
SZENNAY ANDRÁS

Melyik Istent hirdetjük?*
Az "igaz" lsten és a mai "hamis" istenek

Engedjék meg, hogy a következő néhány bevezető mondatban kissé szubjektív
legyek. Amikor előadásom címével, illetőleg a javasolt témával igyekeztem meg
barátkozni, kényelmetlen érzés kerített hatalmába. Kissé irigykedtem azokra,
akik ezen a megbeszélésen az istenhitről, a Biblia Istenéről vagy Jézus Krisztus
Istenéről adnak elő. Nem mintha ezek könnyű témák lennének; számomra mégis
úgy tűnik, hogy konkrétabban megragadhatók. Továbbá egy hivő keresztény kör
nyezetben. csak akkor beszélhetünk az "igaz" Istenről, ha a magát kinyilatkoz
tató, bár továbbra is misztériumba burkolózó Istenről szólunk.

Kortársaink számára ma általában nem az a nagy kérdés: miként juthatnának
közelebb Isten misztériumához, vagy miként ismerhetnék meg az "igaz" Istent,
hanem: vajon van-e Isten, és hol találhatnánk meg őt. És esetleg fölteszik maguk-
nak a kérdést: egyáltalán mit is értünk ezen a szón: Isten? "
. Keresésük, kérdéseik nyomán sokan eljutnak ugyan egy teisztikus istenfoga
lomhoz, de a magát kinyilatkoztató Háromságos Titokban való hithez nem. A
teizmus a felvilágosodás óta egy sajátos módon .Jölbomlott keresztény hit"
(Walter Kasper), amely újra és újra könnyen ateizmusba torkollik. Isten létének
radikális kérdését meggyőzően megválaszolni nem képes a bizonytalan, általá
nos teizmus, hanem csupán "a történelem élő Istenéről való döntő tanúskodás,
aki Jézus Krisztus által a Szentlélekben kézzelfoghatóan megnyilatkozott".'

Az istenkép válsága

Életének során a teológus, az igehirdető, de minden hivő ember is megálla
píthatja, hogy szüntelen egy olyan valóságba ütközik, amely alól nem tudja ki
vonni magát. S eközben megfogalmazódik benne a kérdés, hogy vajon ez a "valo
ság" az ember által "isteninek" fölismert, aztán "istenített" tárgy, személy vagy
eszme-e vagy pedig igazi "másik" az isteni Te, az önmagát kinyilatkoztató, a nem
csak hűvös információkat közló, hanem az emberrel kommunikáló Isten.

A "Melyik Istent hirdetjük" téma szervesen beilleszkedik az "istenkérdés"
témakörébe. Ismeretes, hogy alI. Vatikáni zsinatot követő első évtizedben ez a
kérdés a teológiai érdeklődésnek többé-kevésbé a peremére került. Az oka is
ismerős: a teológusokat elsősorban az egyház problematikája foglalkoztatta. Úgy
látszott, minthq a teológia kimerítette volna az istenkérdést, amint Josef
Ratzinger "Die Frage nach Gott" címú, tíz évvel ezelőtt kiadott kötetének elő

szavában rnegállapította.! Azóta újra változott a helyzet. Ezt igazolja az a tény is,

Az 19H3.Jlpcember 2~<W-i pasztorális konferencián elhangzott előadás szövege.
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hogy most, a lelkipásztorok hagyományos összejövetelén. megint ezzel a témával
foglalkozunk, mégpedig elméleti és gyakorlati kérdésfelvetésben. I~ten ismét az
emberek nagy "ügye", "az istenkérdés végső soron nem más, mint magának az
igazságnak a kérdése";' A nemrég még elhatalmasodó pozitivizmust is kezdjük
magunk mögött hagyni, vagy legalábbis jelentőségét a maga helyére tenni.
Hosszú időn keresztül ugyanis csak az "adottságot" tudománytalan kérdéssé
nyilvánították. Minél mérhetőbbnekképzelünk el minden létezőt, mínél egzak
tabb az a kép, amit az ember önmagáról és a világról alkot, annál inkább beszű

kül az Isten képe. Az ember megrendül hitében, és már nem lesz képes az igaz
Istenről sem szólni, sem tanúságot tenni. Ma ismét sokan felismerik, hogy sok
kal többek és sokkal nagyobbak annál, semmint elég lenne számukra saját kis
világuk, saját bálványisteneik; mi több: hogy nem elégségesek önmaguknak.
Helyzetük az első keresztényekére hasonlít, akiknek "ateistává" kellett válniok,
hogy rátalálhassanak az igaz Istenre.

Mi keresztények napjainkban a világot és lsten ügyét drámai helyzetben él
jük át.

Talán nem is annyira az istenhit, az Isten ügye foglalkoztat bennünket, hanem
az ember válsága. Nem egy nép, egy társadalmi réteg, egy társadalmi rendszer,
de nem is egy konkrét történelmi kor, hanem az ember került válságba. Nem
egyszer hallottuk: Auschwitz után lehet-e még Istenről szólni? Én így fogalmaz
nám a kérdést: Vajon Auschwitz után lehet-e még az emberről szólni? Vajon az
Isten vagy az ember mondott-e ott csődöt? Vajon nem a szeretet Istenéről (akit
megtagadtak vagyelfeledtek) vagy a személyes Szerétetról kellene újra egyre
többet beszélni?

Azok, akik komolyan teszik föl a kérdést: "Létezik-e Isten?", nyitottak Isten
előtt és keresik őt. Szívük mélyén még nem halt meg. Valóban: Isten egyre in
kább észrevehetően jelentkezik kortársaink gondolataiban és szívében, akik
nemcsak befelé, de hangos szóval vagy írásban is fölteszik a kérdést: "Ki és mi
lyen az Isten?" Keresik tehát azt az igaz Istent, aki felé bizalommal fordul
hatnak.

