
BELON GELLÉRT

ISTENÜNK MOSOLlfA
Istenélményeinket - mint ahogy jogos is - általában jellemzi a komolyság és
szigorúság. Erről sohasem feledkezhetünk el, tudnunk kell a távolságot, ami a mi
múló létünk és a végtelen fölség között van. De azért nem árt, ha emberközelbe
hozzuk, mert így talán ki tudjuk mozdítani az abszolutizálás merevségéből isten
képünket. Annál is inkább meg kell ezt tennünk, mert az Úr Jézus is ezt tette.

Azáltal, hogy Jézus "Istenét és Atyját" az arámi "Abba" szóval nevezte, már
maga fölségrombolásnak hat, mert mi azóta sem merjük használni egyik nyelven
sem. Úgy kellene ugyanis fordítani, ahogy gyermekeink becézik az apjukat:
apuka, apuci, tatuska, és hasonlók. Jézus merte és akarta használni. Azután a pél
dabeszédekben szereplő atyák sem mutatják a fölséget, inkább a gyengédséget,
sőt még inkább a gyengeséget, mint például a tékozló fiú apja, akár abban, hogy
kiadja a kisebbik fiú vagyonát, akár abban, hogy a vonakodó nagyobbat "kér
lelte" (Lk 15,28). A többi példabeszédeiben szereplő gazdaurak is jobbára atya
képet mutatnak a patriarkális szemlélet következtében, és ezekben sem a fölség
a domináló vonás, sőt némelyik "tanakodik magában" és vállalja inkább a rossz
gazda szerepét, semhogy szolgáí a konkoly kiirtására induljanak (Mt 13,29).

Úgy látszik tehát, nem járunk az evangélium ellenében, ha beletekintünk
Istenünk mosolygó arcába is, és fölfedezzük a [átékosságot és a humort is. Bár
- mint föntebb már hangsúlyoztuk - sohasem szabad elfeledkeznünk fölségé
ről. Jézus is azt az Istent nevezte apukájának (Abba-nak), .akinek akaratát tel
jesíteni egyet jelentett a halállal.

Annál is inkább kell istenélményünket ebbe a közvetlen nézőpontba állíta
nunk,mert Huizinga híressé vált Homo ludens című könyvét olvasva rájövünk,
hogy az embert emberré a játék teszi, és hogy voltaképpen az ember minden tény
kedésében játszik - a hadviseléstől a [ogalkotásig, a bölcselkedéstől a művésze

tekig. Ez a játékosság az élet velejárója, sőt a játékosság az életnek abból a réte
géből származik, ami megelőz minden kultúrtevékenységet, A valóságnak szinte
abból a mélységéből fakad, ahonnét az élet is ered.

A játékosság a közhasználatban inkább gyerekességgel. komolytalansággal és
felületességgel van rokonságban, de ha arra gondolunk, mennyien figyelik a sport
versenyeket. a futballmeccseket, vagy mennyíen vesznek részt kártya-, és totó-lottó
játékokban, nem is beszélve a ruháját vagy lakását díszítő, vagy akárcsak a pász
torbotját kífaragó juhászember munkájáról, rájövünk, hogy az emberi élettel adott
a Játékosság is.

Persze, mint minden alapfogalom definíciójával, a játék meghatározásával is
adós marad Huizínga is, többé-kevésbé a tudomány is. Csak jellemző mozzanato
kat hoznak fel kultúrbölcselőink. Mi Sem tehetünk mást, mint hogy a játékosság
nak néhány jellemző tünetét próbáljuk kiolvasni a Szentírásból, és ott is első

sorban a zsoltárokból.

1. A játékosságnak - Huízinga szerint - első eleme a szabadság, az önkéntesség.
Ami tehát nincs befogva a szükségszerűség és kötelezettségek igájába, és mint túl
csapó erőfölösleg árad ki az örvendező lényből. Mi az Istentől való teremtményi
függésünk szükségszerűségét átvisszük - akaratlanul is - az Isten oldalára, mínt
ha ő is szükségszerűen teremtene. Holott a' teremtés Istennek teljesen szabad mű

ve. Neki nincs arra szüksége, hogy teremtsen. A zsoltárok... ha nem is használják
a játék szót, mintha csak a Példabeszédek könyvének teremtési vízióját sugároz
nák, melyben a teremtő bölcsesség mondja: "Ott voltam mellette . .. mindig ott
játszottam színe előtt. Játszottam az egész földkerekségen" (Péld 8,30-31), Az ok
teljességet a zsoltárok játékos költői képekkel fejezik ki. A 29. zsoltár például így;

