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Piliscsabán az elöljárói konferencián szó volt a keresztyén ember és a politika
kapcsolatáról. Egy kedves hívõ testvérünk összegyûjtött néhány Bibliai igét,
amelyek mindnyájunknak segítségére lehetnek gondolkodásunkban, ránk
váró felelõs döntésünkben. Hadd adjuk közre most ezeket!

A Bibliából kapott eligazítás a kérdéseimre

1. Különbségtétel

•Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítélkezésben! (3 Móz 19,15 )
•Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak! (Ézs 5,20)
•Nem jó dolog a bûnösnek kedvezni, meg jogaiból kiforgatni az igaz embert.
(Péld 18,5 )
•Aki igaznak mondja a bûnöst, és aki bûnösnek mondja az igazat: mindkettõ-
jüket egyaránt útálja  az Úr. (Péld 17,15 )
•(az Isten szerinti rend ígérete): többé nem mondják a gazembert
tisztességesnek) (Ézs 32,5)
•(amikor nem Istenhez igazodnak):  Törvényességre várt – és lett önkényesség.
Igazságra várt – és lett kiáltó gazság! (Károli: jogõrzésre – és lett jogorzás) (Ézs 5,7)
•(a való helyzet feltárása): Ó népem! Vezetõid félrevezetnek, tévútra visznek
téged. (Ézs 3,12)
•(Jonatán): Apám bajba viszi az országot. (1 Sám 14,29)

2. A választás felelõssége

•Fejedelmet választottak, de nélkülem, és vezért, akit nem ismerek el. (Hós 8,4)
•Ne állj a rosszat akaró többség mellé! (2 Móz 23,2)
•Ha az igazak jutnak hatalomra, örül a nép, de ha a bûnösök uralkodnak,
nyög a nép. (Péld 29,2)
•Absolon (...) belopta magát az emberek szívébe. (Dávid király ellen!) (2 Sám
15,1-6)
•Titkos megbízottak – az emberek jóhiszemûen mentek, (...) a nép egyre
szaporodott Absolon mellett. (Dávid király ellen.) (2 Sám 10-12)
•...szép szavakkal kifosztani... (2 Pét 2,3)
•...egyetértenek azokkal, akik ilyeneket (förtelmes bûnöket) cselekednek (Róm
1,32)
•(Pál:) „én ellenük szavaztam” (a Krisztus-követõk kivégzésekor) (Csel 26,10 )

3. Istenfélõ uralkodó (vezetõ) és feladata

•Ha segítségért kiáltanak az Úrhoz sanyargatóik miatt, küld szabadításukra
olyan vezetõt, aki megmenti õket. (Ézs 19,20)
•(Jósiás) így szerzett érvényt a Törvény rendelkezéseinek. (2 Kir 23,24 )
•Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet,
különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te
nagy népedet?! (1Kir 3,9)
•...nagyon rosszallották, hogy jött egy olyan ember, aki Izráel fiainak a javát
keresi. (Neh 2,10)
•Az igazságosság felmagasztalja a népet, a bûn pedig gyalázatukra van a
nemzeteknek. (Péld 14,34)
•Ha a bûnös kegyelmet kap, nem tanul igazságot, becsületes országban is
álnokul él. (Ézs 26,10)
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•Mivel nem ítélkeznek hamarosan a gonosz tettek fölött, azért van tele az
emberek szíve gonosz  törekvésekkel, úgyhogy a vétkes százszor is követhet
el gonosztetteket hosszú idõn át. (Préd 8,11-12)

4. Az istentelen vezetõkrõl

•Jaj azoknak, akik jogtalan rendeleteket hoznak. (Ézs 10,1)
•Vezéreid megátalkodottak, tolvajok barátai... (Ézs 1,23kk)
•...tévútra vezették ezt a népet vezetõi... (Ézs 9,15)
•A törvényesség látszatával nyomorúságot idéz elõ. (Zsolt 94,20)
•Tele van az ország törvényesített vérontással, tele van a város erõszakkal.
(Ez 7,23 )
•Amikor az embert kiforgatják jogából a Felségessel szembeszállva, amikor
megcsalják az embert perében, azt nem nézi el az Úr. (Jer Sir 3,35)

5. Az istenfélõ ember álláspontja

•  Ítéleted idején is benned reménykedtünk, Uram. (És 26,8)
• Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam,
böjtöltem és  imádkoztam a menny Istene elõtt. (Neh 1,4kk)
• Fáj a lelkem, ha látom városom lakóinak sorsát... (Jer Sir 3,51)
• Könny patakzott szemembõl népem összeomlása miatt. (Jer Sir 3,48)
• Szemem könnybe borult, bensõm háborog, a földre roskadtam népem
leányának romlása miatt. (Jer Sir 2,11)

6. Hogyan is válasszak?

•Ne ítéljetek látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet. (Jn 7,24)
•A bûnöst kellett segítened, és az Úr gyûlölõit szeretned?! (2 Krón 19,2)
•Csak azt emeld magad fölé királlyá, akit Istened, az Úr kiválaszt. (5 Móz 17,15 )
•Akkor majd panaszkodtok királyotok miatt, akit magatoknak
választottatok… (1 Sám 8,18)
•(A király) szolgáltasson igazságot a nép nyomorultjainak, segítse meg a
szegényeket, de tiporja el az elnyomókat! (Zsolt  72,4)
•...imádkozzanak érte szüntelen! (Zsolt  72,15)
•Nézzétek meg jól, mit tesztek, mert nem emberek, hanem az ÚR
megbízásából ítélkeztek, és õ lesz veletek az ítélethozatalban. (2 Krón 19,6kk)
•Mûködjetek  bátran, az Úr pedig legyen a jókkal! (Krón 19,11)
•Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért. (1Pét 2,13)

7. Az emberi rendrõl

A demokrácia „emberi rendjében” mindenki felelõs egy szavazatért. Ha nem
él vele, engedetlen – Isten elõtt! Ha szavaz, azért is felelõs. Nem mondhatja,
hogy „én nem foglalkozom politikával”, mert a felelõs szavazásnak az
alapfeltétele a helyes tájékozódás. Ez pedig fáradságos dolog, de szükséges,
hogy meg tudjuk különböztetni az álságos jelszavakat és látszat-intézkedéseket
a valóságos tettektõl. (Lásd: 1. Különbségtétel)

8. A választásról

„Ne ítéljetek a látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet!” (Ján 7,24)
Az a vélekedés, hogy „minden vezetõ hamis, nyerészkedõ”, téves: összemossa
azokat, amik között különbséget kellene tennünk. Ugyanígy a „kölcsönös
sárdobálás” kifejezés is hazug: van, amelyik rágalmaz, hazugságokkal
dobálózik, a másik rámutat a visszásságok tényére. Nem az a rossz, aki
szóváteszi, hanem aki elköveti! A Bibliában nincs szó mai pártokról, nekünk
mégis konkrét pártokra és vezetõkre kell szavaznunk. Ezért fontos a fenti
igék és a megfelelõ információk átgondolása. Egyik testvérünk azt
hangoztatta, hogy „Isten majd ad vezetést, ha imádkozunk”. Igaza is van
ebben, de ne várjunk olyan féle misztikus „vezetésre”, hogy majd ott vezeti a
tollamat a megfelelõ kör beikszelésére! Ez szöges ellentétben állna a fenti
Bibliai gondolatokkal, és az átgondolt döntésünk felelõsségével. Isten
szuverenitása („Õ azt ülteti trónra, akit akar.” Dán 5,21) és az ember felelõssége
(„Fejedelmet választottak, de nélkülem” Hós 8,4) a politikában éppúgy átfedi
egymást, mint az üdvösség kérdésében. Nem tolhatjuk Istenre a mi saját
felelõsségünket! Erre mutat a sok idézett bibliai ige.
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A LEGFONTOSABB
PAUL ILDIKÓ

A szegedi ifiben néhanapján megfordulok, így tõlük szereztem
tudomást a piliscsabai találkozóról. Néhány héttel hamarabb
lefixáltuk, hogy megyek. Igazából semmilyen furcsa érzésem nem
volt, és úgy különösebben nem is készültem a hétvégére, de
kiváncsian vártam, milyen változást hoz majd az életemben.
Szüleim és az itthoni ifim annyira nem kapizsgálta, miért megyek
ilyen találkozóra reformátusként… De ilyen dolgokkal nem igazán
foglalkozom, hiszen, ahol Isten Igéje szól, az rossz hely nem lehet!