Amióta Isten belépett a történelembe, az ő "ügye", a róla szóló kérdés mindig
válságban volt és marad:
- gondolkodásunkban, mert képtelenek vagyunk végtelenségét felfogni, épp

ezért a véges létezőben -keressük őt;

- sziviinkben, mivel a rossz, a bún-a szenvedés átélése kételkedést ébreszt ben
nünk Isten létezése felől.

- A történelem igazságtalanságai, az ismétlődő emberkínzás és emberirtás Isten
ellen fordítja az embert.

- Minden emberben megvan a hajlam arra, hogy egy önkényes, önmagához ha
sonló istenképet alkosson magának.

- Az emberi szellem szabad döntése is lehetőséget ad az istenkép eltorzítására,
sőt az istentagadásra.
Isten és ember kapcsolatában így folyamatosan jelentkeznek a válságot elő

idéző tényezők. Úgy is mondhatnók: a történelem során az Isten ügye az ál
landó válságok egymásba fonódó láncolata. Isten azonban eltűri, megengedi,
hogy hamis isteneket állítsunk vele szemben. Elviseli - Pascal szavával 
hogy "agonizáljon" az emberek között.
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Az ember pedig hajlamos arra, hogy "kezét mossa", vagy szemét vádlóan az
égre emelje, kijelentve: mindenért maga az Isten hibás.

Napjainkban, amikor a hamis, vélt istenek száma megszaporodott, jobban
látjuk, talán szubjektive is jobban átéljük ezt a válságot. Természetesen ez
nem jelenthet számunkra "alibit", Istent" sem erényünk, sem képmutatásunk.
sem téves utaink, sem hamis, torz gyakorlatunk nem igazolja és nem is cá
folja. Az~ ember él fo1yamatosan válságban, s ezt napjainkban mintha fokozot
tabb mértékben kellene átélnünk. Ilyenkor az ember hajlamos arra, hogy min
dent, még a megélt sötétséget is, egzísztencíájának megtapasztalt negatívumait
az Isten "számlájára" írja. Ha a földi könyvelés deficittel jár, felmond Isten
nek, hamis isteneket és bálványokat keres, emel oltárra. Véges értelme nem
képes áthatolni a misztériumon, meghozni az "értelem áldozatát." Ehelyett
hátat fordít Istennek, s olyasvalakit keres, aki már nem annyira titokzatos.

A "melyik Istent hirdessük" probléma tehát nem elvont, nem merőben el
méleti kérdés, mert középpontjában a ma embere áll. A mai ember, alti nyug
talanul keres, kérdez és - Jákobhoz hasonlóan - tusakodik Istennel; aki köve
tel Istentől, perbeszáll vele, új istenekkel házasságtörést követ el; aki mindezt
talán azért teszi, hogy - mint Jákob - elnyerje lsten áldását?

Sokak számára talán feleslegesnek tűnik Istennel, az istenhittel kapcsolat
ban ilyen nehéz kérdéseket feltenni. Egy egyszerű hivő így fogalmazta meg ezt
egyszer: "Vagy van elég erős hitem és Istent szeretetben imádom, - és akkor
nem szorulok ilyen kérdésekre; vagy gyenge lábon állok Istennel, - és akkor
sem a kérdések, sem a válaszok nem sokat segíthetnek rajtam." A választ
mindannyian ismerjük. A kérdések minél világosabb, határozottabb fölvetése.
a módszeres válaszadás emberhez méltóbbá, erősebbé teheti Istenben való
hitünket. De az emberi törekvések nem képesek létrehozni a hitet. A tudomá
nyos, alapozó törekvés a kegyelemnek csak útitársa lehet.

A vezetés szükségessége

Talán helyénvaló ezen a helyen a közismert bibliai képre utalnom: Izrael
exodusára. Miért fordul a magára maradt nép oly rövid idő alatt bálványiste
nek felé? A válasz így talán túl egyszerű: mert magára maradt, vezető nélkül.
Mégis az egész emberiség történetét is lehet az exodus-helyzet nézőpontja sze
rint vizsgálni. Vajon ott, ahol az igaz Istenbe vetett hit nem tud gyökeret
verni, vagy éppen most megy veszendőbe, nem a "pasztor nélküli nyájra"
kell-e gondolnunk? Vajon miért ilyenkor nagyobb az igény a megbizonyoso
dásra: valóban igaz Isten-e a mi Istenünk? Ne~ célszerűbb-e a teremtett való
ságok, az új és újabb "aranyborjak" felé fordulni?

Nézzük ennek az exodus-szituációnak egyik kiemelkedő korszakát, Jézust és
korát. Jézus is találkozott hamis, téves istenképekkel, amiket alig győzött hely
reigazítani. Így a szigorúan bűnseté Isten képével szembeállítja a megbocsátó.
jóságos Isten képét, aki a tékozló fiú hazatérésére vár. Jézus emberközelbe
hozza Istent. Beszél a gondviselő Istenről, aki még a madarakról és a virágok
ról is gondoskodik. A ~..kisajátított" Istent minden ember Isteneként mutatja
meg: a jók és a gyarlók, a zsidók és a pogányok Isteneként.
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Pusztán az a tény, hogy Jézus maga is nagy súlyt helyezett az igaz Isten és a
helyes istenkép bemutatására, a téves kép korrigálására, már elégségesen
érzékelteti: fontos problémával, "az ember" problémájával, a magára maradt
emberrel állunk szemben. Példája azt is mutatja, hogy döntő fontosságú kér
désről és feladatról van szó. Jézus tudta, mi lakik az emberben.

