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Az ezredforduló közeledése fokozni fogja a világ végével való foglalkozást
- hangzik több oldalról a figyelmeztetés. Maga II. János Pál pápa is ismétel
ten utal beszédeiben a "harmadik évezred" előkészítésére (pl. 1982. dec. 23-án).
A rendkívüli, a kerek számok mindig vegyes érzelmeket váltottak ki az embe
rekből: szerencse jelei? katasztrófák előjelei? Lélektani szempontból mintha
ez utóbb iak lennének túlsúlyban. Elsősorban a bizonytalan, fenyegető jövő

veti előre árnyékát, szakitja fel a szívünk mélyén szunnyadó "ősfé l e l met" . Nem
éppen ekkor robban-e majd az atombomba, minden rémségével? Nem akkor
fizet jük-e majd meg a környezetszennyezés életpusztító felelőtlenségeit?

Más oldalról a Biblia szavát sem felejthetjük. Ez a világ egyszer elmúlik,
új korszak következik, Kri sztussal másodszor is találkozunk. Az átlagkeresztény
mintha nem sokba venné az Úr intő szavát: "Mindjárt e gyötrelmes Idők után
a nap elhomályosodik, a hold nem világít, a csillagok lehullanak az égról, s a
világmindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor feltúnik az égen az
Emberfia jele . .. Legyetek tehát készen .. ." (Mt 24,29-30.44) Jelenleg még
prédikációink sem igen térnek ki a "végső dolgokra", a Krisztussal való végső

találkozásra. Talán azért is van ez így, mert azok legtöbbje, akik próbálták " e l ő re

látni", mikor is történik mindez, nem maradt meg az egyház közösségében, a
keresztény út szélére, tévútra sodródott. Kiszakadt a tanítás teljességéből,

részletkérdéseket állított a központba. "szektás" lett. Tanulmányunkban a mai
problematika néhány pontjára kívánunk rámutatni valláspszichológiai szempont
ból, Jehova tanúit és " Isten gyermekeit" véve alapul.

I. A múlt századi iparosodás nemcsak fejlődést eredményezett, sok nyomor
és szociális nyugtalanság is született nyomában. A természeti csapások. a há
borúk sem maradtak el, sőt hírük rohamosan terjedt egyik világrészről a má
sikra. Ugyanakkor nem szúnt meg az emberek vallásos érdeklődése, bár nem
mindig állt kellő alapokon. Mindez segít megértetni, miért foglal el olyan fontos
helyet a 19. században keletkezett jelentősebb szektáknál, a rnorrnonoknál , az
adventistáknál, Jehova tanúinál a világ végének hirdetése.

Charles Taze Russell , Jehova tanúinak alapitója, 1852-ben Pittsburgban
(USA) született, és szigorú presbiteriánus (kálvinista alapfelfogású) nevelésben
részesült. A predestinációt és az örök kárhozat tanát nem tudta elfogadni,
elhagyta eredeti közösségét, lelki krfzlsbe kerül. Az adventlsták egyik ágának
befolyására megtalálja saját útját. Húsz éves, amikor társakat gyújt maga köré
a biblia kutatására. Felfedezi, hogy ..eddig senki sem értelmezte helyesen a
blbllát" , ők találták most meg az igazi tanítást. Ennek megfelelően pl. Istent
nem Jahvénak hívták volna a zsidók, hanem Jehovának (ami pedig a JHVH
téves átírásából származikl); Jézus megtestesülésével pusztán emberré lett,
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vagyis nem Istenember, és csak feltámadásával kapta vissza isteni természetét ;
a Szentháromság nem a biblia tanítása stb. Russellnek és társainak semmi
szakképzettsége nem volt a szentírástudományokban. Igy a magyarázatoknál
az ún. fundamentalista módszerre támaszkodtak. Nem tesznek különbséget az
egyes könyvek műfajai között. A közvetlen , szószerinti értelmezést tart ják az
egyetlen helyesnek. Ezért van az, hogy egy ószövetségi fejezethez, vershez
minden további nélkül kapcsolnak egy újszövetségi szakaszt és fordítva. Ezen
felül ha probléma merül föl , a korabeli szektákhoz hasonlóan az ószövetség
fényénél értelmezik az újat , elfelejtve, hogy az új a korona.