El is érkezett az a bizonyos péntek, amikor elég fáradtan érkeztem
meg Piliscsabára. Sõt, igazán kedvem sem volt menni, ahogy ez
lenni szokott nálam, de utólag nem bántam meg, hogy elmentem.
A szegediek – vagyis akiket ismertem – kicsit késõbb érkeztek,
mint én, így magányosan álldogáltam a kolesz bejáratánál. Aztán
valamiért mégis bementem, és akkor bent folytattam meghitt
várakozásom. Megérkeztek. Rögtön jobban lettem, és kicsit
megnyugodtam, hogy már nem vagyok egyedül. Magamhoz
képest most nagyon antiszociális voltam, amiért nem mentem
oda senkihez se bemutatkozni, se beszélgetni – mert akárhova
kerülök, ezt teszem minden habozás nélkül. Regisztráltunk,
lecuccoltunk, elhelyezkedtünk. Kajaaaa!!! Mint megfáradt utazó
(messze van ez a Budapest…), örültem a finom vacsorának.
Kezdtem megnyílni, és többekkel szót váltani.

Vacsi után kezdtünk ráhangolódni a hétvégére. Összegyûltünk a
díszteremben, melynek közepén – igazán feltûnõen – mécseseket
helyeztek el a rendezõk. Páran majd’ átestek bennük, felrúgták a
kereszt alakban kitett világítósokat. De semmi vész, hibát
helyrehozták az illetékesek. Mikor már mindenki megvolt, villany
lekapcs, halk zene és Mónika felolvasott nagyon sok szép
gondolatot, aminek nagy részére sokan nem tudtunk szerintem
figyelni, a már említett fáradtság miatt – sajnos. Közben
meggyújtották a mécseseket is. Nagyon szép volt, olyan nem is
tudom milyen, csendes, nyugis, meghitt. Akkor esett csak le, hogy
mirõl fog szólni a hétvége! A program papíron hiába volt hatalmas
betûkkel feltûntetve a téma, hogy: IMA, valahogy nem emlékeztem
rá. De csak összeállt a kép. Aztán kapizsgálni kezdtem, hogy na,
most sem véletlenül vagyok itt, Isten már megint jól meg akarja
nekem mondani a Magáét! És így is történt. A hosszú csendesség
után lefekvés elõtti ébresztõnek jó sokat énekeltünk
(dicsõítettünk), aztán kómás fejjel még Borsóval kiültünk a
folyosóra beszélgetni. Persze néha bekapcsolódott 1-2 ember a
beszélgetésbe, vagy csak látogatóba felénk néztek, de továbbálltak.
Aztán megérkezett István, aki 3 órán át köztünk maradt, és mások
is csatlakoztak, nagyon jó beszélgetés volt, érdekes dolgokat
tudtunk meg egymásról, de alap téma a szerelem volt. Most
gondolhatnátok, a cím alapján biztos erre gondolok, hogy ez a
legfontosabb dolog a világon, hát nem a legfontosabb, de a
hétvégén annyiszor elõjött, hogy akár ez is lehetett volna a téma!
A bölcs és kiokosodott emberek (vagyis mi) éjjel 1-kor végre
nyugovóra tértek.

Szombat reggel: dicsõítés, imaközi. Na, akkor elkezdett bennem
valami motoszkálni, ez pedig a Lélek volt. Öten voltunk egy kis
körben, és hát ha már mindenki imádkozik, akkor nekem is
’kellett’. De nem én imádkoztam akkor, ezt világosan éreztem,
mert nem is tudtam, mit mondok, csak mondtam. És valami meleg
érzés járt át, tudtam, hogy Isten dolgozni kezdett. Imaéletem az
elmúlt hetekben haldoklott, megszokottá vált a Bibliaolvasás, és
az imádkozásnak álcázott sok elmélkedés. Rám fért ez a felfrissülés,
megújulás! Szeverényi János elõadásán elhangzott gondolatok és
az azt követõ kiscsoportos beszélgetés újabb gondolatokat
szabadítottak fel bennem, és végig éreztem Isten jelenlétét, meg
hogy valamit nagyon akar velem közölni. De süketségem
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határtalan: pár napja halmozódó fáradtságom még mindig nem akart
szûnni, ezért nem nagyon hallottam meg Istent.

Töménytelen idiótaság és tréfa áradt belõlem, jól elszórakoztattam az
embereket, sokat énekeltünk magunknak, egymásnak, Istennek,
mindenféle társasjátékot játszottunk, énekeltünk a Nagyboldogasszony
Házban az idõseknek is – akik arcán látszódott, hogy igen, most õk is
érzik Isten jelenlétét. Szóval alapvetõen minden happy volt, a délutáni
szemináriumok alatt is sok dolgot tanultunk és megértettünk, de
valahogy a helyzet változatlan volt. Nem volt alkalmam végiggondolni,
hogy mi is van most akkor?! Lassú a felfogásom, de hála legyen azért az
Úrnak, hogy Õ végtelenül türelmes, és megvárja, míg összerakom a
dolgokat!

Este nagyon nagy hatással volt rám a MIX zenekar szolgálata, hallottam
már róluk, de a zenéjüket még nem. Néhány dalt felvettem diktafonra is,
hogy legyen lehetõségem késõbb is hallgatni õket. Ezt is teszem szinte
egyfolytában. Késõbb még zenélgettünk kisebb körben, beszélgettünk,
footbag-eztünk és játszottunk is. (A „Mostantól figyelj, Jeromos” játékban
ugyan nem vettem részt, de rájöttem a titkára.) Aztán alvás. (A nagy
kajálásokra most nem térek ki, de nagyon finom volt minden, fõleg a
sütik, amiket Balázs elõszeretettel gyûjtött be a körülötte ülõktõl. sokat
nevettünk az ebédlõben is!)

Vasárnap szintén dicsõítés, imaközi, elõadás. Amúgy csak azért álltam be
dicsõíteni, mert kellõ számú aláírás érkezett be lelkes szavazóközönségemtõl!
Nem, jó volt tényleg énekelni, az nem számít, hogy a felét nem is ismertem...
Úrvacsorás Istentisztelettel zárult a tábor komolyabb, lelki része, aztán
várt ránk még egy ebéd és a hazaindulás. Ebéd elõtti élményemrõl említést
tennék, ugyanis igen nagy álmom egy része vált valóra: játszhattam 1
Fender szólógitáron! Akkora dolog volt ez, hogy napokig a hatása alatt
voltam… Hihetetlen érzés… Isten után a második szerelmem az a gitár
lett!!!