Az istenkép jeléntősége

A vaHásfilozófia megmutatta, hogy az a kép, amit Istenről alkotunk magunk
nak, és az a kapcsolat, amit Istennel kiépítünk, összefüggenek egymással: az
igaz istenkép hiteles, a hamis istenkép torz vallásossághoz vezet. Istenképünk
megmutatja vallásosságunk jellegét, érettségi fokát, személyformáló erejét. Át
hatja az imádságot és minden vallásos gyakorlatot. Istenkapcsolatunk tovább
alakítja bennünk Isten képét és közelebb hozza hozzánk Isten valóságát.
Ebben a kapcsolatban azonban mindig Isten az Első; a kölcsönösség csak
következmény. 'Isten kegyelme tárja fel előttünk egyre tisztultabban az Ő ar
cát. Ez.a mindig új, ez 3; meglepő arc egyszerre megrendít és megigéz. Gazdag
ságát még közelítőleg sem lehet kifejezni. A konkrét ember vagy egy konkrét
nemzedék számára ennek az arcnak mindig csak egy-egy vonása válik jellegze
tessé.

Nem arról van itt szó, hogy milyen képet alkotunk, vagy hogy milyet alkos
sunk gyarló fantáziánkkal Istenről. A kérdés az: hogyan nyilatkoztatja ki
magát Isten nekünk? Isten a kegyelem útján tárja föl, nyilatkoztatja ki ön
magát. Egyszer a "tremendum" (a félelem), máskor a .Jascinosum" (a vonzás)
mozzanata hat erősebben.

Mi az istenképet befogadó emberi alap? Miként éljük meg Istent mi, az itt
egybegyűlt két-három nemzedék? Miként "nézünk" Istenre? Melyek a "mi
Istenünk" jellemző arcvonásai?

Korunk embere nyugtalan. Faluról városba, egyik városból a másikba, egyik
földrészről a másikra vándorol. Keresi az új hazát, az ígéret földjét. Vannak
emberek, akik földi paradicsomot ígérnek. A kereső ember mégis nyugtalan és
bizonytalan a jövője miatt. A régi hagyományokat elfelejti, az újak azonban
még csak most vannak alakulóban. A mai ember alig tud kezdeni valamit a
régi szokások Istenével. Olyan Isten után kérdez és kutat, aki mindig jelen
van. Ott is, ahol ő maga még nem talált otthonra. A ma emberének "igaz"
Istene "megélt Isten": "velünk le;yő Isten", az exodus Istene. Az az Isten, aki
Ábrahámot és Izsákot az új földre vezette; aki Mózest és a választott népet a
sivatagban az új haza felé irányította. Isten ígérete örökérvényű és ma talán
egyre jobban tudatosul: vagyok - veletek vagyok.'

A mai "hamis istenek"

Az igehirdető és a lelkipásztor szinte naponkint találkozik korunk "hamis
isteneivel". Az ember természeténél fogva hajlamos arra, hogy az esetlegest
tekintse abszolútnak. Minden kornak megvannak a maga istenpótlékai. A mai
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ember pl. foglalkozásokat (munka, játék, sport, hobby), szenvedélyeket (szex,
kábítószer, alkohol) vagy használati tárgyakat (ház, televízió, autó) istenít, e
bálványainak rabszolgája lesz. Azonban az ember maga is lehet önmaga bál
ványa. Az önimádat, az önzés, az önkultnsz kizárjá szívéből az igaz Istent, sőt

még az embereket is. Tragikuma, hogy emiatt nem képes már megnyílni az ön
átadásra. Nem képes átérezni azt az örömöt, amit mások 'szeretete okoz, sem
pedig az adás boldogságát: Személyisége eltorzul, önimádata távlatok nélküli
süket és vak emberré teszi.

Az ember más embereket is bálványozhat: gyerekeket, politikai vezéreket,
film- vagy sportsztárokat.

A kísértő hangja: "Olyanok lesztek, mint az Isten", ma sem csendesedik el.
Az Isten képmása "isten" akar lenni. Legalábbis úgy, hogy az ember önmagát
helyezi a középpontba. Napjaink újraébredő hybrisében, gőgjében az ember
úgy véli, kezébe veheti a saját és mások sorsát. Mivel így az ember -válik min
dennek abszolút mértékévé, azért a technikában, a haladásban,. a tudomány
eredményeiben, minden teljesítményben végső soron önmagát, saját hatalmát
bálványozza. Így az "önkiteljesítést" már csak "önmaga oltárra helyezése"
követheti.

Az ember azonban "Isten képére" teremtetett. Létének központja önmagán
kívül van: lsten örök szeretetében. És csak azért ura a világnak, mert Isten
képmása. Felelős teremtőjének, az Istennek, mintegy annak felelős helytartója
itt a földön; de nem önmaga ura és istene.'

Éppen az utolsó évtizedben mutatkozik meg, milyen veszélyek és. fenyegeté
sek támadnak abból, ha az ember maga akar lenni minden dolgok mértéke és
törvényszabója, ha a "Hajtsátok uralmatok al a földet" parancsot egyoldalúan
értelmezi, s az az önimádás alapdogmájává, az emberistenítés imperativuszává
lesz. Az ilyen értelmezés azonban figyelmen kívül hagyja, hogy "az ember
méltósága nem választható el attól a ténytől, hogy Isten előtt áll"." Ahol és
amikor ezt elfelejtik, az emberi történés egyre inkább a káosz felé veszi az
útját.

