Példalevél Amen

Isten kerete
Helló, Olvasó-akinek-a-nevét-még-nem-ismerjük, olvasd el először ezt: János 4,19-24;
Miről beszél Jézus?
Egy bizonyos ponton találkozunk Jézussal, aki egy idegen származású nővel beszélget. A nő
Istent valószínűleg csak hallomásból ismeri. Jézus egy meglehetősen furcsa beszélgetést folytat
az asszonnyal: úgy tűnik, összefüggéstelenül beszél. A beszélgetés során nagyon sok témát
érintenek, amelyek valahogy mégis összefüggenek a ‘ki vagy te?’

Jn 4,24

Itt most nem fogjuk elemezni az egész szöveget, mert ahhoz túl összetett. A végén Jézus a
következő öt fogalmat hozza közvetlen kapcsolatba egymással: ‘imádat’, ‘lélek’, ‘igazság’, ‘Atya’,
‘Isten’. Ez aztán elég sok! De miről beszél? Nekünk zavarosnak tűnhet, de Jézus számára az egész
szöveg jelentése tiszta és világos, és számára a teljes beszélgetés tiszta és világos. Lehet, hogy mi
már a Jézus által használt különböző fogalmaknál falba ütközünk; Miért ilyen akadékoskodó
Isten?

Mindenkinek más a viszonyítási alapja
Ha a kérdést így tesszük fel, a probléma okát Istenre hárítjuk. De jogosan tesszüke? Hiszen a
kommunikációban mindig két érintett fél van: az egyik a beszélő, a másik a hallgató.
Példaként olvasd el a következő idézetet:
‘Késtem. Meghaltam, mert már csak egy szemem volt. Annak se volt értelme, hogy meneküljek,
mert a létrám nem ment tovább. Így azt tettem, amit még lehetett: hátulról elvágtam. Igaz, hogy
még élt, de a közepére elvesztette a befolyását. Bárcsak tudnék most kötni, akkor balra élhetnék.’
Furcsa szöveg? Lehet, azt gondolod, hogy csak úgy kitaláltunk és egymás mellé raktunk egy sor
furcsa mondatot, hogy megtévesszünk. De nem ez a helyzet: az idézet valódi. A beszélőnek
nyilvánvaló és mérlegelt szándéka van. Próbáld megállapítani, miről szól.

Kitaláltad?
Mégsincsenek nehéz szavak ebben a szövegben; hogyan lehet, hogy te ezt (valószínűleg) nem
érted? Azért, mert a beszélő mindig adott referenciapontból kommunikál. Amíg nem ismered
ezt a viszonyítási pontot, a saját nézőpontodból indulsz ki.
A fent olvasható szöveg két játékos közt folyó verseny leírásának egy részlete, a játék pedig az
egyik legrégebb óta létező táblajáték: a go. Kifejezések ‘szem’, ‘élőnek’, ‘vágás’ és ‘létra’ is
specifikus játékcselekményekre utalnak. A fenti szövegben a játékos valójában azt meséli el,
hogy egyáltalán nem áll jól, de egy esetleges lehetőséget még lát, hogy minimálisra csökkentse az
őt fenyegető veszélyt. Mindenki, aki ismeri a játékot, rendelkezik egy viszonyítási alappal.

Iz 55,8-9

Ef 4,23
Róm 12,2

Ugyanez vonatkozik Isten beszédére is, ha Isten beszél, tisztán és átgondoltan teszi azt – az Ő
viszonyítási pontjából. De ha te egy másik viszonyítási pontból (a tiédből) hallgatod, nem tudod
úgy értelmezni Isten szavát, ahogyan azt ő szánta.
Az Ámen lépésről lépésre próbál megismertetni Isten víziójával. De a jártasság nem szerezhető
meg csak úgy 'egy-kettőre’… Ez egy folyamat. Egy olyan folyamat, ami csakis a te
együttműködéseddel valósulhat meg. Te vagy az, aki azt választja, hogy elengeded a nézeteidet
(a viszonyítási alapodat) azért, hogy jártasságra tegyél szert Isten viszonyítási alapjában.
Szívélyesen meghívunk!
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....és most te.... a te gondolataid
Mit gondolsz ebben a pillanatban? Hiszen vannak gondolataid a jelen pillanatban. Lehet, hogy
egyáltalán nem is értesz egyet azzal, amit épp most olvastál. Ez nem baj, viszont ilyenkor
választanod kell: mit teszel? Ragaszkodsz a saját felfogásodhoz, vagy nyitott vagy új meglátásokra?
A következő kérdéseket teheted fel magadnak:
• Pontosan mi az, amivel nem értek egyet?
• Pontosan mi a te felfogásod?
• Mi az alapja a felfogásodnak?
Felfogásaink (és így a tieid is) összetett folyamatok keretein belül fejlődnek, melyekre rengeteg
tényező hatással van. Sok közülük nem is tudatosul bennünk, ezért eleinte nehéz meglátni, hogy
Isten milyen szerepet játszik a folyamatban. De ahogy több belátásra teszel szert, Isten beszédét is
könnyebben felismered, és - végső soron - ez a lényeg a számodra, nem?
Hogy folytasd? Ezt nem dönthetjük el helyetted, de szeretnénk őszinték lenni veled. Isten sok
csúcsra fel fog vinni, de minél magasabb a csúcs, annál nehezebb a mászás. Hogy az odaadásod és
elhatározásod minél több eredményt hozzon, egy szolid előkészítővel és kiképzéssel támogatunk
téged. A hegymászást azonban nem tudjuk elvégezni helyetted, az rajtad múlik.
Szívélyes üdvözlettel, gazdag áldást kívánva!
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