Russell egyik fó törekvése Jézus második j övetelének pontos kiszámítása.
Ha lsten a bibliában fektette le az egész világtörténelmet - állítja - , akkor
megállap íthat juk belóle az üdvtörténet végsó határait is. Három fejezetre osztja
a vil ág történeimét. Az elsó Krisztusig tartott. A világ teremtése Kr. e. 4128-ban
történt, a bűnbeesés 4126-ban. A második fejezet Kr. u. 1874-ben végzódött,
mert az egész teremtés hat .teremt és-napot" foglal magába, mindegyik ezer
évnek felel meg. Vagyis Kr. e. 4126 + Kr. u. 1874 = 6000. Igy Krisztus már
1874-ben eljött a földre, azaz Russell működésének kezdetekor. 40 évig aratási
Idő t tart. Akik ezalatt felism erik és megfelelóen várják Krisztus ezer éves ural
mát (Jehova legk iválóbb tanúi) , azok 1914-ben vele fognak uralkodni : Jézus
megistenülésében részesednek. Ekkor kezdódik az ó ezer éves országa . Gyó
zelmes csatával indul. Harmagedón mezején (Jel 16,16) legyózi a sátánt. Ural
mának megkezdése elótt pedig eljön még Ábrah ám, Izsák és Jákob. A krisztusi
megváltás kezdetétól 1914-ig csak 144 OOO személy (Jel 14,3) menekült meg
tel jesen a sátán uralma alól. A több inek új prób át kell kiálln i. Ha megfelelnek,
itt a földön (tehát nem a 144 OOO-rel együtt) új , örök boldogságot nyernek .
Akik ekkor sem térnek meg, azokat lsten megsemmisíti. Mert pokol nincs,
mondja Russell. 2914-ben aztán lezárul a fejlód és. Csak "új ég és új föld " lesz.
Igy látta Russell megoldottnak a kérd ést : hogyan menekülh et meg, hogy üdvö
zülhet az emberiség tömege.

1914-ben azonban az elsó világháború jött el, nem pedig Krisztus ezer éves
föld i uralma. Harmagedón mezeje helyett másutt küzdöttek. - Hogyan lehet
séges, hogya nyi lvánvaló tévedés ellen ére Jehova tanú inak nagy többsége
nem pártolt el Russelltól? Hogy növekedh etett számuk a késóbbi és többszöri
hamis prófétálások ellen ére?

Okait a szekták sajátos felépftésében kell keresni. Mindegyik ad bizonyos
feleletet a lelki , vallásos igényekre is. Jehova tanúi , mint maga Russell is, a
szentírás alapos ismeró inek vall ják magukat. Jóllehet egyold alú módszert kö
vetnek , többen közülük valóban ismerik abibliát, fóleg az ószövetséget. A kez
dók azonban , de sokszor még a régi tagok is, alig jutnak tovább betanult részek
ismereténél. Az átlag katolikusokkal és az átlag protestánsokkal való kapcsolat
ban azonban hamarosan úgy érzik - és legtöbbször nem is alaptalanul - , hogy
hozzájuk viszonyftva jól ismerik, mert partnerük még kevesebbet tud, mint ók,
s éppen ezért bizonytalan velük szemben . Ugyanakkor hat rá a "tanú· buzgó-
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sága, Krisztus ügyében tanúsított elkötelezettsége. RusselIt is megcsodálták
hihetetlen tevékenységéért, egyszerű életmódjáért. Mai követői néha kemény
áldozatot vállalnak, - mint a náci időkben is, mivel semmiképpen sem akarnak
fegyveres katonai szolgálatot teljesíteni. Vérátömlesztést sem engednek meg,
sem magukon, sem gyermekeiken.

Ugyanakkor Jehova tanúi lélektani szempontból "szektások" : merevek. Egy
oldalú motfvumok hangsúlyozásával biztonságérzetet kölcsönöznek tagjaik
nak. Bizonyos fokig könnyebb a szentírás végsőkig rnenö szószerinti értelme
zése, azaz a Russelltől követelt módszerre való vak hagyatkozás, mint a sz ük
séges és természetéből eredő megkülönböztetések megejtése, követése . Ha
nem minden szentfrási mondatnak van egyforma súlya és értelmezési formája,
keresni kell a megfelelő mélyebb értelem felfedezését. Ez a módszer biztosab
ban juttat el a helyes tanításhoz, másrészt azonban fáradságosabb, és szemé
lyes bevetést, megkülönböztetést is követel.