Ebben a közösségben is sok ragyogó tekintet nézett vissza rám, szinte
mindenki arcáról sugárzott a isteni szeretet! Sok kedves emberrel
beszélgettem és ismerkedtem meg, sajnálom, hogy az idõ rövidsége miatt
mégsem tudtam mindenkivel szóba elegyedni. De tudom, hogy Isten
azokkal hozott össze, akik mellett valami feladatom van…

Végül is hétvégén nem sikerült letisztáznom magamban, mi miért van,
de az azt követõ napok mindegyikén szólt hozzám Isten, és utalt az
imádság témára. Egy A/4-es lap mindkét oldalát teleírtam gondolatokkal,
amik azóta születtek bennem. Isten abban a pár napban (illetve azokat
megelõzõen) elvetette a magot, de süket fülem nem akarta Õt meghallani!
Vergõdtem sokat, és az életem eléggé vakvágányra siklott. Nem értettem,
hol a hiba?! Már rájöttem: megszakadt Istennel a kapcsolatom. Megszûntem
imádkozni, megszakítottam a Vele való kapcsolatot.

Már tudom, hogy A LEGFONTOSABB AZ IMÁDSÁG! Olyan eszköz ez
számunkra, mint egymás között a telefon, egy SMS, egy e-mail, MSN,
satöbbi. Az Úr és köztünk az imádság a kommunikációs csatorna, nem
tudunk máshogy beszélni. Az imádság híd Isten és ember között, ezen
keresztül tudjuk Istennel közölni a bánatainkat, félelmeinket,
kéréseinket. Így tudunk hálát adni, így tudjuk megvallani bûneinket és
így tudunk kérni is. Így tudunk másokért is imádkozni, a gyülekezetünkért,
az ifjúsági közösségeinkért, országunkért, családtagjainkért, barátainkért,
ismerõseinkért, így tudunk segítséget és áldást kérni egy-egy nehezebb
dolgozathoz vagy vizsgához. Egészséget, kitartást, bátorítást, küzdeni
akarást, türelmet, szeretetet, gondoskodást és még számos más dolgot
így kérhetünk a Mi Megváltónktól. De így tudunk hálát adni azért a
végtelen szeretetért és kegyelemért is, amit kapunk Istentõl. Hálát adni
azért, hogy FIÁT küldte el meghalni HELYETTÜNK, szennyes életû és
megvetendõ bûnösökért! De Isten mégsem vet meg, mert annyira, de
annyira szeret minket! „Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a
szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bûnösök
voltunk.” (Róma 5,8)
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 Bármilyen bajban, ha Hozzá kiáltunk, meghallja könyörgésünk. Bár nehezen
tudjuk elképzelni, hogy mindannyiónkra egyformán van ideje! Õ képes rá,
hiszen a világ Teremtõje, hatalmas és hihetetlen dolgokra képes! Egyformán
figyel ránk, egyformán szeret minket. Szeretetünket és hálánkat úgy tudjuk
kifejezni legjobban, ha szüntelenül imádkozunk, és cselekedeteink is
tükrözik, hogy mi Isten gyermekei és elhívott szolgái vagyunk. Példaként
kell az emberek elõtt járnunk, fénynek kell lennünk a sötétségben, de ehhez
nekünk is fel kell töltekeznünk a Fény Forrásból, Aki csak egy karnyújtásnyira
van tõlünk, egy imányira!

Ha nem imádkozom, nincs kapcsolatom Istennel. Ha pedig nincs
kapcsolatom, nincs is ott Isten az életemben. Ha pedig Isten nincs az
életemben, nincs a szívemben, akkor számomra sehol sincs Isten! Ha nem
látszik rajtam, hogy Isten gyermeke vagyok, ha nem élek úgy, ahogy egy
gyermeknek élnie kell, akkor nem tudom a küldetésem véghezvinni, nem
tudom az evangéliumot hirdetni. Ha nincs kapcsolatom Istennel, nem tudom
meg, milyen feladatokat bízott rám.

Ha valamikor akadályba ütközünk, és már nem tudjuk, hogyan tovább, úgy
érezzük, megtettünk minden tõlünk telhetõt, csak egy ima, egy kiáltó szó és
Isten segítségünkre siet. Égnem kell a vágytól, hogy Isten szeretetét ki akarjam
terjeszteni az egész világra, de ha nem vagyok kapcsolatban az Úrral, nem is
lehet bennem az Õ szeretete, nem tudok mit szétszórni! Ha nincs kapcsolat
Istennel, megkörnyékez minket a Sátán, és az igazságot legyõzi a gonoszság,
betör életünkbe a bûn. Ezért hát dönts Isten mellett! Tarts ki Mellette, mert Õ
a Biztos Szikla, a Rendíthetetlen Háttér! Ne félj a próbák közt, meg a bajokban,
mert Isten nagyon közel van hozzád, csak egy imát kell mondanod! Egyik
kedvenc igém a Zsidó 12,1. „Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevõknek
akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedõ terhet, és a
bennünket megkörnyékezõ bûnt, és állhatatossággal fussuk meg az elõttünk
levõ pályát.”

Sokszor az a kifogásunk, azzal mentegetõzünk, hogy az idõ rabjai vagyunk,
nincs idõnk imádkozni. Ahogyan idõt tudunk szánni minden buta és
fölösleges dologra, idõt tudunk szánni a tesóinkra, a barátainkra, pont Istenre
nem tudunk szánni pár percet?! Pedig elvileg Õt mondjuk LEGJOBB
BARÁTUNKnak… Nem tudunk megtisztulni, nem tudunk megszabadulni a
ránk nehezedõ terhektõl, ha nem vesszük fel a Megváltóval a kapcsolatot! És
bár sokszor azt érezzük, hogy mégis imádkozunk, és csak imádkozunk, még
sincs foganatja, legyünk türelmesek, mert az Úr hallja minden imánkat, csak
még nem jött el a megfelelõ idõ a válaszra! Egy másik kedves igémben azt
mondja Jézus: „Amit én teszek, most még nem érted, de késõbb majd
megérted.” (János 13,7)

Isten Lelke legyen bennünk, engedjük a bennünk való munkáját, legyünk
szoros kapcsolatban Vele, csak így tud minket formálni és így tudja akaratát
véghezvinni bennünk, és másokban általunk! Érdemes azon
elgondolkodnunk, mi az, ami távol tart minket Isten végtelen szeretetétõl és
akadályoz a Vele való kapcsolattartásban?! A Filippi 2,5 igét az elmúlt hetekben
háromszor is elém hozta Isten, kívánom, hogy mindenki átérezze jelentõségét,
fontosságát! „Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is
megvolt.”

MIXHÍREK
A szerkesztõségbõl

ÉVI KONFERENCIA – MISKOLC

Az idei évi konferencia Miskolc Körzetben 2006. április 18. és 22. között
kerül megrendezésre. A konferencián kerül sor a nyugdíjba vonuló püspök
Heinrich Bolleter búcsúztatására, és utódja dr. Patrik Streiff köszöntésére.
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RÓLUNK SZÓLVA

KÖZÉPPONTBAN A SZABADSÁG
Megjelent a METODISTA legújabb száma, amelynek témája
ezúttal a szabadság. Az újság kapható gyülekezeteinkben,
illetve megrendelhetõ – egyházunk egyéb kiadványaival
együtt – az Egyházközpontból: 1032 Budapest, Kiscelli u. 73.

PILISCSABAI GYÛJTÉS

A tavaszi ifjúsági találkozón idén a kárpátaljai ifjúsági munka
támogatásra rendeztek gyûjtést; a fiatalok összesen 10.100
forintnyi adományt gyûjtöttek össze. Az Ifjúsági Bizottság
ezúton is köszöni az adakozók készségét.