Azonban itt még egy dologra rá kell mutatnunk: Ha lassan fel tudnánk is
számolni a hamis isteneket, még nem biztos, hogy az igaz Isten kerülne a
helyükre. Az igaz Isten képe még nem válik feltétlenül tisztultabbá a hamis
istenek leleplezésével. Az igaz Istenbe vetett hitet még nem vagyunk képesek
mintegy "megteremteni" azáltal, hogy szétromboljuk a hamis isteneket. Sokkal
inkább szükséges az, hogy állandóan az élő Isten képének alakításán fáradoz
zunk, hogy szinte állandóan körbejárjuk az istenkérdést, hogy újra meg újra
elinduljunk Isten keresésére. Isten ügye mindig veszélyeztetett, mert az
ember túlzottan ragaszkodik önmagához, a környezetéhez, a saját eszméihez,
és mert gyarló kifejezésmódjával Isten önnön feltárulkozása nyomán sem
tudja őt teljes tisztasággal bemutatni.

A kinyilatkoztatásból érkező segítség

Az emberképre és emberi mértékre szabott isteneket Isten kinyilatkoztatása
igazítja ki. A kinyilatkoztatás istenképéből itt csak három vonást szeretnék
kiemelni:



1. Istennek személyes jelentősége van. Nem pusztán fogalom, dogmatikai
formula; nem önmagának, önmagáért, hanem értem, értünk, az emberért van.

I Ő az emberek Istene. Mózes megértette, hogy Isten "vele lesz", "velük lesz"
(Kiv 3, 12). Isten mindig a Szabadító, az Üdvözítő, a Megmentő. Betölti a szíve
ket, erőt ad, megnyugvást hoz nehéz helyzetekben, az élet szenvedéseiben (de
nem veszi el, nem hárítja el azokat szükségképpen).

2. A kinyilatkoztatás Istene egyetemes. Az egész világ Ura és minden ember
Istene. Nemcsak felette áll a" világnak, de csoportok, népek, pártok sem sajátit
hatják ki. A világban hatékony és nincs alávetve semmiféle hatalomnak. A vi
lágot és benne az embert a beteljesülés, az eljövendő ország felé vezeti.

3. A kinyilatkoztatás Istene "egészen más" Isten. A mysterium temendum et
fascinosum, a félelmet keltő és lenyűgöző titok, a kimondhatatlan titok: Isten
egyszerre vonzó és lehengerlő, szerető és igazságos.

Bár Isten a kinyilatkoztatásban feltárta önmagát, az ember mégis eltorzítja
ezt a képet. Ha áz ember túlzottan hangsúlyozza saját személyét (perszonális
dimenzió), akkor saját képére formál magának istent. Ha valamely általános
világszellemnek, erőnek, a mindent és mégis semmit nem mondó "legfőbb

Lénynek" hódol (univerzális dimenzió), akkor többnyire egyfajta, az emberek
iránt érzéketlen Istenhez jut.

Az Isten "másságát", transzcendenciáját is el lehet túlozni, így esetleg eljut
az ember a mindenek felett uralkodó zsarnok istenképéhez.'

A konkrét ember, mindenekelőtt a keresztény ember, saját magának is fel
teszi a kérdést: "Kicsoda és milyen az az Isten, akiben hiszek?" A válaszadás
hoz szükséges az elmélkedés, figyelni kell Isten üzenetére, imádkozni kell.
Még a "térdenálló teológus" (vagy igehirdető) számára sem 'oldódik meg egy
könnyen és véglegesen az isten-probléma. Számára is egyre nagyobb feladattá
növekszik.

A bajok forrásánál

Az igaz Isten és a hamis istenek közötti kűlönbségtételt ma elsősorban a
hamis irénizmus teszi nehézzé: "kössünk minden áron békét", még az igazság
árán is. Ez a szellemi beállítottság részben visszahatás eredménye: a múlt
gettó-szellemének, türelmetlenségének ellenhatása. A "ne azt keressük, ami
elválaszt" elve és gyakorlata a kölcsönös eretnekséggel való vádolás hosszú idő

szaka után érthető; mégsem jogosít fel bennünket arra, hogy csak a hasonlósá
gokat vegyük észre és kikapcsoljuk a különbözőségeket. Ne értsük félre: jó azt
keresni és felmutatni, ami összeköt; de nem juthatunk el a megállapításig,
hogy "a sötétben minden macska szürke", Nem hirdethetjük: nem az a fontos,
hogy kiben-miben hisz az ember; fontos, hogy higgyen és legyen jó. A hamisan
éstelmezett testvériség nevében félünk mindenféle ún. szolidaritás megsérté
sétől. Ebből a. felfogásból fakad ez a megállapítás: Istent nem lehet viták tár
gyává tenni. "Bizonyos szempont szerint" rejlik igazság is ebben a kijelentés
ben, mégis könnyen utat nyithat a hamis, téves istenkép számára.

Manapság gyakran találkozunk az ún. békés ember típusával, aki fél a kűl

detés, az Isten melletti elkötelezettség felelősségétől (nem tevesztendő össze a
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tolerancia és a pluralizmus emberével). Ez az ember egykönnyen a közvéle
ménykutatás eredményeire hivatkozik, ezért nem belülről, hanem a többség
hez igazodva próbál Isten mellett vagy ellen állást foglalni. Az igazság kérdé
sében azonban nem lehet számunkra döntő a többség véleményének a
"nyomása",

Gyakran a teológus, az igehirdető is képtelen arra, hogy valóban hitvallást
tegyen a kinyilatkoztatásban önmagát elénk táró Istenről. Mivel az ilyen tanú
ságtevő megnyilatkozások egyre inkább ,;hiánycikké" válnak, nem csodálható,
hogy környezetünk, kortársaink elbizonytalanodva olykor valamilyen különös
"új humanizmus" szószólójává válnak. A "hamis istenek" meghittek lesznek
számukra, bálványozni kezdik azokat, sőt eljutnak a közömbös (nem harcos)
ateizmusig."