Mindegyik vallás értelmünknek és érzelmeinknek is kíván feleletet nyújtani.
A szekták esetében mindkét síkon egy-két szempont, illetve egy-két motfvum
túlfűtöttségével találkozunk. Russell mindenekelőtt a félelem motfvumát, indíté
kát mozgatta meg követőiben . "Térjetek meg, lsten országa már itt van. Nem
látod a háborúkat, a gonosz uralmát? Ha nem hagyod el mindezt, Jehova vég
ső csatájában, ami hamarosan bekövetkezik, megsemmisít téged is a sátán
többi imádójával együtt. Mindaz, aki nem Jehova híve , a sátánt imádjal Meg
akarsz menekülni? Légy Jehova követője!" Ilyen és hasonló mondásokkal ko
pogtatnak ma is ajtónkon Jehova tanúi. A szeretet , a megbocsátás, a kiengesz
telődés mintha nem is léteznék Krisztus tanításában. A reményt keltő indíté
kok is csak annyiban, amennyiben mindent meg kell tenni, hogy megmenekül
jünk, és ha lehet, a 144 OOO kiválasztott közé jussunk.

A lélektan igazolja, hogya félelem "félelmetes" indíték. Születésünkkor
már működik bennünk. Akinek lelkében pedig uralomra jut , akinél ez kerül a
központba, az csaknem képtelen kiszabadulni karmaiból, megtörni bűvös körét.
Visszatekintésre, szélesebb horizont szemlélésére nem marad ereje és ideje .
Az egyetlen .rneqotd ás": menekülni a jövőbe, rohanni előre.

A szekták, mivel társadalmilag kisebb csoportot alkotnak, szükségképpen
védekező álláspontra helyezkednek. Aktfvak lehetnek kifelé, de egyik fő gond
juk, hogy zárt sorokat alkossanak, szervezetük kemény, katonás legyen. Russell
igen jó szervezö volt. A kereskedelmi életben szerzett fiatalkori tapasztalatait
hamarosan átültette vallásos térre. Felismerte az írott szó jelentőségét. Vagyo
nát nyomda felállítására fordította. Ezres és milliós példányszámban kiadott
iratait potom pénzen tudta szórni, s a tagdíjakból impozáns, pénzügyileg biztos
központot létesített. 1879-ben alapított folyóirata ma több mint száz nyelven
jelenik meg, "Ortorony" címmel. Megérezte azt is, hogya legjobb védekezés
a támadás. Jehova minden tanújának hirdetni kell a tanítást, szabadidejében,
munka közben, havonta szétosztani az "Ortorony" legalább 12 példányát. Az
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elórehaladottabbak fél múszakot vállalnak, hogy idejük másik felét hirdetésre
fordfthassák. Heti összejöveteleik jórésze az elvégzett munka ellenörzésével
és az elkövetkezendók kiosztásával telik. Ha valaki nem teljes iti a normát, a
legnagyobb büntetés érheti: megfosztják tagságától. Betegség, vakáció, sok
munka - mindez nem mentség: a betegágyon is lehet Jehovát hirdetni. Hogy
ez a nyomás ne gyengüljön, a gyülekezetek nem lehetnek túl nagyok. Ha a
tagok száma szaporod ik, alcsoportokra kell osztódni. Fontos a személyes kap
csolat és az ellenőrzés .

Ilyen körülmények között nem csodálkozhatunk, hogya nagy többség ki
tartott Russell mellett, amikor ..kiigazftásait" közzétette...Elfelejtette" beszámf
tanl Krisztus három és fél éves apostoli múködését - mondotta. Az 1918-ra ki
tűzött újabb dátumot azonban már nem érte meg. 1916-ban meghalt. Első utód
ja, J. P Rutheford, klegészftő sz ámításokat végzett. Először 1925-re jelölte meg
a végső leszámolás időpontját. Hivatkozott a mózesi szombatévre, a jubileumok
ra. A Leviták könyve szerint (25,1-12) ötven évenként kell ünnepelni őket. Más
részt azt találta Jeremiásnál (Jer 25,11 és 2Krón 36,17-21), hogy ez 70-szer fog
megtörténni. Azaz összesen 3500 év fog eltelni az első jubilumi év meghirde
tése után, ami Kr. e. 1575-ben történt. A végső csatának tehát Kr. u. 1925-ben
kell lenn ie (7 X 50 = 3500; 3500 -1575 = 1925). Amikor ebben az évben sem
teljesedett be a számltás, 1975-öt jelölték ki. A legú jabb változat : 1996. De most
úgy hirdetik, hogy 1914-ben Krisztus már visszatért, és megkezdte uralmát,
csak ez még nem lett láthatóvá.

