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Milyen Istent és milyen embert látok
a Szentírásban

A Szentírásban sok felemelő gondolat és történet van, amelyek lsten gondviselésének,
irgalmának, szerétetének egy-egy vonását emelik ki. Ezekről lehet elmélkedni, lehet
belőlükreményt merítení, Ha azonban arról van szö, hogy mí a Szentírás olyan embemek,
aki úgyfoglalkozik a hitrendszerrel, mint az emberi üdvösség eszközével, akkor nem állhat
meg a részleteknél. hanem igyekszik a Szentírás egész mondanivalóját áttekinteni, mint
Isten szavát az emberiséghez. Valójában csak innen tudhatjuk meg, hogyki az Isten és ki az
ember, sót azt is, hogy núlyen a kettő között a kapcsolat, és ennek a kapcsolatnak a
mulandó világ számára van-e valamí jelentősége. Ebből a szempontból talán legtöbbet
mond nekem a Római levél 11, 32-ben az apostolnak ez a megállapítása: Isten minden
embert az engedetlenségben fogott össze, hogy míndenkin könyörüljön.

Egyszeruen kifejezve ez azt jelenti, hogy minden ember az engedetlenségnek, az
Istentől való elfordulásnak a homályába terelődött,de Isten irgalma megtalálta a kivezető

utat. A megváltás és a belőle fakadó megigazulás tehát ingyenes adomány. Az apostol saját
korának nyelvén ezt úgy fejti ki, hogy a pogányok vétkeztek lelkiismeretük törvénye ellen,
s bár megismerhették volna az igaz Istent, bálványimádásba süllyedtek. A zsidók pedig
vétkeztek a rnözesítörvény ellen, azért ők sem mondhatják magukat kiválóbbaknak. Nincs
tehát olyan érdem, ami míatt Isten köteles lett volna az üdvösséget megadni. Az irgalom
abban áll, hogy arnikor az emberiség engedetlenségben volt, akkor jött el az üdvösség
szerzője. Ha a történelmet teológiai szempontból elemezZük, ezt a paradoxont nem
szabad figyelmen kívül hagyni. Itt arról van szö, hogy az emberek jobban szeretík a
sötétséget, mint a világosságot On 3, 19), Isten pedig látszólag lemond hatalmáról és
utánarnegy az embemek.

A töprengő ember előtt egy csomó kérdés felvetődik. Miért olyan világot teremtett
Isten, amelyiken meg kell könyörülni? Talán örömét leli abban, hogy mankót ad sánta
teremtményének? Miért engedte meg a bűnt, az eltévelyedést, amít aztánvégsőfokon neki
kell jóvátenrú? Miért megy el a türelemben olyan messzíre, hogy az ember gyengénekvagy
nem létezőnek gondolja? Arányban van-e az a sok tévelygés és szenvedés a teremtés
céljával?

Ha a Szentírás Isten szava az emberiséghez, mégpedig az üdvösség érdekében
kimondott teljes és végső szava, akkor tartalmaznia kell a választ létünk kérdéseire.
Természetesen úgy, hogy az örökkévaló és végtelen Isten mindig misztérium marad
számunkra. Ez áll a természet rendjére és az üdvösség rendjért egyaránt. A tudomány
számára a világ kimeríthetetlen, s ezt Albert Einstein is kifejezi egyik levelében (Max von
Iaue-nak, 1955. II. 2.): "Az elemí természeti jelenségek mélyebb megértésétőlis sokkal
mcsszebb vagyunk, mint sok kortársunk gondolja. H Aki pedig az üdvösség történetét
tanulmányozza, annak az apostol szavai jutnak eszébe: HMily kifürkészhetetlenek
szándékai, núly felfoghatatlanok útjai!" (Róm 11, 33) A titok azonban nem értelmetlen
séget jelent, hanem magasabb rendű igazságot.