ÉVI KONFERENCIA – MISKOLC

Egyházunk 74. Évi Konferenciájának idén  (április 18-22.)
a Miskolci Körzet ad otthont. Az idei konferencia több
szempontból is különleges alkalom lesz: utoljára lesz
közöttünk elnöklõ püspökként Heinrich Bolleter, egyúttal
elsõ alkalommal találkozik konferenciánk az újonnan
választott püspökkel, dr. Patrick Streiff- fal.

NYÁRI TÁBOROK

Egyházunk egyik legfontosabb szolgálatát jelenti a
csendesnapok, közösségi együttlétek megrendezése. Az eddig
ismert helyszínek és idõpontok a következõk: Családi tábor –
Tiszaliget, 2006. június 27. – július 2., Ifjúsági tábor – Hetes,
2006. július 12-16., Hittmélyítõ ifjúsági tábor – Kismányok,
2006. július 31.–augusztus 6., Evangélizációs bevetés – Hidas,
2006. augusztus 7-13., Alkotótábor – Budakeszi, 2006.
augusztus.

IFJÚSÁGI MUNKA AZ ÉVI KONFERENCIÁN
AZ IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG NEVÉBEN: SCHAUERMANN PÉTER

Az ifjúsági munkát érintõ fõ változás az idei évikonferencián,
hogy a mostani bizottság mandátuma lejár 2006-ban, azaz új
bizottságot választ a konferencia. Az új bizottság egyik fele 4
évre, másik fele 2 évre kerül be a bizottságban, hogy két év
múlva beinduljon a „rotációs” rendszer. Ez azt jelenti, hogy a
„rendszer” elindulás után a bizottság tagjainak mandátuma 4
évre szól majd, de nem egy évben jár le, hanem az emberek
egyik felének két éves eltolással. Így elkerülhetõ az az eset, hogy
a teljes bizottság lecserélõdik egy választás alkalmával, hiszen
2 évet mindenképpen együtt dolgozik az új és a régi „fél
csapat”. Ez pedig segítség lehet abban, hogy a korábbi
tapasztalatokat, munkamódszerket, gyakorlatot a bizottság
régi tagjai átadhassák az újaknak, akiknek ezután már csak
„jobbítaniuk” kell/lehet a korábban végzett szolgálatot.    

A bizottság tagjait az évi konferecia választja meg, a jelölõ
bizottság ajánlása alapján. A jelenlegi csapatból többen is
jelezték, hogy szívesen maradnának még 2 vagy 4 évre
a bizottság tagjai, valamint több új embert is mgkerestünk,
hogy elvállalná-e a bizottsági tagságra szóló jelölést.
 
Kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a jelenlegi és az új
bizottságért! Imádkozzatok kérlek a programjainkért,
bölcsességért, ötletekért, Isten vezetéséért, és hogy az új
bizottságban olyan és azok az emberek kerüljenek bele,
akiket Isten használni tud.
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DALSZERZÕ PÁLYÁZAT

              A MIX ÚJSÁG 50. SZÁMÁNAK ALKALMÁBÓL

2006 júniusában újságunk félszázadik számának kiadására
készülünk. Ebbõl az alkalomból szerkesztõségünk

egy különleges kiadvánnyal  szeretné
meglepni a metodista ifjúságot.

A kiadványban a legjobb saját szerzésû
(dicsõitõ, ifjúsági, könnyûzenei, stb.)  dalokat

kívánjuk közreadni.

A pályamûvek korhatárra való tekintet nélkül

2006. május 15-ig postai úton nyújthatók be.
A legjobb munkákat a megjelentetésen túl is jutalmazzuk,
melyeknek értékelésében szakmai zsûri lesz segítségünkre.

Címünk: 1032 Budapest, Kiscelli u. 73.
A borítékra kérjük ráírni: „Dalszerzõ pályázat”

Bõvebb információ: 0620/824-8813

MEKA PÁLYÁZAT
„AZOKRÓL A DOLGOKRÓL, MELYEKET AZ EGYHÁZ TEHETNE,
DE NEM TESZ; ÉS TESZ, DE NEM KELLENE TENNIE”

Ha egyetértesz velünk abban, hogy a mai magyarországi keresztény egyházaknak
van hova fejlõdni, akkor mondd el nekünk, hogy Te hogy gondolod a változást...
Merre kellene elindulni, és hol van a cél? Minden ötletedre kíváncsiak vagyunk!
A Magyar Evangélikus Kultúra Alapítványnál (MEKA) pályázatot írtunk ki
„Azokról a dolgokról, melyeket az egyház tehetne, de nem tesz; és tesz, de nem
kellene tennie” címmel.

Várjuk azokat a pályamûveket, melyek filmklip, jelenet, forgatókönyv,
hangjáték, fénykép, grafika, képregény, montázs, prezentáció vagy novella
eszközeivel mutatnak rá azokra a pontokra, ahol az alkotó(k) meglátása szerint
leginkább változnia kellene a mai magyarországi keresztény egyházak
gyakorlatának.

A pályázat részletes feltételeit a http://meka.lutheran.hu/ honlapon találod. A
pályázatok beadási határideje: 2006. május 26. A pályázat díjai: I. 80.000 forint,
II. 50.000 forint, III. 30.000 forint

A Magyar Evangélikus Kultúra Alapítvány nevében, Kis Ferenc Balázs



MIX 2006. MÁRCIUS-ÁPRILIS

8

ZENE

„JÉZUSÉRT ÉS A TESTVÉREKÉRT...” –
DICSÕÍTÉS ÓBUDÁN
ORTHNÉ GÁBOR ILDIKÓ

Az óbudai gyülekezet – mint bizonyára tudjátok – 7 éve mûködik. Én pont
ekkor kezdtem el a metodistákhoz járni. Gyakorlatilag életem második
istentiszteletén már aktívan részt vettem a dicsõítésben. Ekkor még 3-4
zongorista felváltva vállalta, hogy hétrõl hétre énekeket választ, és kíséri a
gyülekezet éneklését.

Lassan 2 éve, hogy közösen megfogalmaztuk az igényt arra, hogy jó lenne, ha
összeállna egy csapat, akik nem kisérik, hanem vezetik az éneklést. A gyülekezet
vezetése megkért, hogy vegyem kezembe ennek az irányítását. Ilyen módon
én vagyok a dicsõítés vezetõje. De ez a vezetés elsõsorban szervezésbõl,
összefogásból, felelõsségvállalásból áll. Én „környékezem meg” a testvéreket,
és hétrõl hétre összeállítom a csapatot, ami sajnos nem egységes. 2 állandó
tagtól( a férjem és én) eltekintve minden héten másokkal zenélünk együtt.
Ez egyrészrõl jó, mert így tudunk változatosak lenni,viszont nem tudjuk
igazán az összeszokott csapat érzetét kelteni a gyülekezetben.

Korban nagyjából összeillünk, úgy 20-35 év közöttiek vagyunk.
Zongoristánk, gitárosunk, dobosunk, oboistánk szinte mindig van. Sajnos
az énekes vezetés nagyon hiányzik – idõnként én szoktam próbálkozni
vele, néha oboázom, néha énekelek, de sokkal jobb lenne, ha lenne valaki,
akinek csak az lenne a dolga, hogy énekkel vezet, és akkor mi színesíthetnénk
a dicsõítést. A régi énekeket általában én szoktam kisérni orgonán. Az külön
öröm, amikor valaki be meri vállalni ezek kiséretét – pl. Tömöri Bogi – mert
ilyenkor oboázhatom a dallamot, és ettõl kicsit változatosabb lesz az éneklés.