II. Századunk 60-as évei anyagi jólétet teremtettek a legtöbb nyugati ország
ban. Az Idősebb generáció sokszor még véresen küzdött meg érte . De a fiatalok
beleszülettek. Az elért eredmények kielégületlenül hagyják őket, az i d ősebbek

től kidolgozott és a gazdagságot megteremtő rendszert kényszernek talál ják .
Igen sokan úgy érzik, hogy mindent megkapnak, csak a legfontosabbat nem:
a szeretetet, baráti-testvéri közösséget. Lelki üresség veszi őket körül, életüket
céltalannak látják, a felnőttek életmódját sablonosnak, vallásosságukat - ameny
nyiben egyáltalán megnyilvánul - szokványosnak.

Ismert tény, hogy ennek a fiatalságnak egyik rétege lelki éhsége cslllapftá
sára a kábftószerekbe menekül : legalább pár órára töltse el lelkét káprázatl
Akik a terrorizmushoz csatlakoztak, nem válogatnak az eszközökben: mindent
szabad, ami a régit lerombol ja. - Nem kevesen a vallásban keresik a jövőt,

boldogságukat. De mivel a fennálló vallásokat az öregek világával azonosftják,
új elgondolásokhoz vonzódnak. A második világháború után keletkezett szekták
és kultuszok vezetői sokszor tudatosan ki is használják ezt az igényt, és tag
jaikat a f iatalság köréből toborozzák. Ezért a vallásszociológusok külön nevet
is adtak ezeknek a kezdeményezéseknek: Jugendreligionen (fiatalok vallásai) .

Pedig ezek között a szekták között van olyan is, amelyik alig tartalmaz val
lásos elemet. Ilyen pl. Run Hubbard (szül, 1911-ben Nebraska, USA) alapítása,
a ..Scientology" . Inkább pszichológiai rendszernek mondható. Avval is igyek-
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szik az emberekhez férkőzni, hogy lelki szabadsághoz, az értelem és egyéb
képességek fejlesztéséhez és a világ kormányzásához vezető módszerre fogja
őket megtanítani. 1954-ben kezdte rendszerét "egyháznak" nevezni. Úgy látszik
azért, hogy adómentességet élvezhessen. Tanfolyamai azonban méregdrágák. 
Az újabb szekták másik része nem keresztény tan ítást, hanem keleti misztikát
kínál. Rendszerint jó pénzért. Ezek között a " transzcendentális meditáció" (TM)
- vezetője Maharishi Mahesh Yogi, szül. 1919 - akkor vált hIressé, amikor a
"beatles" együttes csatlakozott hozzá. George került kapcsolatba vezetőjükkel,

amikor az indiaí zenét tanulmányozta. - Több mozgalom a kereszténységre
épül, bár ígen sokszor egzotikus elemekkel keveredve. Ez utóbbiak közül a leg
ismertebb az ..egyesülés egyháza" (népiesen Mun-szekta, alapítójáról , az 1920
ban Koreában született, de ma már az USA-ban élő San Myung Mun-rÓI) és az
" Isten gyermekei" . Mi ndkettő eszkatológikus tanokat is hirdet.

Az "Isten gyermekei" (Children of God) elnevezést nem David Berg (szül,
1919), a szekta vezetője adta, hanem egyik követője, amikor a csoportra első