A túlzó irenizmus olykor egyfajta kényelmességre vezet: csak egyetlen
veszélytől fél, mintha a többi nem is léteznék. Hajlamos arra; hogy leegyszerú
sítsen, hogy pl. kijelentse: egyetlen vitapartnerünk van, a marxizmus, illetve
annak képviselői. Kétségtelen: megkérdójelezések és kérdések - olykor provo
katívak - ma is érkeznek felőlük hozzánk. Evilágiságba temetkező ideológiájuk
könnyen lehet hamis istenek születésének táptalaja. Mégis egyéb bölcseleti
irányoktól szintén érkeznek felénk kérdések - egyébként ugyanezeket a kérdé
seket kapja a marxizmus is. Kortársaink között sokan mutatnak új bálványok
felé, és legalább oly mértékben kellene rájuk is ügyelnünk, mint a dialektikus
materializmus ateista képviselőire.

Ebből a csupán érintett problémából is kitűnik, hogy egyrészt az istenhit
alapozása függ egy bizonyos kor és egy bizonyos ország szellemi irányzataitól,
kultúrájától, másrészt hogy - a túlságosan nagyvonalú irenizmussal ellentét
ben >- nem tekinthet csupán egyetlen irányba. Az olyan országban, amilyen pl.
a hazám, más és más módon válhat valaki a hivatalosan terjesztett ateista
ideológia nyomán az istenhit, illetve az istenkép bírálójává (olykor valóban
hamis istenképet bírálva, máskor vulgáris módon nyilatkozva a kinyilatkoz
tatás Istenéről), vagy pedig más és más módon igyekszik - a nyitott, kereső

fiatalok kérdéseire ügyelve - emberközelbe hozni az igaz Istent. Anélkül, hogy
ebbe a problémába belemehetnék, csak utalhatok rá: nálunk is egyre többet
szólunk a közénk érkezett Istenről, Jézusról, aki egy lett közülünk, és aki igaz
Isten. .

Talán legnagyobb veszélyként ott jelentkezhet a téves irenizmus,amikor az
emberben feltámadnak az ősi és mégis örökké aktuális kérdések: az élet, a
halál, és a szeretet kérdései. Amíg csak emberi igyekvéssel, egyfajta evilágba
rekedt humanista megfogalmazással próbáljuk ezeket, megválaszolni és felol
dani, amíg nem halljuk meg és nem közvetítjük az üzenetet, amely Istentől

érkezett, addig újra és újra hamis istenek, bálványok szolgálatába szegödhet
környezetünk. Ezzel szemben a keresztény teológus és igehirdető útja olykor
nagyonis "keresztút". Isten szava ugyan elhangzott - az ember azonban to
vábbra is nyugtalanul keres és kérdez. Az üzenet közvetítője pedig képtelen
teljesen bemutatni, a Láthatatlant, kimondani a Kimondhatatlant; képtelen
mindig és mindenki által érthetően közvetíteni az üzenetet. Az evilágiság, a
szekularizmus nagyon elterjedt, a közöny nőttön nő. S ha még az Ige hirdető

jét is az a gondolat vezérli: "fő az, hogy jó ember legyen", ha a téves irenizmus
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keríti hatalmába, akkor kortdrsaink számára az "igaz" és "hamis" Isten prob
lémája lassan már föl sem vetődik. Lehet, hogy nagyszámú kortársunkat le-.
nyűgözi Jézus Krisztus, a "szupersztár", a "forradalmár", az "ellenálló és fel
szabadító", de egyre inkább eltávolodnak a valóban üdvözítŐ és szabadító
Krisztustól.

A kiút

Hogy van-e kiút, orvoslás? Minden bizonnyal van. Talán mindenekelőtt

abban, hogy ,;akár alkalmas, akár alkalmatlan": hirdetjük, Isten önfeltárulko
zása sohasem azonos az igazságok és tételek gyűjteményével, amely valami
képpen természetes ismereteinket és tapasztalatainkat egészíti ki, és a meg
alázkodó vagy megalázott emberi értelmet visszavezeti - önmagához. Az igaz
Isten felé fordulás összetett mozdulat. Maga Isten nyitja fel szemünket, hogy
megtérésünk után az evilági maradandó sötétség ellenére is - lássunk. To
vábbá az .embernek nem szabad elcsüggednie. Tovább kell küzdenie, mint
Jákob tette. Ha olykor úgy érzi is, hogy megbénult, újra és újra tovább kell
keresnie, kérdeznie önmaga, létezése és Isten után.

Nem feledhetjük, hogy a két ellentétesen ható nehézségtől nem könnyű

megszabadulni. Olykor a ;végletek között hányódik az ember. A kinyilatkozta
tás Istene egyszer nagyori is kevéssé emberi, máskor meg túlságosan is emberi
számára. A kettős' nehézségre a biblikus teológiához kapcsolódó dogmatika

. igyekszik - mindenkit soha ki nem elégítve - választ adni.
De 'a válaszadók sorában ott vannak a filozófusok és az ál-filozófusok, a

guruk és a diktátorok, a közvélemény manipulálói is, A kétes értékű, szakrá
lisnak vélt elem behatol a legkülönbözőbb helyekre - a klubokba, az őser

dőkbe kivonuló szekták tanyáira. Így vagy úgy, mindezek felvetik az igaz Isten
és a hamis istenek problémáját is. .