Isten az ószövetségi kinyilatkoztatást bevezetésnek szánta a Megváltó eljöveteléhez, az
Újszövetség pedig nem más, mint tanúskodásJézus Krísztusröl, Őbenne az Ige, a Logosz,
Istennek a magáról kimondott örök szava testesült meg, s így az egész Szentírás értelmes
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szó, amely eligazít a lét nagy kérdéseiben. A Szentírás az abszolút lét és a teremtett lét
fogaImával indít el bennünket. A változó, esékeny világ csak annak akaratából jöhetett
létre, akiVan, aki az örök Lét. Amikor viszont az emberről van szö,akkor meg kell látnunk,
hogy az emberennek az esékenyvilágnak a tartozéka (földbőllett), azért életével, sorsával
hozzá van kötve az anyag törvényeihez, a keletkezés és a pusztulás ciklusaihoz. Az
emberben ez a rideg anyagvilágtekintvissza teremtőjére,s ez a kötöttség meghatározza az
Istenhez való viszonyunkat is. Az is tele van fénnyel és homállyal, viharral és nyugalommal,
kitérővel és találkozással. A földhöz való kötöttségünktőla vallásban sem vonatkoztatha
tunk el. A Szentírásnak itt is megvan a logikus nyelvhasználata, amikor azt mondja, hogy
Isten szerette a "világot" és egysZülött Fiát adta érte On 3, 16). A szeretet az embernek
szól, de úgy, ahogy része a világnak: ahogy a teste lefelé húzza és ahogy a szenvedély
tombol benne, mint a vihar a légkörben. Ideális emberiség nincs, vagyis olyan, amilyenről
kultúrfilozófusok és szociológusok elmélkednek. Csak történeti emberiség van, amely
állandóan elégedetlen magával, környezetével, amely kutat, törtet, zúgolódik, amely
elégedetlen Istenével is, de tud búnbánatot is tartani. Minden nekilendülés után
tapasztalja, hogy kezdeményezése zsákutcába futott, ezér t új megoldáson kell töprengeni.
Madách ebben látta az ember tragédiáját. A tragédia kíséri az egyes embert is, akivágyódik
az igazság, a béke, a siker és boldogság után. Életében vajmi keveset ér el belőle, s a végén
azt is itt kell hagynia.

Van tehát szeretnivaló ebben a világban? A Szentírás nem így teszi fel a kérdést. Sót nem
is kérdez, hanem sejteti, hogy ami jó van az emberben, az mind Isten szeretetének az
adománya. Isten tudja, hogy ő kihozhat valamit ebbőla világból. Mégpedig azt, amit előre
eltervezett. A kinyilatkoztatás ilyen győzelmes megállapítással dolgozik: "Akiket eleve
ismert, azokat arra rendelte, hogy hasonlóváváljanak Fia képmásához" (Róm 8,29). Tehát
ő kezdeményez és ő gondoskodik a végrehajtásról. Itt a magyarázata annak, hogy a halálra
szánt emberiség a bún és a szenvedés ellenére sem mondott le a reményről, a
várakozásról. Egyesek úgy tesznek, mintha lemondanának, de az emberiség nem dobta el
magától a lelkiismeretet és a vallást. Az ember tévelygésében is túl nagy ahhoz, hogy a
semmi martaléka legyen. Babits Mihály költői formát adott ennek a fesZültségnek. Az
embert az elfogott vadhoz hasonlítja, amelyet gazdája jegyével engednek szabadon: "Azóta
bolygok a viharban / vad módra, - de az ő jele / erejének bélyege rajtam, / hogy ne
nyughassam nélküle."

Itt jutunk el a szabadság és az engedetlenség témájához. Az egész Szentírás arról
tanúskodik, hogy Isten partnerként kezeli az embert az üdvösség rendjében: megszólítja,
hívja, szövetséget köt vele, az örök élet ígéretét közli vele, s az embernek egész életével
erre kell válaszolnia. Személyek között tartós és elviselhető kapcsolat csak akkor fejlődhet
ki, ha tisztában vannak egymással, ha mindkét fél érzi, hogy a másikban megtalálta a
végleges döntést. Az örök életnek is ez az ára. Isten Jézus Krisztusban kifejezte a végső

döntését: irgalommal kezeli az esékeny embert. Az ember viszont bele van állítva egy
világba, amelyvonzza és taszítja, elkápráztatja és kiábrándítja. EI kell fogadnunk, hogy ez a
földi élet a maga sok érthetetlenségével, fenyegetésével, kísértésével és szenvedésével
alkalmas arra, hogy az ember meghozza a végső döntést a jó vagy a rossz mellett. Nem
csupán a maga erejéből,hanem a megváltás kegyelmének segítségével.