alkalommal figyeltek fel az újságírók. De Berg elfogadta, valamint a "Mózes ,
Dávid, próféta, király" cImet is. Egy ideig lelkész volt egy protestáns felekezet
nél. összeütközésbe került gyülekezete vezetőivel. Külön utakat kezdett járni.
Kaliforniába ment és . cs övesekkel" próbálkozott: zenével , énekekkel, bibliai
szövegek olvasásával hatott rájuk. Az őskeresztény közösségek életéhez való
visszatérést hirdette. Ott minden közös volt , szeretetben éltek. Most ő is erre
akarja megtanítani a fiatalságot. A fennálló társadalom és az eddigi egyházak
nem képesek erre ': bűnös úton járnak. Tehát el velük! Új kőz ősségoket kell al
kotni, ennek kell szenteln i minden idöt, pénzt és energ iát. Csak Igy menekülhe
tünk meg a megsemmisüléstől. Mert Jézus a század végén visszajör .! Berget,
aki szereti magát egyszerűen MO-nak (= Mózes) titulálni, bízta meg, hogy Jé
zus-forradalmat szervezzen. cl az új Mózes, akik hozzá csatlakoznak, azokat
megmenti. Az ő követése azonban teljes engedelmességet követel meg. Mivel
a végső idők előtt állunk, nem lehet csak Immel-ámmal csatlakoznI. A tagoknak
teljes idejű apostolkodásra kell szentelniök magukat. Az evangéliumok olvasása ,
tanulása és MO irata inak terjesztése kell , hogy egész idejüket kitöltse. A cél ,
hogy minél több tagot szerezzenek.

Kezdetben a szeretet, a közösségi életet hangsúlyozása elismerő nyilat
kozatokat biztosított MO-nak a sajtó és egyes régebbi vallásos közösségek
részéről. A Jézus-mozgalmak egyik ágának számrtott, amelyik az út szélére
sodródott (zilált családokból származó , kábítószerek rabjává vált) fiatalokat
képes helyes útra vezetni. Az utóbbi időkben azonban erős ellenállás lépett fel
vele szemben . Egyrészt MO írásaiban mind kevesebb szerep jut Jézusnak,
mindinkább ő maga kerül központba. A tago knak nemcsak le kell mondaniok
"a közösség javára" minden vagyonukról, hanem még a röplapok kiosztásával
szerzett adományok jó hányadát is el kell juttatniok a "központba". Ez a köz
pont pedig mind titokzatosabbá válik. MO ugyanis közölte, hogy missziója érde
kében teljesen inkognitóban akar maradni, leveleit is csak kerülő utakon kűl-
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deti szét követó inek. Újság irók azonban már felfedezték, hogy európai luxus
fürdőhelyeken. hotelekben él - erkölcsileg kétes társaságban . Leveleiben mind
kevésbé titkol ja, hogy - felfogása szerint - a szeretet szabads ágot követel
még szexuális téren is. Sürgeti, hogy közössége tagjai nemcs ak egymás között
él jenek intim kapcsolatokat, hanem - ha keil - nő i követő i hasonló eszközök
kel is szerezzenek új tagokat.

MO újabban a "szeretet család ja" elnevezést adja mozgalm ának, "kolóniái
nak". A velük való elsó találkozás legtöbbször igen jó benyom ást kelt az érdek
lódében. " Két egymást követő este kerestem fel az lsten gyermekeit lakáskö
zésségükben, a Mommsen utc ában - írja egy fiatal lány. - Harmadik este már
nem is mentem haza. A közö sség lelki atmoszférája (egy marék fiatal felnótt
és három kisgyerek), az emberek szeretettel jes magatartása egymás között,
melegségük, vidámságuk l e nyügöző voll az elsó pillanattól fogva . Na végre ,
gondoltam magamban, olyan emberek, akik nemcsak beszélnek a szeretetról
és egyetértésről , hanem eszer int is élnek. Bár idegenek volt ak, mégis teljesen
felém fordultak, semmi eilenszolgáltatást nem vártak ; elfogadtak olyannak,
amilyen vagyok. Tudom, mindez érzelmes szólamnak tünh et, szentimentális
ömlengésnek. De mások is megerósitették, hogya közösségben tett első láto
gatásukkor hason ló módon teljesen elfogadottnak érezték magukat. Ezen felül
megegyeztünk abban is, hogy osztoztunk eddigi egyházunk elutasltás ában."

Ez a fiatal leány szerencsés volt. Egy héten belül átlátta, mit jelentene a
tel jes csatlakozás, és sikerült még időben kibújnia a szekta harapófogójából.
Legtöbb új tag azonban annyira elbüvölve érzi magát az első napokban, hogy
amikor végl eges csatlakozásra szólítják fel , gondolkodás nélkül írja alá az igen
ló választ , amely ikben egyúttal teljes engedelmességre kötelezi el magát, átad
ja pénzét , betétkönyvét. vagyonát. S hogy az egész napos terjesztésben részt
vehessen , felmond munkahelyén, abbahagyja esetleges tanulm ányait. Igy akar ja
ebben a "boldog közösségben Jézust követni" , jövetelét elókésziteni. Csak
késón veszi észre , hogy való jában minden szálat megszakitott a társadalommal,
szüleivel. A visszaút ilyen előzmények után igen fájdalmas, megaiázó és sokak
számára szinte lehetetlen.

