevékeny szo lgálata. Nin cs szük ség ünk többé kultusz ra.

Csak egy okra szeretném itt felhívn i a figye lme t: A földműves kultúrából az
ipari kultúrába vivő átmenet Idej én élünk. I::s a hagyományosan kialakult isten
tisztelet a földműves kultúra talaján alakult ki. Keny eret és bort mutatunk be
Istennek, azt , amit a falusi ember, a paraszt terme l. Fela jánláskor fgy imád
kozunk: "Á ldott vagy Urunk, min denség Iste ne, mert a te bókezűsógedból kap
tuk a kenyeret." "Á ldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűsé

gedbői kaptuk a bort." Eléd hozzuk és kérünk, változtasd át az emberi munka
gyümölcsét. Ak inek mindennapi élet ében nincs dolg a kenyérrel és borral , aki
nem termel, az csak közvetett viszonyban van az egésszel. A mi számunkra
ma nem az emberek egymás közti viszonya, a szociá lis viszony a döntő élet
tapasztalat-e, nem ped ig a természet és ami abban nó? Nem kellene-e egyszer
odaállnunk és fela jánlanunk Istennek a közösséget , amelyben élünk? a társa
dalmi kapcsolatokat, amelyekben élünk? az ellenségeskedést, másokkal való
bosszúságainkat? a tár sadalm i igazságtala nságo kat , az elnyomást, a kizsák
mányolást, emb ernek ember fölötti hatalmát? Nem kellene-e azt mondanunk
fe lajánláskor : " Urunk, mindenség Isten e, fela jánl juk neked a rendetlenséget az
emberi közösségben , - változtasd át, hozd ezt rendbe, hisz csak azután tart-
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hatunk igazán eu karlsztl átl" Ne imádkozzunk-e igy: Szabadíts meg énünk ha
mis hangsúlyozásátÓl, a szociális önzéstól? Ha arra gondolunk, hogy a világ
népessége harminc éven belül megkétszereződik.. . I:s nem kellene-e teIaján
lanunk Istennek az érzelmeinket, emócióinkat? Az ipari társadalom igen sok
racionális teljesitményt kiván meg tólünk. Az ért elmünket kell használnunk. A
szociológusok és pszichológusok azt mondják : szaporodni fognak a neurózisok,
a lelkibetegségek, mert a technicizálódott társadalomban nincs, ami az ember
lelke mélyéhez szóljon, ott , ahol az önmagunkon való fölülemelkedés, a taszei
náci ó ósoka rejlik, az emóció, az érzelem mélységeiben. Mindebból pedig nem
sokat érzünk istentiszteleteinken. Azokon tan ít ást hallunk, racionális, értelem
hez szóló beszé det. Hol kapunk valamit, aminek a seg Itségével kiléphetünk
önmag unkból?

A keresztény közösség nem rajongás, nem felszi nes lelkesedés, hanem a
keresztet megjárt együttes, a másik hitének szolgálata. Ez lenne vIlágélményünk
igazi új értelmezése. Akkor a világ megtapasztalása. a faszcináció és a közös
ségi élmény ugródeszkává válnék a velünk és közöttünk lakozni akaró lsten
felé. Nem csupán távoli lsten. aki valahol a világ fölött boldogan forog önmaga
körül. .K öztünk van-e az lsten vagy nincs?" - kérdezték egyszer az izraeliták
a pusztában, amikor éheztek és szomjaztak. És az Újszövetség ezt feleli nekünk:
igen, köztünk van, köztünk akar lenni - a gyülekezetben. Igy a világ megtapasz
talása egyértelmúvé válik. A keresztény mindennek igézetébe hagyja vonni ma
gát, ami csak van. De elutas ftja , hogy végsó értéket lásson benne. Minden, ami
faszci nál bennünket. kétértelmú. I:s minél jobban megigéz. annál inkább törek
szik elválasztani Istentói , saját magát tenni istenné. bálvánnyá. Ha azonban az
istentisztelet faszcinál bennünket, akkor fölülemelkedhetünk minden más taszei
nálón . Akkor minden átmenetté, áttetszövé válik számunkra - a felé az lste n
fel é, aki minden öröm forrása, aki vonz bennünket. O a vonzás végsó sarkpontja
életünkben .

(Előad ás Paderbornban 1974-ben . Hangszalagról, kissé röviditve.)

Bakac sy Imre

KITELJESED~S A CSALÁDBAN

A házasságban két ember életre szóló szövetséget köt. Kettösségük az egye
sülés és a húség útján az egysé g felé tart. Úgy ls mondhatnánk, hogy az egység
már magjában megvan, de még ki kell bontakoznia. A gyermekek érkezésével
ez az egység gazdagabb á. sokrétúbbé, bonyol ultabbá, de egyb en teljesebbé
is válik : minden gyermek egyszerre jele és további tényezője a csa lád egy
ségének.
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