A hivő ember gondolatvilágában Isten léte egyben az Igazság. Igazság,
amelyben egyaránt fölcsillan Isten létezése, bölcsessége és szeretete. Ha való
ban komolyan vesszük, hogy mit is jelent az igaz"Isten ismerete és az azzal egy
beforrott istenhit, akkor áll csak igazán előttünk a maga jelentőségében a
II. Vatikáni zsinat kijelentése, hogy t. i. korunk egyik legsúlyosabb ténye a külön
féle előjelű ateizmus, a hamis istenek imádásának különböző fajai, illetőleg a
mindezzel összefüggő számos teológiai és lelkipásztori probléma.

Isten létét tudományosan nem lehet bizonyítani. Éppen ezért az embernek
mindig lehetősége van a különféle hamis istenek kultuszára, vagy az igaz
Istennel szembeforduló .állásfoglalásra. Egyetlen teológus vagy igehirdető sem
élhet illúziókban. Látni kell, hogy nem lMnnyű feladat intellektuális becsüle
tességgel és szavahihető módon szólni az igaz Istenről. Ugyanakkor az a tény,
hogy nem áll rendelkezésünkre ún. kényszerítő bizonyíték az igaz Isten be
mutatására, nem jelenti !egyszersmind azt, hogy nem tudunk utat mutatni,
hogy nem tudnánk az igaz Isten felé mutatni. Ezért jobb - s ha egy lelkipász
tori megbeszélésen mondom ezt, nem fogják félreérteni -, ha a teológia és az
igehirdetés hátrahagyja a magabiztos bizonyítást, és azt tekinti feladatának,
hogy rámutasson az útjelző táblákra. Ilyeneket találhat akár a külvilágban,
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akár saját egzisztenciájának a mélyén. Az istenprobléma gyökerében össze
fonódik az élet alapkérdéseivel. Az ember újra és újra arra kényszerülv.hogy
átlépje saját korlátait.

Hallgatóim nyilván ismerik Congar megállapítását: "A talán legnagyobb baj,
ami a modem katolicizmust érte, az, hogy a tanításban és a katekézisben
Istent és a vallást önmagában vizsgálta anélkül, hogy szüntelenül kereste
volna, hogy mit jelent mindez az ember számára. Korunk Isten nélküli embere
és világa, részben az ember és világ nélküli Istennel szemben támadt reakció
ból született."?

Újra föl kell tehát tennünk a kérdést: vajon az alapozó és rendszerező teoló
giában nem túlzottan belterjesen tárgyaljuk-e az istenkérdést? Vajon tudomásul
veszi-e teológiánk a mai hamis istenek tisztelőinekkihívását? Congar után hall
gassuk meg Walter Kasper figyelmeztetését: teológiánkban az "Isten" szó ne
legyen elméleti spekuláció tárgya, még kevésbé eszköze, hanem míiidig az ige
hirdetés szava. A keresztény igehirdetésnek, amely Istenről szól, mindig törté
neti és egyházi dimenziója van.t? A konkrét szituációban élő embert csak úgy
érheti el a szavunk, ha az a hagyomány folyamatában él és válik hatékonnyá.
Más szóval: "Hitből hithez" lesz hatékony annak igazságtartalma. Végső soron
"itt nem a reflexió által lesz egyértelmű a hit, hanem az imádkozás gyakorlata
által". "A hit nyelvi játéka, amelyben minden teológiai kijelentés elnyeri egy
értelműségét, a beszélő hit, az imádság."12

Isten az ember örök problémája marad

Isten keresése, a felé való közeledés nehéz vállalkozás. Titokzatos valósága túl
van minden emberi elképzelésen, és éppen ezért az ember örök kísértése, hogy
megmaradjon képeinek, elképzeléseinek a világában. Még az az ember is, aki tel
jességgel elutasítja Istent, fáradhatatlanul/ tovább keresi, mert nem elégedhet
meg a saját végességével. Kérdés, hogy van-e egyáltalán olyan ember, aki nem
keresi újra és újra a mindig nagyobbat, a megfoghatatlant - Istent, bármennyire
rejtetten is. De-az is, aki azt hiszi, hogy megtalálta Istent, tovább keresi, mert
Istent sohasem lehet teljességgel birtokolni.

Tudatában vagyok annak, hogy az ilyen gondolatok egyesekben reménységet
és lendületet, másokban viszont nehézségeket támaszthatnak. Itt szeretném el
mondani, mit mesél Cassianus az öreg Serapionról: Az aggastyán önmegtagadás
sal teljes remeteéletben szolgált Istennek. A Szentírás szavai: "Isten az embert a
saját képére teremtette", számára a maga szerény tudásában annyit jelentettek,
hogy az ő Istene emberképű Isten. Egy napon azután hozzá is elérkezett a hír,
hogy Istenről nem szabad ilyen földhözragadt módon gondolkodni. Mindez ma
gával hozhatja a bálványozás veszélyét, mindez antropomorfizmus. A jó öreg
engedelmeskedik az őt kioktató püspöke szavának, bár képtelen hinni az új
tanításnak. Magáévá teszi a különös "új" Istent. Azonban hiába, az imádság
közepette nyugtalanság szállja meg a lelkét; azt veszi észre, hogy az emberi alak,
akit ő eddig Istenként tisztelt, akihez imádkozott, lassan szertefoszlik szeme
előtt. Keserű könnyek között borul a földre és sírva kiáltja: Jaj nekem, elvették
Istenemet, most már nem tudom, kihez imádkozzam. Ki mutatja meg számomra .
az igaz Istent?
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Minden kor embere, még a hivő ember is kerülhet ilyen válaszút, ilyen prob
léma elé. Ezért kell ismételten rámutatni arra: a "mindig nagyobb Isten" nem
emberi elképzelések függvénye. Ha a jószándékú, lelke mélyén istenhivő, nem
tudós és fölvilágosult, de komolyan az Isten akarata szerint élő, az igaz Istent
kereső ember számára Isten pl. "mint ember jelenik meg", vagy "fenn van a
mennyben", vagy bármiképpen képzeli is el őt: nem szabad nagyképűenés fölös
legesen kioktatnunk.