Szabadságunk gyakorlásában az is lehet kegyelem, hogy az élet véges és egyszer valaki
számon kéri tetteinket. Az ember úgy kapta személyes méltóságát és szabadságát, mint
ennek az anyagvilágnak a része, amely lehet barátunk és ellenségünk. Nem a filozöfíaí
okoskodás igazít el abban, hogy ez a világ alkalmas személyiségünk megvalósítására,
hanem Krisztus példája. Az Isten Fia Ola bún testében" jelent meg, "kiüresítette magát",
vállalta a fizikai világnak és az emberi közösségnek minden hatását, mindent odaadott
áldozatul, hogy mindent megnyerjen. Soha nem tépelődöttazon, hogy más helyzetben,
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más körülmények között mit tehetett volna. Az ő számára az volt az "idők teljessége", s
abban fejezte ki istenfiúságát. Tőle tanultuk meg, hogy "ennek az életnek a szenvedései
nem mérhetök az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk". (Róm 8, 18)

Az idők teljessége azóta is tart, s azt úgykell értelmezni, hogy minden ember számára ez
az élet az üdvösség útja, nem pedig az, amelyet általunk elképzelt körülmények között
gyalogoltunk volna végig. Ha Isten az engedetlenségben levő emberiségnek adott
megváltást és meghívást, akkor ő nem ijed meg a tévelygő, zúgolódó és kesergő

egyénektől sem. De félreértése volna Isten irgalmának, ha Voltaire módjára úgy
gondolnánk, hogy "megbocsát, mert az a mestersége". Ha ilyen messzire nem megyünk is
el, de hívő emberekben is van olyan érzés, hogy ez a világ a maga feje után megy, s Isten
örül, ha neki is marad belőle valami, azért irgalmával csalogatja magához akaratos
teremtményeit. Pedig a Szentírásnak más a hangulata. Ott szö van az elveszett paradicsom
kínjáról, a természeti csapásokról mint Isten büntetéséről.a tékozló fiúról, aki a sertések
vályújánál köt ki és végül az ítéletről, amely számon kéri mulasztásainkat. De szövan arról
is, hogy a házigazda koldusokkal és jövevényekkel is meg tudja tölteni a lakodalmas házat,
ha a meghívottak nem jönnek el.

Az irgalmat csak Isten atyaságának oldaláról közelíthetjük meg, hiszen Krisztus
tanításának: ez áll a központjában. Az egyház is úgy fogalmazta meg hitét, hogy hisz a
"mindenható Atyában, a mennynek és a földnek teremtőjében".Az Atya akarja, hogy
gyermekei, képmásai, örökösei legyenek, s a teremtményét a magáénakvallja még akkor is,
ha az tékozló fiú akarlenni. Még a földi szülök sem tagadják meg kamasz gyermeküket, aki
önmagával sincs tisztában, hanem nevelik, hogy legyen belőlevalaki. Továbbá az irgalom
gyakorlása nem abban áll, hogy napirendre tér mulasztásaink felett, hanem abban, hogy
világosságot és ösztönzést ad: lássuk meg, hogy mire megyünk magunktól, és keressünk új
utakat. Kegyelem lehet az a fájdalom és felsülés is, amit váratlanul kapunk. Végül a
"mindenkin könyörül" kifejezést valóban mindenkire alkalmazni kell. Azokra is, akik
visszautasítják és azokra is, akik fiatalon meghaltak vagylátszólag semmi célt nem értek el
az életben. Az irgalom végső adománya az, hogy örök életet készített teremtményeinek
Annak pedig olyan gazdagnak kell lenni, hogy egy örökkévalóságon át ne legyen unalmas.
Elsősorbanőmagalesz a gazdagsága, de oda az ember sem jut be ütódötten, félszegen vagy
csalódottan. A kegyelmi adományoknak az a célja, hogy "meglett emberré legyünk, elérve
a krisztusi teljességet" (Ef4, 13). A teljességhez elvezet az erények kitartó gyakorlása vagy
az élet áldozatának elfogadása, de elvezethet az a döntés is, hogy Jölkelek és Atyámhoz
megyek vissza". A Szentírás alapján az életet nem merném játszótérnek nevezni, hanem
Szent Pállal küzdőtérnek (l Kor 9,24; 2 Tim 4, 7): Isten országa erőszakotszenved (Mt
ll, 12). A baj ott van, hogyminduntalan hajlandókvagyunkkiállni a sorból. Isten igazi titka
az, hogy az engedetleneken is meg tud könyörülni, s meg tudja mutatni, hogy a
győzelemhez, magunk megtaJáJásához csak egy út vezet.

KESZEI ISlYÁN HAGYATÉKÁBÓl

Isten véste lábnyomát a poroa;
porladozó, porl:Jan vájkáló lények,
míg éltek erre emlékezzetek!
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