Az Úr szava cédrusokat tördel ...
Libanont ugráltat ja, mint valami borjút,
Szirjont pedig, mint fiatal bikát.
Az Úr szava tüzes villámot szór.
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Vagy a teremtés himnuszának számító 104. zsoltárban:
Uram, Istenem, mindennél nagyobb vagy!
Fönségbe és méltóságba öltözöl,
a fény, mint köntös, úgy fog körül.
Az eget kifeszited, mint a sátort . . .
A felhőket fogatként használod,
a szelek szárnyán szállsz tova.
A szeleket követeddé teszed,
a haragos villámot szolgáddá ...
Te öntöd a források vizét patakokba,
a hegyek közt csörgedeznek.
Inni adsz a mezők vadjainak ...
A hegyeket kamráid vizéből öntözöd ...
Füvet nevelsz az állatoknak ...
Te hozod a sötétséget és ránk köszönt· az éj ...
Rajta (a tengeren) járnak a hajók,
s ott kóborol a leviatán is, amit· teremtettél,
hogya tengerben kergetőzzék.

A bájos 114. zsoltár évődő kérdései pedig:

Mi lelt, tenger, hogyelfutottál?
Jordán, miért vetted visszafelé utad?
Hegyek, miért ugrándoztok, mint a kosok,
s ti halmok, mint a kis bárányok?
Föld, rendülj meg az Úr szine előtt ...

El sem lehet sorolni, mi mindenben föl nem fedezi az Ószövetség ímádkozója az
Isten kezét. Körülbelül úgy, ahogy Jézus mondja Istenről, "aki fölkelti napját
jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is" (Mt 5,45).

2. A játékosság másik eleme a viaskodás, a küzdelem. A jók és rosszak, az Isten
elvűek és nem Isten-elvűek között. A fájdalom és II keserűség általában uralja
e harc hangulatát, és a kisebbértékűség, sőt az alulmaradás sötét órái beárnyé
kolják az ember lelkét. Időnként azonban ráeszmélni látszik az isteni valóságra,
és legyőzöttségében is vallja: "De Te, Uram, kineveted őket, ! csúffá teszel min
den népséget" (Zsolt 59,9).

A 37. zsoltár ímádkozója is azzal vigasztalja magát a győztes rossz láttán:
"Az Úr azonban kineveti őt, / mert látja már, amint napja kél" (13. v.). Mindezt
azonban legpregnánsabban a 2. zsoltár fogja össze, szinte egy világdrámává szé
lesülő képben:

Miért háborognak a nemzetek?
A népek miért kovácsolnak hiú terveket?
A föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek,
az Úr eHen és Fölkent je ellen.
"Törjük össze bilincsüket,
tépjük szét rabláncukat!"
Aki az égben lakik, az mosolyog rajtuk,
kineveti őket az Úr.

Figyelemre méltó az Isten nevetésének fölemlítése éppen a legnagyobb kűzdelem

ben. Az Isten szigorúságát és haragját szoktuk általában emlegetni, s maga a
zsoltáros is sokszor ezt teszi. De az Isten mcsolyának felragyogtatása éppen az
erőfölényére mutat, és sejteti azt a kozmikus játékot, ami a bukott szellemek és
az Istent képviselők között folyik. Ez a derűs mosoly Istennek abból a fölényéből

származik, mellyel kimondja Fiának:

Azt mondta az Úr az én Uramnak:
"űlj jobbomra, és minden ellenségedet
lábad alá teszem zsámolyul!"
Az Úr kinyújtja hatalmas jogarod Sionból:
uralkodj ellenségeid közepette!