Az az Isten, aki valóban felülmúl minden emberi elképzelést és formát - em
beri alakot vett föl, egy lett közülünk. hogy meglátogasson bennünket, a tudóst
éppúgy, mint az egyszerű embert. Mint a názáreti Jézus jött el közénk, hogy
közöttünk élő Isten maradjon. Ezért a hivő keresztény ember tudja, hogy amikor
az élő és igaz Istenről szól, a megközelíthetetlen Titokról és ugyanakkor az em
berhez végtelenül közel álló, vele élő Istenről beszél. És bár az ember képtelen a
közte és az Isten közti távolságot itt a földön áthidalni, ezt a lépést mégis meg
tette helyette valaki: maga az Isten, aki szeretetből emberré lett és embersorsot
vállalt. Az Isten, akiről ő maga szól hozzánk, akiről istenhitünk beszél, és aki a
Fölfoghatatlan. Aki úgy szerette a világot, hogy elküldte egyszülött Fiát, hogy
mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen (Jn 3, 15).

Az ember titka és az Isten titka

Az isteni Titok világunkban jelentkezik. Az ember titka, az ember világának
misztériummal terhelt valósága, túlmutat önmagán. Régi korok, de a ma embere
is olykor sajátos rövidlátással képtelen többet látni az emberben, mint csakis
embert, a világban mint csakis evilágot. A rejtőző Isten így valóban rejtve marad
mindkét vonatkozásban. Megsejtjük ugyan a titok tényét: azt, hogy "van". De a
"milyen?", a "hogyan?" már. rejtve marad számunkra. Itt válik szükségessé és
fontossá a negatív teológia. Mivel így van, szüntelen lehetőségkéntmegmarad a
kísértés: az elfáradt szemű, az önmagán és a világán túl-lépni, túl-nézni képtelen
vagy már nem is akaró ember beletemetkezik önmagába és a világba. S hozzunk
fel bár hathatós érveket, amelyek a végtelen Titok meglétéről tanúskodnak, a
csakis tapasztalataira és gondolataira hagyatkozó ember továbbra is kétségek
között él. A végtelent csak akkor és úgy lehet valamiképp elérnünk, ha a vég
telen önmagát tárja fel, nyilatkoztatja ki, vagy legalábbis valamit föllebbent az őt

rejtő fátyolból. Viszont ismeretes, hogy "ez a teológiai fogalom: »kínyilatkozta
tás«, egyike a legsötétebb és legnehezebben megközelíthető teológiai fogalmak
nak."!' Itt nem szélhatok részletesen a kinyilatkoztatás fogalmáról. Csupán
arra szeretnék rámutatni, hogy az ember számára mindig fönnáll annak a kísér
tése, hogy kizárólag ebben a világban keresse létének titkát. Ennek során az
után, ha a természet, annak tárgyai, vagy önmaga és saját eszméi felé fordul, s
nem látja meg sem a természet útmutatását, sem Isten önmagát közlő kinyilat
koztatását, hitben fölfogható szavát, akkor téves útra/jut, ti. egy sajátos ateista
meggyőződésre,ill. a bálványok tiszteletére.

MegszívlelendőJohann B. Lotz figyelmeztetése: A keresztény szakrális terület
elidegenült az önmagában zárt profán világtól, s részben ez okozza újkori hamis
istenek születését. A keresztény szakrális terület csak akkor érheti el a világi
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profán területet, ha az föladja zártságát. A két "tömbnek" át kellene hatnia
egymást.

Ehhez a szükséges átalakuláshoz elsősorbana megtestesülés megélt titka járul
hozzá. A "cur Deus homo" (miért lett Isten emberré) kérdésre talán ilyen
módon válaszolhatnánk manapság. Sokkal inkább, mint valaha, igazán és egé
szen tisztán kellene látnunk azt, ami "össze nem kevert" és ami "el nem válasz
tott". A teológia és az igehirdetés csak úgy lehet úrrá a hamis istenek és a külön
böző "ateizmusok" fölött, ha egzisztenciálisan mutatja meg, hogy Isten imrna
nenciája éppoly végtelen, mint a transzcendenciája. Isten végtelenül közel van
hozzánk, és nemcsak végtelenül távol; végtelenül baráti, és nem csupán végtele
nül idegen: ez akét nézet együttesen adja az igazi istenképet, az igaz Isten képét.
Harnis a közelség, amely Isten egészen és teljesen emberré teszi, de hamis a
távolság is, amely az embert és a világot teszi istenné. Ha mindezt a szemünk
előtt tartjuk, akkor meg lehet fosztani trónjuktól a ma annyira szaporodó hamis
isteneket. És akkor megnyílik számunkra az átfogó re-szakralizálás lehetősége is,
de azzal a szilárd elhatározással, hogy a szakrálisban megtartjuk a: profán ön
állóságát és öntörvényűségét. Ez a fejlődés tudná odaállítani kortársaink elé az
Isten igazi képét, az igaz Istent, ez az út vezethetne a hamis istenek. és a velük
kapcsolatos különböző ateizmusok legyózéséhez,!'