A lelkészekkel én egyeztetek minden héten, és igyekszem a témához
kapcsolódóan összeállítani az énekeket, sokszor kapok tõlük segítséget, fõleg
dicséreteket(régi énekeket) szoktak õk ajánlani, ami tényleg fontos nekem,
mert a dicséreteket nem ismerem olyan szinten, mint az ifi énekeket.
Vasárnaponként fél 5-kor szoktunk találkozni, és ilyenkor már csak megbeszéljük
az ifiénekeket-kezdések, ismétlések stb.-és legalábbis az elejét elpróbáljuk. Sajnos
a pontosság kevés emberre jellemzõ, ezért-és ezen nagyon szeretném, ha
tudnánk változtatni-gyakran elõfordul, hogy csak 10 percünk marad
mindenre. Ennek persze áldozatául esik az imádság, ami megint nem túl jó.

Egy átlagos istentiszteleten 6-7 ének hangzik el, ebbõl 4-5 ifi, 1-2 régi ének.
Igyekszünk az igényeknek eleget tenni. A gyülekezetünk elég vegyes, a
legkisebbektõl az idõsekig minden korosztály képviseli magát. Ezért is vagyok/
vagyunk híve annak, hogy ne kötelezzük el magunkat egyik mûfaj mellett
sem. Az idõsek között is vannak, akik nagyon lelkesítõnek találják az ifi
éneket, és a fiatalok közül is sokan  értékelik a klasszikusabb hangzású szép
harmóniákból komponált régi énekeket. Igyekszünk a stílusokat nagyon
nem keverni – általában az istentisztelet elején énekelünk ifi énekeket, és
zárásként dicséreteket.

Egy szolgálatnak mindig megvannak a maga jó és nehéz oldalai. Zenészként
nem tudnám elképzelni a gyülekezetbe járásomat úgy, hogy a padban ülök.
Akkor vagyok a helyemen, ha zenélhetek, zenével szolgálhatom az Urat, és
segíthetem a gyülekezetet, hogy megérezhessen Isten jelenlétét. De emberek
vagyunk, tévedhetünk, lehetnek rossz napjaink, amikor idegesek vagyunk,
lehet, hogy nem érünk rá, vagy csak egyszerûen nincs kedvünk. Annak a
felelõsségnek a felvállalása nehéz, hogy egyrészt mindig legyünk elegen, akik
vezetjük a dicsõítést, másrészt rajtam, mint vezetõn ne látszódjon, ha épp
feszült vagyok, vagy épp tíz percünk volt csak, és nem készültünk el – hiszen
felelõsséggel tartozunk azért, hogy ne akadályozzuk a gyülekezet
dicsõítésének mélységét. De Jézusért és a testvérekért örömmel vállaltam ezt
a felelõsséget, és igyekszem tanulni a hibáimból, és a tõlem telhetõ legjobb
tudással, lelkesedéssel végezni a munkát.  Köszönöm, hogy türelemmel
végigolvastátok, és ha imádságban gondoltok ránk, azért nagyon hálásak
leszünk!
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FELSZEGEZVE
SZUHÁNSZKI ÁGNES

Juli besétál a szobába, ahol Jézus áll rá várva.

Juli: (mentegetõzve) 
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IRODALOM

csevegni veled! (körülnéz) Mit is csinálhatnál, amíg nem vagyok itt.
Ülj le ide, ni! Hm… Megvan! Olvass! Itt ez a jó könyv! (Felemeli az
asztalról, és Jézusnak adja. Ahogy Jézus beleolvas, elfintorodik,
mire Juli észbekap.) Jaj, ez a könyv nem jó neked!  (Izgatott nevetéssel
kikapja a könyvet Jézus kezébõl, és körbenéz valami más után.)
Tényleg! Mi lenne, ha tévét néznél?

Elkezdi kapcsolgatni a tévécsatornákat, de nem talál olyat, ami Jézusnak
megfelelõ lenne.

 Juli: ÓÓÓ, nem! (továbbkapcsol) Ahhhh…! (Megrázza a fejét, és
kikapcsolja a tévét.) Figyelj, most felejtsük el a tévét! Csak érezd
magad otthon! Pihenj! Találsz pizzát a mélyhûtõben, innivalót a
hûtõben. Tudod, hol a mikro? Egyél, igyál, szolgáld ki magad! Sietek,
hogy minél hamarabb itthon legyek. Te meg csak pihenj!

Ismét elindul az ajtó felé, de Jézus követi õt.

Juli: (frusztráltan) Maradnál ott, ahova teszlek?! Érted, hogy NEM
JÖHETSZ VELEM? Tudok magamra vigyázni. Nincs rád szükségem.
Maradj veszteg!

Ismét elindul az ajtó felé, de Jézus megint követi õt.

Juli: (mérgesen és cinikusan) Elég! Nincs erre idõm! Talán nem tudsz
magyarul? MARADJ ITT! Megmondtam, hogy visszajövök. Itt várj
meg!

Ismét elindul az ajtó felé, de Jézus megint követi õt.

Juli: (nagyon mérgesen) Hányszor mondjam még, hogy MARADJ (egy
szöget ver a kezébe) AHOVA (egyet a másik kezébe) TETTELEK!

És még egy szöget ver Jézus lábába is, majd gyorsan megfordulva mérgesen
kimegy az ajtón…

Lehet, hogy néhányan morbidnak tartjátok ezt a
jelenetet, de sajnos igaz – képletesen értendõ. Hiszen
miattunk (is) halt meg Jézus, engedte magát
felszegezni a fára, hogy áldozata által megváltson
bennünket. Tehát képletesen mi vertük bele a szögeket
a kezébe és a lábába, a mi bûneink is növelték az Õ
fájdalmát. Az Apostolok Cselekedeteiben olvasható,
hogy „azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve
szerint adatott oda, ti a pogányok keze által
felszegeztétek és megöltétek” (2, 23).

Ez a kis darab meg is kérdez minket, hogy vannak-e
olyan területei az életünknek, amit nem osztanánk
meg Jézussal. És tényleg csak kevés idõt fordítunk-e a
Vele való találkozásra? Mi minden fontosabb Nála az
életünkben? És megtartjuk-e a Neki tett ígéreteinket?
És még folytathatnám a sort.

Annak mondom, aki jól lehúzta ezt a kis írást, amit
találtam (sajnos, nem tudom a szerzõ nevét), hogy
ezeknek a kérdéseknek a fényében gondolja végig a
képet még egyszer, és válaszoljon magának õszintén:
nem hasonlít-e , sajnos, valamennyire a fõszereplõhöz?

Jézus nagysága, szelídsége, alázatossága néma
jelenlétében áll példaként elõttünk mindvégig. Õ
tudta, vállalta, megbocsátott már akkor! Mert szeret
minket.
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„…Ó, mérhetetlen szeretet csodája!
Az vitt a kínok, fájdalmak útjára!
Én múló földi örömökben éltem,
S véred hullt értem.

…Mint adjon hálát irgalmadért szívem?
Nincs elég drága, mit neked adhatnék,
Kincs és ajándék!

Célomhoz érve, trónod elé lépek,
Rám ragyog égi, örök békességed.
Ott is irgalmad, szereteted áldom,
Édes Megváltóm!”