A fiatalságnak a tan, a szorosan vett teológiai tartalom általában kevésbé
fontos . Döntábbnek tartja az életet, a gyakorlatot. Maga Krisztus is a szeretet
és egység megvalósitását tüntette fel ismertetőjelének. MO és a több i "ifjúsági
vallás" vezetöi erre az igényre épitenek. Tud ják, hogya körengetegek robotoló,
névte len és barátságtalan kietlenségében a fiataloknak még nagyobb szükségük
van baráti , megértö körre, mint a felnőtteknek. Ezt a moUvumot használ ják fel 
csaléteknek. Mert minden vallásos közösség sz ámít a szeretetigényre. Ma világ
szerte , jóllehet elsősorban nem ezért , de ezért is sürgetik a püspöki karok az
ún. kisközösségek létesít ését. A tulajdonképpeni vall ásos mot ivác ió támogatást
kap, felerősöd ik avval, hogy egybefonódik ennek a ma oly fontos szerepet ját
szó igénynek a betöltésével. Úgy is mondhatjuk: szorosan vett vall ásos rnotl-
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vációnk, főleg Istenhez való közeledésünk elej én, erősen kevert. A tulajdonkép
peni Isten-keresés mellett egyéb, emberileg fontos igényünk is kielégül a hozzá
vezető úton : a testvérek melegének megélése, bizton ságérzet , ismeretszerzés
stb.

A probléma akkor merül fel, ha az ember, vagy maga a vallásos rendszer
nem törekszik arra, hogya kevert motiváció tisztul jon . Istennek önmagáért való
szeretete kell, hogy mindinkább betöltse az életet. Ennek kell vezető motívum
má válni. Ha az emberi s egyébként értékes, de nem kifejezetten vallásos motí
vum nem szorul háttérbe, tula jdonképpen "bálványimádás" uralkod ik a szívben.
Ali ez a testvéri közösség , testvéri szeretet motívumára is. Minél inkább élvez
zük, éljük az ilyen "kevert" motiv ációjú szeretetet, annál könnyebben sodródunk
az Istenhez vivő út szélére , jutunk tévútra. Az lsten-szeretet nem lesz már ké
pes irányítani az emberektől kapott, elvárt és nekik nyújtott szeretetet , ennek
mértékét. Ha ilyen esetben azután valaki nem kapja meg az emberektől remélt
szeretetadagot, könnyen úgy érzi , hogy lsten sem szereti , és hátat ford ít neki.
A túlfűtött emberi szeretet képte lenné tette az igazi megny ílásra. A helytelenül
kapott részlet elvakította, ugyanakkor, amikor elhitette, hogy helyes úton jár.

Innét van az, hogya "szeretetcsalád" tag jai egymás között ugyan jó viszonyt
próbálnak teremteni , otthonaikban elég kemény napirendet követnek (hogy
semmi i dő ne maradjon egyéni terveknek, elgondolásoknak !), a társadalomban
azonban semmi szeretetgyakorlatot nem végeznek . A Mun szekta tagjai még
tö rőd nek idősebbekkel, kisegítenek kisgyermekes édesanyáknál. MO követői

már a kábítószeresek között sem kívánnak dolgozni - jelentette ki prófétájuk.
Csak maguk nak élnek, a világot gyűlölettel kezelik, minden építő tevékenységet
megtagadnak vele szemben. Az " utolsó idők" próf étái számára az igazi testvéri
szeretet tehát nem jelent sokat. Elfele jt ik, hogy Krisztus milyen krité riumot al
kalmaz majd a vele való találkozáskor (Mt 25,31-46).