Régmúlt időkben jegyezték föl az "Atyák tanításának" egy kis történetét,
amely a bizonytalan távoli jövőre utal.-Az Atyák egyszer a végső idők nemzedé
kéről beszélgettek. Majd föltették maguknak a kérdést: "Mit is tettünk a saját
életünkben?" Erre a bölcs Ischyrion apát így felelet: "megtartottuk ~z Úr paran
csait." Mire a többi: "És mit fognak tenni, akik majd utánunk következnek? "Ők

majd a felét cselekszik meg", Válaszolt az apát. "És majd azok, akik sokkal
később fognak élni?" "A késői nemzedékek" hangzott a válasz, "alig tudnak már
az Istenről, és alig fognak istenes tetteket fölmutatni. Mégis: majd azokat, akiket
ez az idő hűségesnek talál, nagyobbaknak fogják tartani, mint ősatyáinkat."Hogy
ezeknek a késői nemzedékeknek a sora már elkezdődött-e,vagy mikor fogja kez
detét venni, aligha dönthetjük el. Hogy azonban az igaz Istenhez való hűség a
mi nemzedékünknek is kötelessége, efelől nem lehet kétségünk. És ez a hűség
arra is kötelez, hogy látva minden hamis istent és bálványt, mégis szóljunk ma is
az igaz Istenről, a mi Istenünkről. \

Már sokszor idézték Martin Buber figyelmeztetését: teológiánkban és ige
hirdetésünkben nem is annyira az Istenről, mint inkább Istenhez kellene szól
nunk. Az embernek dialogikus kapcsolatba kell kerülnie Istenével. Nem beszél
het róla a semleges harmadik személy hűvösen előkelő módján, és még kevésbé
Hlő, hogy egyfajta tárgyként emlegesse. A mi Istenünkről sohasem adhatunk
csak hűvös információkat, ha a dialogikus kapcsolatot nem akarjuk felszámolni.
És egyre inkább feladatunkká válik, hogy ebbe az imádságos, intim kapcsolatba
bevonjuk a harmadikat is, a többi embert, hallgatóinkat. És kifejezetten vagy
burkoltan mindez azért történik, hogy a többi ember elforduljon a hamis iste
nektől, hogy kilépjen az evilágba zártságából, az igaz Isten felé forduljon, őt

megszólítsa, vele beszéljen.
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Mit tegyünk?

A nagy kérdés, amelyet manapság sokan feltesznek, így hangzik: De hát mit
tegyünk? Erre a kérdésre újabb kérdéssel kell válaszonom: Kitől kaphatunk
egyáltalán valamit? Újra meg kell értetnünk az emberekkel, hogy semmit sem
tudunk tenni vagy adni, ha nem kaptunk már előbb valamit: ajándékot, indítást
Istentől. Paul Tillich nyomán elmondhatjuk: Istenhez való vallásos odafordulá
sunk elsősorban nyitott kezet jelent, amellyel elfogadjuk Istentől az ajándékot,
és csak másodsorban jelent aktív, ajándékot osztó kezet.

Ha eredményesen kívánjuk az igaz Istenről szóló igehirdető és lelkipásztori
munkánkat végezni, akkor nem szabad a "birtokba vett Istenről" szóló tudá
sunkra hagyatkoznunk. Meg kell tanulnunk újra nyitott füllel, nyitott szívvel és
kitárt kézzel várni. Az ember mindig hajlamos volt arra, hogy Istenről önmaga
faragjon képet ahelyett, hogy tőle tudná és hallaná meg: kicsoda, micsoda is Ő.

"Semmi sem jellemzi jobban vallási életünket, mint ezek az önmagunk által
alkotott istenképek. Arra a teológusra gondolok, aki nem várja Istent, mert bir
tokában tartja őt, bezárva. egy tanrendszerbe. Arra a teológus-hallgatóra gondo
lok, aki nem várja Istent, mert birtokában tartja őt bezárva egy könyvbe. Arra az
egyházi férfiúra gondolok, aki nem várja Istent, mert birtokában tartja őt be
zárva egy intézménybe. Arra a hivőre gondolok, aki nem várja Istent, mert bir
tokában, tartja őt, bezárva a saját tapasztalatába. Nem könnyű elviselni ezt az
Istenre való várakozást. Nem könnyií vasárnapról vasárnapra prédikálni úgy,
hogy nem támasztunk igényt Isten birtoklására, a vele való rendelkezésre. Nem
könnyű hirdetni Istent gyerekeknek és pogányoknak, szkeptikusoknak és ateis
táknak, és ugyanakkor világosan megmondani nekik, hogy mi sem birtokoljuk
Istent, hogy mi is várunk rá. Meg vagyok győződve, hogy a kereszténységgel
szemben tanúsított ellenállás nagyrészt abból ered, hogy a keresztények, nyiltan
vagy rejtetten, igényt támasztanak Isten birtoklására, és ezért elvesztették a

. várakozás elemét ... Erősebbekvagyunk akkor, amikor várakozunk, mint akkor,
amikor birtokolunk."15

Aranyszájú Szent János mondotta: "Ha valóban keresztények volnánk, nem
lennének pogányok." Mint számos jeles mondás, ez sem mentes a túlzástól; kű

lönsen, ha meggondoljuk, hogy az emberré lett Isten, Jézus Krisztus környezeté
ben is sok ember maradt pogány, akik ,a hamis istenekhez fordultak. A megálla
pításnak mégis van ma is érvényes igazságtartalma.

Ha az elhangzottakból csak azt az egyetlen következtetést vonjuk is le, hogy
legyünk valódi keresztények, azaz higgyünk az élő, igaz Istenben, és tegyünk
róla tanúságot a hamis isteneket bálványozó, a különféle ateizmusokat hirdető

emberek előtt, akkor nem volt hiábavaló mostani együttlétünk.
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