(HEERMANN JÁNOS 17. SZÁZADI ÉNEKE)
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NAGY VILÁG

MIÉRT PONT A ZSIDÓK? – 1.
CSÁK SZILÁRD

Egyszer Kohn leteremti a barátját, Grünt, mert annak fia kitért:
„Mit fogsz majd mondani az Örökkévalónak annak idején?”
Utóbbi nem késik a válasszal: „Valami ilyesmit: No és a te fiad?”
Hát igen. Azt ugye valamennyien tudjuk, hogy a kereszténység
a zsidóságból nõtt ki, de hogy mindez pontosan miképpen ment
végbe, mi történt ezután és hogyan éltek együtt a zsidók és a
keresztények, arról mindkét oldalon — már persze ha ezt a
kategorizálást elfogadjuk — nagy homály ül a fejekben. Jelen
írásommal ezt a ködöt szeretném egy kicsit eloszlatni.
Mindenképpen meg kell azonban jegyeznem, hogy mindezt
kizárólag ismeretterjesztõ jelleggel és messze nem tudományos
igénnyel teszem.

A hívõ közvélemény a zsidóság történetét nagyjából a babiloni
fogságig és az azt követõ rövid idõszakig szokta ismerni. A fogság
— sok egyéb mellett — a mi szempontunkból azért fontos, mert
itt alakult ki a zsidóság körében a Messiás-tan, azaz, hogy az Úr
küld majd népének egy szabadítót, aki felemeli a szenvedõket.
Ennek mikéntje azonban — legyünk õszinték — egyáltalán nem
jelenik meg kristálytisztán az Ószövetségben. Ennek ellenére
ez a zsidók számára hazatértük után, a vészterhes idõszakokban,
újra és újra elõjövõ tanítás volt. Független zsidó állam ugyanis
többé nem létezett, hiszen különféle birodalmak — a perzsa,
hellenista majd pedig a római — fennhatósága alatt voltak
kénytelenek élni. Ezek részérõl viszont hol komoly autonómia,
hol pedig kemény elnyomás jutott nekik osztályrészül. Jézus
Krisztus életének idejében a zsidók élete kimondottan sanyarú
volt, így rengeteg korabeli messiásjelölt járta a vidéket.

Itt azonban idõzzünk el egy kicsit! Úgy Jézus születése elõtt
hatvan évvel, Kánaán a Római birodalom fennhatósága alá került,
akik — mivel jelentéktelen területnek számított — az átlagosnál
ugyan nem alkalmaztak nagyobb elnyomást, viszont uralmuk a
zsidó vallás szempontjából kimondottan hátrányos volt. Az ide
jövõ helytartók elsõsorban pénztárcájukat megtömni jöttek, és
nem is töltöttek itt el néhány évnél többet. A helyi vezetõséggel
azonban kimondottan jól kijöttek.

De mi volt ennek az oka? Ehhez egy kicsit jobban szemügyre
kell vennünk a zsidóságon belül megfigyelhetõ irányzatokat!
Már a fogságból való visszatérés után nem sokkal kialakult egy
nemzeti érzelmû és egy „kozmopolita” irányzat, akik
értelemszerûen nem igazán kedvelték egymást. Utóbbiak közül
nõtt ki a szadduceusok csoportja, egy Cádok nevû fõpap követõi.
Õk számarányukat tekintve kevesen voltak, viszont a
társadalomban, a politikában, a gazdasági életben és a hivatalos
vallási életben elfoglalt helyük miatt — többek közt õk adták a
fõpapokat is — a legbefolyásosabb csoportnak számítottak. Kissé
erõltetve azt mondhatjuk, hogy õk voltak a vallási liberálisok.
Nagy hatással volt rájuk ugyanis a hellenizmus. Ez egy olyan — az
élet minden területére kiterjedõ — koreszme volt, amelyik a keleti
és a görög világ keveredésébõl jött létre. A hellenisták számára a
lélek halhatatlan volt, így az olyan fogalmakkal, mint a túlvilág
vagy a feltámadás nem nagyon tudtak mit kezdeni. Elsõsorban
emiatt keveredtek a szadduceusok vitába Jézussal is. Õk ekkor
már elsõsorban görögül beszéltek, mivel ez volt a világnyelv a
korszakban.

A másik legjelentõsebb csoport a farizeusok voltak. (Itt most
arra kérném a jámbor olvasókat, hogy egy kicsit felejtsük el a
róluk alkotott képünket, ugyanis a mai nyelvben a farizeus a
képmutató szinonimája. Tény, sokan lehettek köztük ilyenek,
de véleményem szerint, Jézus elsõsorban nem ezért állt vitában
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velük.) Az õ elnevezésük a héber „faras/paras” szóból származik, amelynek
jelentése elkülönülni, megtisztulni.  A farizeusok teljes szívükbõl törekedtek
a Biblia törvényei szerint élni, és erre megpróbálták minél több honfitársukat
is rávenni. Sõt, õszintén hitték, hogy ha Izrael lakosságának többségét sikerül
erre rávenniük, akkor siettethetik a Messiás eljövetelét. Viszont a teljes
egészében az Írások szerinti élet nem volt egyszerû, hiszen meghatározott
vallási, tisztasági elõírások valamint napirend szerint kellett élni. Erre pedig
sokan — életmódjukból adódóan — nem voltak képesek. Ezért aztán a
farizeusok nem csupán a nyilvánvaló bûnöket elkövetõket (pl. a
Tízparancsolat ellen nyíltan vétõket) tekintették bûnösnek, hanem azokat
is, akik szakmájuk miatt nem voltak képesek az általuk diktált feltételeknek
megfelelni. Így talán jobban érthetõ, miért mondtak kígyót-békát és
tekintettek tévtanítóként a „bûnösökkel együtt étkezõ” rabbira, Jézusra.
Mindezek mellet, a farizeusok nagyon nacionalisták is voltak. (Ha kicsit
profanizálni akarom a helyzetet, akkor õk politikailag a MIÉP-nek feleltek
meg, míg a szadduceusok az SZDSZ-nek. Annyira is kedvelték egymást, mint
ma ez a két párt. Ennek fényében azonban érdekesebb, hogy Jézus ellen
mégis összefogtak.)

A farizeusokból nõtt ki egy radikális csoportosulás a zelóták (illetve belõlük
egy még szélsõségesebb, a szikáriusok). Õk gyakorlatilag merényletekkel
kívánták kivívni országuk függetlenségét. (Hasonlóak voltak a mai etnikai
terroristákhoz, mint például az IRA vagy az ETA.)

Érdekes színfoltot jelentett az akkori zsidók életében egy kis közösség, az
esszénusok. Õk a világtól elvonultan próbáltak meg tiszta életet élni.
Legismertebb „alkotásuk” az úgynevezett Holt-tengeri tekercsek, melyeket
annak idején õk rejtettek el több barlangba a rómaiak elõl.

Egy ilyen korba és társadalomba született tehát bele Jézus, akinek követõit
szoktuk keresztényeknek hívni. Az elsõ keresztények viszont nagyrészt a
zsidóságból tértek meg, és az elsõ században a többséget is õk alkották. Ennek
a zsidó-keresztény irányzatnak volt a vezetõje Jakab apostol, és õk nagyrészt
továbbra is betartották a zsidó elõírásokat. Ebben az elsõ idõszakban —
bármily’ furcsa is — Pál apostollal az élen, a pogány keresztények csupán
kisebbséget alkottak. A két irányzat közt lavírozott Péter apostol.

A jeruzsálemi Templom még állt, a hívõk eljártak áldozatot bemutatni, ám
néha bizony igen komoly vitába keveredtek a zsidókkal. Ennek ellenére az
együttélés mûködött. Viszont Kr. u. 70-ben a római hadsereg lerombolta a
Templomot, ami nagy változást jelentett mindkét közösség életében.