Jehova tanúinál a félelem motívuma áll a központban. Az lsten gyermekei
szektánál a szeretetigény, szerete tadás. Nemcsak a hitben, de lélektanilag is
szektássá lettek, mert egyoldalúak maradtak. Ez a két példa rámutat a motí vu
mok fontosságára a vallásos életben . Különböző értékes ember i, természetes
motivumok indíthatnak lsten felé . A katolikus felfogás mélysége abban is meg
nyilvánul , hogy átfogó és kiegyensúlyozott motívum rendszert mozgósit: szere
tetet és félelmet, Istenre hagyatkozást és személyes dönté st, közösségi kap
csolatot és egyéni kiteljesedést. Mindenekelőtt pedig arra ösztönöz , hogy pró
báljunk felülemelkedni az összes természetes motivumokon : lsten tiszta sze
retete legyen életünk igazi mozgatója.

A gyakor latban azonban a mi keresztény hitünk is többé-kevésbé távol ma
rad ettő l a kiegyensúly ozott ságtól, te l j esség tő l. Mind a hith irdetés , mind a ke
resztény életf orma könnyen a divatos témák és módszerek áldozatává válik .
Megfeledkezünk egyes igazságokról, eltú lozzuk a ma érdekesnek látszó ponto 
kat. Azaz a szektásság veszélye minket is fenyeget.
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Talán megmos olyogj uk a harm incas évek népm isszio náriusa it és a nagy
közönségnek szánt vallásos folyóiratoka t, mert túl élénk színekkel festették le
a poklot, az utolsó Itéletet, a vilá g végét megelőző kataklizmákat. tszre sem
vesszük, hogy ma meg mintha elbizonytalanodtunk volna. Legtöbbször a hall
gatás leplével boritjuk Krisztus idevágó tan ítás át.

Modern, örömtől sugárzó énekekkel gyújtjük oltáraink köré a fiatalságot ,
ami rendjén is van, mert ezt a melódlát érti meg. De miután egybegyűltek, nem
tanitjuk meg nekik Kr isztus szenve désének megváltó értékét, a Jézus-várás
felelősségét.

Miért csod álkozunk tehát , ha híveink más közö sségek felé fordulnak fele
letért, amikor az itélet és a világ végének kérdése merül föl? Ha fiataljaink az
első lelk esedés eloszlása után nem képesek megb irkózni a mindennapi élettel,
és a nehézségek órá iban mintegy tel jesen elfelejtik a közösen töltött imaórát?
- A kiny ilatkoztatás teljességéhez való komoly közeledés megkívánja, hogy
rendszeresen forgassuk a szentIrást. A biblia elmélyülő és imádságos tanu l
mányozása nélkül nem igen válhatunk felnőtt kereszté nnyé. M i nd kettő szerves
része a teremtett világ végéről szóló tan ítás. a Jézu ssal való találkozás. Csak
ennek a fényénél lesz valóban keresztény a magatartásunk, életszemléletünk
és szeretetgyakorlatunk.

Irodalom: J. Butt erworth: Das Buch der Sekten und Kulte. Brockhaus Vig . 1981. 
F. Haack: Jugendrellglonen. Claudius Vig. München 1979. - G. Pappe: Ich war Zeuge
Jehovas. Wlnfrled-Werk , Augsburg 1963. - Fr. Valentin : Umwege zum Hei l. Kath. Aus
gabe v. H.-D. Reimer/O. Eggenberger : " . . . neben den KIrchen" . Herold, Wien 1980.

Szabó Ferenc

GILBERT CESBRON TANtlSÁGTt:TELE

(1913-1979)

Gil bert Cesbron francia író mindenekelőtt tanú volt , hangsúlyozta megemlé
kezésében a Le Monde (1979. aug . 14) cikkirója, Bertrand Poirot-Delpech, két
nappal azután, hogy az ismert req ényír é pár izsi lakásán elhunyt. "Mindeneke
lőtt a hit tanú ja hallgatott el. Utána nem igen látunk mást, mint Julien Greent :
nem csup án, hogy hivőnek vall ja magát - ezt több (ró megteszi - , hanem hogy
olyan teljesen egyes rtse a vallást a művészettel , mint Cesbron, Péguy, Berna
nos és Maur iac hagyományát követve. Sok ezer lapja közül nem volt egyetlen
mondata sem, ahol a szerző ne fejezte volna ki katolikus elkötelezettségét."

Regényein, esszé in klvül Cesbron 1970-ben kifejezetten is elmondta, mit
hisz, a Grasset kiadó által közzétett "Ce que je crois" sorozatban, ahol neves
i rók és gondolk odók vallottak hitükről. Ugyanabban az évben , 197D-ben, Ces-

42