(Zsolt 110,1-2)
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Nem ellenségei fölött uralkodik, de ellenségei között. Ez jelzi, hogy áll még a
küzdelem aminek a kimenetelét már tudja az Isten. És nemhogy kétségbeesne.
még csak' nem is dühöng,. haragszik, hanem mosolyog és ereje birtokában mondja
Fiának:

Kérd tőlem, és örökségül adom neked a népeket •••
Vasvesszővel verheted őket,

és mint a cserépedényt, összetÖTheted.
(Zsolt 2,8-9)

3. Ennek a küzdelemnek különböző lépcsői, illetve fokozatai vannak. Minthogy a
küzdelemben a versengés is közrejátszik, a versengésekben nagy szerepe van a
fortélyosságnak és ügyességnek, továbbá az eszközök bevetésének. E kettőben is
megmutatkozik az Isten [átékossága, A 18. zsoltárban ez áll: "A tisztával tisztán
bánsz, / a hamissal azonban hamis módra" (18,27). Ez nem más, mint amit Szent
Pál idéz Jób könyvéből: "Saját ravaszságukkal fogja meg a bölcseket" (IKor 3,19).
A játéknál éppen abban mutatkozik meg a szellem gyönyöre, hogy az ellenfél,
erőlködéseit és ügyeskedéseit visszafordítva, önmagát pusztítja el saját fegyverei
vel, saját csapdáival. Ismételten előjön a zsoltárokban: "A népek a maguk ásta
verembe estek, / s a hálóba, amit vetettek; az ő lábúk botlott" (Zsolt 9,16; 35,7).
A karddal jövő ellenségnek bátran mondja: "De kardjuk saját szívükbe hatol"
(Zsolt 37,15). Az üldözött imája is ez: "A bajt fordítsd vissza ellenségeímre" (Zsolt
54,7). És: "okozza vesztüket a gőg, átok és hazugság!" (Zsolt 59,13). És mindezt ab
ban a tudatban kéri, hogy ,,<J megtorólja rajtuk a vétket, / saját gonoszságuk
által veszti el őket" (Zsolt 94,23).

Mindez persze beletorkollik a megváltás művébe, ahol "aki - a Sátán - a
fán győzött, a fán győzessék le, hogy ahonnét a halál' eredt, onnét támadjon az
élet" (Szent Kereszt prefáció). Mint a nagypénteki himnusz tömören összefoglalja:

Ezt a dolgot megváltásunk
Rendje-módja rendelé:
Így az álnok árulónak
Csel zavarja meg cselét.
S honnan a seb mérge áradt,
Onnan kapja gyógyerét.

(Sík Sándor fordítása)

A kereszttel és a keresztben a Sátán az' Isten végpusztulását akarta elérni, és
ugyanezzel a kereszttel indult el az új, isteni élet. És a kisebb körön is: e föld
örömeivel sodródnak el a lelkek Istentől, de éppen ezzel a földdel való eltelés
(mint Goethe mondía: "kígyóeledel") eredményezheti a kiábrándulást és csömört,
mely Isten felé sodorhatja a lelkeket.

4. A játékos küzdelem következő jellemzője az erők arányos bevetése és a meg
felelő fegyverek alkalmazása. Egyenlő esélyekkel is izgalmas lehet a küzdelem,
de az erők aránytalanul kicsi vagy alkalmatlan volta még inkább feszíti a játék
hangulatát. Az eszköztelenség meg egyenest bravúrossá teszi a küzdelmet és mes
terfogássa a győzelmet. Ahogy Szent Pál megfogalmazza: "azt választotta ki (az
Isten), ami a világ előtt gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket, ( ... ) a semmi
nek látsz6kat, hogy megsemmisítse azokat, akik valaminek látszanak" (IKor 1,24).
Sokféle változatban ünneplik ezt a zsoltárok.

A király nem erős hadsereggel győz,

a királyt nem hatalmas ereje menti meg.
Téved, ki lovától várja győzelmét,

bármilyen erős -is az, nem menti meg.
(Zsolt 33,16-17)

És választottaira, kik ügyét képviselik, letekintve, Istennek "Nem a ló erejében
telik öröme, / nem leli tetszését a harcos izmaiban" (Zsolt 147,10). Ezért az istenes

"ember így vállalja Isten küzdelmeit:

Némelyek a harci szekerekben, mások a lovakban bfznak,
mi ellenben Urunk, Istenünk nevét hivjuk segftségül.
Űk összeestek és a földre rogytak,
mi pedig állunk és maradunk.