De hogyan és miért is következett be mindez! A rómaiak elnyomása alatt
szenvedõ zsidók elkeseredésükben Kr. u. 67-ben felkelést robbantottak ki a
rómaiak ellen. (Természetesen ekkor is akadt néhány messiásjelölt, de
mindenki által elfogadott nem.) A szabadságharc elsõ fele — nagy nemzeti
összefogás mellett — komoly sikereket hozott, így a rómaiakat sikerült kiûzni
az országból. Ekkor viszont bekövetkezett az, ami ilyen esetben oly sokszor
be szokott következni, a felkelés radikalizálódni kezdett. A vezetést egyre
inkább a zelóták (és a szikáriusok) ragadták magukhoz. Ez viszont a higgadtan
gondolkozók szerint nem sok jóval kecsegtetett. Tudták ugyanis, hogy a
rómaiakat legyõzni — bármily’ hõsiesen is harcoltak a zsidó seregek — nincs
sok esély. Megegyezni velük viszont ilyen feltételek között gyakorlatilag
lehetetlen. Ezért a farizeusok egy csoportja inkább kiegyezett a rómaiakkal,
cserében sikerült némi engedményt kicsikarni tõlük. A tovább harcolók
hõsiesen védekeztek ugyan a betörõ seregekkel szemben, de harcuk — a
komoly túlerõvel szemben — eleve halálra volt ítélve. 70-ben a — nagyrészt
germán katonákból álló — légiók Titus, késõbbi római császár vezetésével
elfoglalták Jeruzsálemet és lerombolták a Templomot. (A radikalizálódásra
jellemzõ, hogy a rómaiak már rég a várost ostromolták, amikor Jeruzsálemben
a védõk két csoportja egymás ellen is harcolt, és csak akkor fogtak össze,
amikor a katonák már betörtek a városba.) Két erõd, Herodion és Maszada
még kitartottak egy ideig, de 73-ra mindenhol véget értek a harcok.

A szabadságharc bukása alapjaiban változatta meg a zsidók életét. Szinte
nem volt olyan terület, ahol ne következett volna be komoly változás. A
fentebb említett irányzatok közül egyedül a farizeus élte túl a háborút, így a
zsidóság késõbbi életét is õk határozták meg. Sikerült elérniük a rómaiaknál,
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hogy az akkor elmaradott és jelentéktelen Galileában egy új
vallási központot hozhassanak létre, ahol kidolgozhatták a
további teendõket. Elõször is — a Templom pusztulásával —
világossá vált elõttük, hogy az áldozatbemutatásoknak, ami
pedig vallásuk lényege volt, vége. Az írások kutatása alapján
arra jutottak, hogy az áldozat helyére az imádság kell, hogy
lépjen. Érdekes módon ugyanazokra az igékre hivatkoztak,
amikre mi keresztények is szoktunk, vagyis, hogy az Úr a szívet
nézi és nem az áldozatot. Ezzel a fontos döntéssel a zsidó vallás
egy közösségi vallásból családi vallássá alakult át. Megszûnt
helyhezkötöttnek lenni, bárhol a világon lehet gyakorolni, nem
kell Jeruzsálembe elzarándokolni. (Paradox módon
elmondhatjuk, hogy a zsidók túlélését Templomuk lerombolása
tette lehetõvé.) Ha viszont nincs többé áldozat, akkor az írás(ok)
szerepe is felértékelõdött. Ekkor lesz fontos a Biblia
kanonizálása, melyre 90-100 körül került sor Javneban vagy
görög nevén Jamniában. Maga a kánon eddigre
tulajdonképpen kész volt, csupán két könyvön, az Eszter
könyvén (ebben ugyanis egyszer sem fordul elõ Isten neve)
valamint az Énekek énekén vitatkoztak (ez utóbbit túl
profánnak tartották). (Mi protestánsok a mai napig ezt a
kánont használjuk pedig ezt bizony zsidók kanonizálták, Jézus
halála után. Tény, késõbb keresztény körökben is elfogadták —
bár érdemes megnézni egy-két elsõ kiadású Károli Bibliát,
azokban ugyanis benne vannak un. deuterokanonikus sõt
apokrif könyvek is. Sok egyéb mellett, azonban ezen is érdemes
elgondolkoznunk!)

Ekkor kezdik el leírni az un. rabbinikus irodalmat is. Ez egy
hosszú és szerteágazó írásgyûjtemény, mely tartalmaz szóbeli
hagyományt, szokásokat, elõírásokat, bibliaértelmezéseket,
vitákat stb., és több évszázadon keresztül írták, szerkesztették.
Elõször a Misna készült el, majd a róla folyó vitával kiegészülve
a Talmud. Ezt a zsidók úgy is hívták, hogy — a Biblia, vagyis az
írott tan mellett a másik — a szóbeli tan. Mindezeknek a
terjedelme jócskán meghaladja a Bibliáét, ezért ettõl az idõtõl
lesz szintén alaptevékenység az írások állandó tanulmányozása
a zsidók életében.

Nehézségeik azonban még koránt sem értek véget. A fokozódó
elnyomás miatt 133-35 közt lezajlott egy újabb szabadságharc
az un. Bar Kohba féle felkelés, melynek leverése után a zsidókat
kitiltották Jeruzsálembõl, országuknak pedig az õsi
ellenségeikre utaló és meglehetõsen megalázó, Palesztina (~
Filiszteusföld) nevet adták. (Ennek negatív jelentése azonban
az idõk folyamán lekopott.) Ezek után törvényszerû volt, hogy
a zsidóság számára õseik földje a 3. századtól gyakorlatilag
jelentéktelenné vált. Elõbb a babilóniai majd késõbb egyéb
területek zsidósága lesz a szellemi központ.

De térjünk vissza a zsidók és a keresztények viszonyához! A
Templom lerombolása után, de inkább a 2-3. századtól a
zsidóság és a keresztények útja egyre jobban kettévált. A
keresztények tanítása szerint ugyanis a zsidóság Jézus
elutasítása miatt „talonba tétetett” (ld. Róma 9-10), Isten népe
ezért azok, akik elfogadják Krisztust. Gyakorlatilag õk az új
Izrael, a zsidók pedig vakok. Persze nem sokat váratott magára
a zsidók viszontválasza sem, ugyanis õk meg azzal érveltek,
hogy egyrészt Jézus nem felelt meg bizonyos messiási
kívánalmaknak, másrészt meg a keresztények nagyot tévednek.
Annak idején ugyanis Mózesnek az Úr kétféle Törvényt adott.
Az írottat és a szóbelit. Ez utóbbit azonban a keresztények nem
ismerik, míg õk igen (ld. rabbinikus irodalom), tehát õk
továbbra is Isten népe. Ez a vita azóta sincs eldöntve, ugyanis
mindkét fél azt hiszi, hogy nála van az adu ász. (Megint csak
érdemes önkritikaként megjegyezni, hogy egy (vallásos) zsidó
számára tényleg nem evidens Jézus személye, és nagyon is jól
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meg tudja indokolni, miért nem fogadja el õt Messiásnak. Magam részérõl
mindig felmegy bennem a pumpa, ha egyébként lelkes hívõk szerint bizonyos
dolgok a „napnál is világosabbak”. Meg kellene tanulnunk mások szemével
is látnunk dolgokat! Ez persze nem jelenti, hogy el is kell azokat fogadni!)

