
Az ember történelmi, erkölcsi drámája tehát közte és a teremtmények
között játszódik le, ezen a laikus térségen, ahol minden ember tartoz
kodik, hívők és nemhívők egyaránt. A nemhívők is, amikor az erkölcsi
méltóságukban jelentkező isteni tanúbizonyságnak engedelmeskednek,
teljesíthetik a teremtés imperativuszát és növelhetik az emberi nem
uralmát a teremtmények fölött. Akár tudnak erről, akár nem, a végcél
felé haladnak, ami nem egyéb, mint a láthatatlan Isten képmása, a föl
támadott Krisztus.

A hívők teljes mértékben tudatában vannak ennek az uralomnak,
ismerik eredetét és végcélját. Nincsenek érveik, amelyekkel bizonyítani
tudnák, hogy 'az ég ésa föld Isten dicsőségéről mesél. Az ég és föld sok
kal inkább egy ködös eredet hosszadalmas eseménysorozatáról mesél,
amely számtalan átmenet után alakította ki a homo sapiens arculatát.
Abban a pillanatban azonban, amikor az ember teljessé teszi Isten-kép
mási mínőségét, vagyis eljut odáig, hogy megérti az Ő szavát és arra
Amennel tud válaszolni, akkor a világ azzá válik, ami, és míndenesetre
belép a hit párbeszédének körébe: a világ egyszerre lesz az Isten ado
mánya és az ember felelete, a dolgok áttetszövé válnak és elárasztja
öket az isteni bensőség visszfénye, sőt az isteni kezdeményezés irányítja
őket, és ha az ember nevet ad nekik, az ő áldozati adományává lesznek,
szabadságának teremtményeivé.

Ez a világ ambivalenciája l Igaza van a misztikusnak, aki azt mond
ja, hogy minden dolog Istenről beszél. Igaza van az ateistának, aki azt
mondja, hogy sehol sem találja meg Isten kézjegyét. A döntő esemény
nem tartozik a tér és idő szövevényébe, még ha ez a szövevény sajátos
jeleket mutat is föl: a döntő esemény abban a mélységben ered, ame
lyet csak az Isten Lelke ismer, és csak azok számára nyilvánvaló, aki
ket az Isten Lelke vezet. A zsoltáros az emberről szólva így énekel:

"Dicsőséggel, nagysággal koronáztad
Adtál neki hatalmat kezednek minden műoei [elett,
lába alá vetél mindeneket" (Zsolt 8, 6)

A hívó és a humanista ateista, mindketten elfogadhatják az ember
ilyetén fölmagasztaltatásának objektív tartalmát. Csak egy kicsiny és
mégis végtelen különbség marad közöttük: az ateista senkinek sem tar
tozik köszönettel, számára az ember kalandja a világiban teljes egészé
ben be van zárva az önmagában elegendőségbe, és sorsa végül is a ha
jótörés. A hívőt semmiféle kiváltság nem rnenti föl az alól, hogy
teljes erejével és nagylelkűen közreműködjék a világ növekedésében, és
bárkája sincs, amelyben megmenekülhet a vízözöntől. A hívő is egészen
evilági. Ami megkülönbözteti, az a nagy titok, amelynek részese lett, s
amely, ha megismerte és elfogadta, életének teljesen profán tartalmát
imádsággá alakítja át. Csak ezért mondható el róla, hogy nem e világ
ból való, noha, akár az ateista, mindenestül e világban van.

•
Freud szerint a bűn ördögi körbe zár bennünket, mert 'l-'ele azt az önma

gunkat büntetjük, aki ellen vétettünk. A keresztény embeT azonban tudja, hogy
a bű~nnel Isten ellen vétett s Isten kiemelheti a körből azzal, hogy megbocsát
neki. Ű más valaki, mint én, ezért bocsáthat meg. Én. magam nem D:ehetem.
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