(Zsolt 20,8-9)
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A múltra nézve is ez a tapasztalat:

Nem saját kardjukkal hódították meg a földet,
nem a saját karjuk szerezte a győzelmet ..•
Nem íjamban bíztam,
a kard nem menthetett meg,
te szereztét győzelmet•..

(Zsolt 44,4-7-8)

Mindez persze nemcsak a szó szoros értelmében igaz, de általában az emberi kűz

delemre kell vonatkoztatni, mint ahogy a zsoltár alkalmazza is:

Ha az Úr nem építi a házat,
az építők hiába fáradnak.
Hogyha az Úr nem őrzi a várost,
az őr hiába őrködik fölötte.
Hiába keltek h'ajnalban
és fáradoztok késő éjjelig:
a kemény fáradság kenyerét eszitek.
Am akiket szeret, azokat elhalmozza,

jóllehet alszanak.
(Zsolt 127,1-2)

A képlet mindig ugyanaz, akár Gedeon kevés vitéze a sokasággal (Bír 7,7), akár
Dávid az állig felfegyverzett Góliáttal küzd, vagy akár a Jézus által küldött bá
rány a farkasokkal szemben (Mt 10,16) áll. Aránytalanság, fegyvertelenség, felsze
reletlenség mindenhol, és mégis él az Isten ügye. Kit nl! töltene el ez az Isten
mosolyával úgy, amint a zsoltáros kifejezí?!

5. Legvégül játékos elemet fedezhetünk fel abban, hogy az Isten hallgatását a
zsoltáros Isten alvásának minősíti, Ahogy van abban is valami az Isten derűjéből,

hogya háborgó tengeren Jézus "a bárka végében egy vánkoson aludt" (Mk 4,37).
Es mikor fölébresztik, nem riad meg a zajgó hullámoktól, hanem tanítványait rója
meg hitük kicsinysége .míatt, noha ezek viharokat látott emberek voltak.

Isten hallgatását és visszavonulását csaknem minden zsoltár érinti, olyan
formában is, hogy gúnyolódva kapja meg az istenfélő: "Istened merre, hol?" Min
den formájú Istentől való elhagyattatást, istenhallgatást ezzel akart megtörní:
Kelj föl! A bizalma is ez: az ellenségek uralkodnak, "De aztán mint álomból, föl
serkent az Úr, / mint a harcos, aki fölkel a bor mellől" (Zsolt 78;65).

Éppen ezért így meri a zsoltáros költögetni a hosszan hallgató Istent:

Kelj föl, miért alszol, Uram,
kelj föl és ne taszíts el mindörökre!
Miért rejted el arcodat?
Miért feledkezel el nyomOTunkról és kínjainkr6l?
Kelj föl, siess segítségünkre.

(Zsolt 44,24-27)

Az Isten hallgatása valóban a legnagyobb próbatétele a hivő embernek - mint
ugyanaz a zsoltár mondja -, ezzel "lelkünket a porba taposták, ! testünk a föld
höz tapadt". Ezt a depressziót föloldani azzal, hogy az Isten csak alszik, csupán
a legnagyobb szentek tudták. Idézgették az Énekek Enekének vőlegényét.T'akt alvó
jegyese (az Isten) fölött ezt rnondja: "ne zavarjátok meg a szerelmemet, / s föl
ne ébresszétek, amíg nem akarja!" (Én 3,5).

Végül fel kell vetnünk egy kérdést és bátran szembe kell néznünk vele.
Mondhatják ugyanis sokan: nem bánom, ha az Isten játszik, de az ember életé
vel ne játsszék. Hiszen - ami mögött a játékos Isten szöví a sorsokat és törté
néseket - a történelem útját szenvedés jelzi. Már bevezetőben említettük, hogy
a [átékosságot sohasem szabad öncélúan értelmezni: Isten szentsége és végtelen
gyöngédségű irgalma ebben is és efölött is megnyilatkozik. Ellenére és sérelmére
nem lehet a [átékosságot fölfogni. Huízinga szerint sem, mert a játéknál komo
lyabb dolog aligha akad az emberi tevékenységek között, A legkeményebb törvé
nyek a játékban vannak, és a játék szabta föladatokat pontosan kell teljesíteni,
különben nincs játék. De mindezeken túl felszabadít a játék könnyedsége, ön
kéntelensége, ami biztosítja a szellem túlcsorduló fölöslegét és vidámságát.
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