Ilyen körülmények közt tehát világos, hogy nem sok dologban közösködött
egymással a két fél. Mindkét oldalról történtek kemény oldalvágások. Jelentõs
keresztény egyházatyák szájából hangzottak el olyan kifejezések, hogy „a
Sátán zsinagógája”, „fel kellene égetni valamennyi zsinagógát” stb. Ezekrõl a
kemény kifejezésekrõl azonban mindenképp megjegyzendõ, hogy
elsõsorban teológiai jellegûek voltak. Ezt hívjuk antijudaizmusnak, azaz a
zsidókat vallásuk és nem származásuk miatt támadták. Ha pedig egy zsidó
megtért, azt többet nem tekintették annak. (Tömeges kitér(ít)ések alkalmával
azonban ez nem volt ennyire egyértelmû.)

Ennek ellenére komolyabb probléma még ebbõl sem adódott volna, csakhogy
a 4. századtól a Római birodalomban államvallássá tették a kereszténységet.
Márpedig a kereszténység nem türelmes vallás, azaz isteni parancsnak
tekintette a pogány templomok megtisztítását és a népek megtérítését. Nem
tûrtek meg más vallást a területükön. De mi legyen a zsidókkal? Õk ugyebár
a legnagyobb jóindulattal sem tekinthetõek pogánynak. Végül hosszas vita
után — az utána jövõ kereszténységnek rengeteg területen irányt adó — Szent
Ágoston állásfoglalása lett a hivatalos tanítás. Õ a Zsoltárok 55,20-ra hivatkozva
azt vallotta, hogy a zsidóságot — szemben a pogánysággal — nem szabad
kiirtani, hanem meg kell õket hagyni elrettentésül a népek számára. Mivel
ugyanis õk vakságukban nem vették észre Jézust, a Messiást, példájuk lebegjen
ott mindenki elõtt, hogy járnak a tudatlanok. Érdekes módon azonban az
üldözésüket megengedte. Többek közt ez is oka lesz annak, hogy a középkori
Európában a zsidók nem kaphattak földet, a céhekbe nem engedték be õket,
így nem maradt számukra más — egyébként nem túl rossz — megélhetési
lehetõség, mint a kereskedelem vagy a pénzzel való foglalkozás. Letelepedni
sem engedték õket sok helyen, ahol pedig igen, ott is csak elkülönített
városrészekben. Ha teljes harmóniának nem is nevezhetjük az együttélést, a
középkor elsõ felében nem került sor komolyabb összeütközésre a zsidó és a
keresztény közösségek közt.

Az viszont egy idõ után világossá vált, hogy az ágostoni állásfoglalás nem
igazán állja meg a helyét. Kiderült ugyanis, hogy a zsidók bizony nagyon is
tudatosan nem fogadják el Jézust Messiásnak, és ezen véleményüket alá is
támasztották. Nem igaz tehát rájuk, hogy tudatlanok és buták. Számtalan
hitvita is lezajlott a két fél között, váltakozó sikerrel, hiszen egyrészt innen is,
onnan is történtek ki és meg illetve betérések, másrészt egyik oldalnak sem
sikerült meggyõzni a másikat. Megjelent viszont egy sajnálatos motívum
ezen viták mellett. Amíg ugyanis a viták teológiai szinten zajlottak,
„tudományos érvek” felsorakoztatásával, addig az egyszerû népben Jézus
elutasítása és keresztre feszíttetése egyenlõ lett azzal a ténnyel, hogy a zsidók
„Krisztus gyilkosok”. Ez pedig, ha szociális elégedetlenséggel illetve néhány
üveg borral párosult, akkor bizony igen gyakran vezetett pogromokhoz. Az
elsõ komolyabb akciókra a keresztes háborúk alkalmával került sor. A
kereszténység új teológiai állásfoglalása aztán — szintén hosszas viták után —
végül Aquinoi Szent Tamás tollából született meg a 13. században. E szerint
a zsidók nagyon is tudatosan utasították el a Messiást és juttatták keresztre
Jézust, tehát nem igaz rájuk a tudatlan nép jelzõ, hanem bûnösök. Ismételten
hangsúlyozom azonban, hogy ez teológiai állásfoglalás volt.

Ez viszont nem tett jót a két fél viszonyának, fõleg nem úgy, hogy a zsidók
ekkortól, a kereskedelmi utazások során rájuk leselkedõ veszélyek miatt, egyre
inkább pénzváltással és kölcsönzéssel kezdtek el foglalkozni, ami nem növelte
a népszerûségüket. (Fontos azonban megjegyezni, hogy a nagybankárok
ekkor nem zsidók, hanem fõleg itáliaiak voltak, a zsidók elsõsorban a
köznéppel érintkeztek.) Sok helyen esett meg, hogy az adósok egyszerûen
elzavarták a városból a zsidókat, máshol jól látható megkülönböztetõ jelek
viselésére kötelezték õket, egy idõ után pedig külön városrészekben, un.
gettókban kellett élniük. A két közösség tehát nem szerette egymást, de
szükség volt a másikra.

(A szerzõ hebraista-történelemtanár.)
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WESLEY KÖNYVTÁR – 1.
KHALED A. LÁSZLÓ

Különleges vállalkozásba fogunk a MÚLT-KOR rovat oldalain a következõ
hónapokban: John Wesley 1750-ben kiadott 50 kötetes „Keresztény
könyvtár”-át szeretnénk bemutatni – egyelõre csak a címek tételes
ismertetésének útján. Ismereteim szerint a hazai Wesley-kutatásban már ez a
munka is hiánypólónak számít majd. Eddig csak hallottunk arról, hogy a
„prédikátorfejedelem”, aki az „egy könyv emberének” vallotta magát, még a
lovon is olvasott, s hogy laikusai számára válogatott könyvtárat állított össze
– ám annak tartalmáról keveset, vagy semmit sem tudtunk.

A hiánypótlásban az óriási adatmennyiséggel rendelkezõ internetes Wesley
Center Online (WCO) lesz segítségünkre – http://wesley.nnu.edu –, amely
többek között a Wesley-féle Keresztény könyvtár teljes anyagát is tartalmazza
digitálisan. A WCO-ban tárolt Keresztény könyvtár nem az elsõ kiadást
mutatja be. A honlapon a Wesley halála után, 1821-ben kiadott 30 kötetes
verziót böngészheti a látogató – természetesen angol nyelven. A Keresztény
könyvtár legrövidebb meghatározását maga Wesley adta meg a hatalmas
sorozat alcímében: „Szemelvények és kivonatok a gyakorlati teológia
válogatott darabjaiból, melyeket angol nyelven adtak ki.” Lássuk tehát a
címeket:

I. KÖTET
– Az apostoli atyák levelei, Szt. Kelemen, Szt. Ignác, Szt. Polikárpusz, Szt.
Ignác és Szt. Polikárpusz mártírhalála
– Makariusz homíliái
– Johann Arndt: Igaz kereszténység

II. KÖTET
– John Fox: A keresztény mártírok cselekedetei és emlékezete I.

III. KÖTET
– John Fox: A keresztény mártírok cselekedetei és emlékezete II.
– Samuel Clark: Fox martirológiumának kiegészítése – I.

IV. KÖTET
– Samuel Clark: Fox martirológiumának kiegészítése – II.
– Hall püspök: Isteni és szellemi editációk és fogadalmak
– Hall püspök: Menny a föld felett, avagy a lélek igazi békéje
– Hall püspök: Különbözõ alkalomból írt levelek – pl. Sir Fulk Greville-hez:
Hogyan éljünk a világban veszély nélkül?
– Szemelvények Robert Bolton munkáiból – pl. Beszélgetés a valódi boldog-
ságról (Zsolt 1.)

V. KÖTET
– Szemelvények Robert Bolton munkáiból – pl. Értekezés az önvizsgálatról (1 Kor
11,28)
– Szemelvények John Preston munkáiból – A hit és a szeretet páncélja, avagy
a hit és a szeretet alapja és feladata


