
Belon Gellért

A REJTETT BESZÉDŰ SZENTíRAS

Nem mehetünk el szö nélkül híveink csalódása m ellett, amit a
Szentírás olvasása kivált lelkükben. A zsinat minden m egújulás for
rásául a bibliát jelölte m eg . Híveink szót is fo gadnak nekünk, ke zükbe
is veszik a Szent írást, olvasni is kezd ik , de csakhamar leteszik azza l
a megjegyzéssel - m int egyikük keserűen m egjegyezte: én sohasem
találom meg benne az t , amit a papok mondanak. De túl ezen a na ív
nehézségen valóban felötlik a gondolkodó bibliaolvasóban: miért le
het annyiféleképpen olvasni a Szentírást, mi ért enged meg annyifé le
magyarázatot . Valam ennyi felekezet a Szentírás ra hivatkozva érz i b íz
tosnak tanítását, nem is beszélve a tudósok és egyéni magyarázók meg
számlálhatatlan csapatár ól. A régi adágium így sommázta a szeritír ás
olvas6nak ezt a keserű megállapltását: Hic liber est quo invenit do g
mata quisque sua. És hogy a legmaibb nehézségre is rátapintsunk: a
modern szentí rásmagyarázat nem riaszt-e el m indnyájunkat attól, hogy
csak valam it is merészeljünk a Szentírásból idézni? öket olvasva
ugyanis az derül ki, hogy nemcsak a Szentírás egyes könyveinek, de
egy könyvön belül az egyes szövegrészeknek, sőt egy·egy mondatnak
vagy szónak is története van, amely kihat az ér telm ezésre.

Hát még ha arra gondolunk, ho gy mai vallásos életünk vezérszavai
és keresztény életünk tengelyében álló intézményei alig találhatók meg
a Szentírásban! Az egyszerű hivőnek, de a művelt kereszténynek alap
érzésére is m utat rá Rahner, amikor a szentségekkel kapcsolatban 
de más területekre is értelmezhetően - azt mondja: ,,Ajánla tos egy
szer fontolóra venni a kérdést, hogy az evangéliumok tanítása szerint
miért alapítja Jézus olyan ijesztően rendszertelen módon és szinte vé
letlenül a szentségeket, illetve miért beszél ezekről ilyen m ódon? .. .
Közü lük egyesekről egyáltalában nincs sz ö az ö életében: a b érmalés
ról, a szentkenetröl, a házasságról és a papi rendről (mínt szentségröl) .
Más szentségekről majdnem csak úgy mellékesen szöl, minden rend
szer nélkül" (Kirche und Sakrarnente ). (Persze ezzel nem akarja ta
gadni, de még kétségb e sem vonni ezek krisztusi alapítását!) - Hogy
a szentségeken kivül hiába keressük az ilye n szavakat: pápa, bíboros ,
csalatkozhatatlanság, római szentszék, míse, gyónás, olvasó, szeplöte
len fo gantatás, Mária mennybevitele, és még egy csomó más ma hasz.
nált szó . I smét csak utalunk a lá tszólagos ellentmondásokra, érthetet
lennek tűnő tűlzásokra, ál talánosan fogalmazott, éppen ezért konkrét
esetekb en meghatározhatatlan kijelentésekre.

Ezek a csak nagyjából felvetet t problémák indokolttá teszik Rah·
ne m ek fentebb olvasott a jánlatá t : m egpróbáljuk "fontolóra venni a
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kérdést, hogy ... m íért beszél ezekről ilyen módon? ... " Miért be
szél Jézus ilyen hom ályosan, többértelmüen, talányosan, "ijesztően

rendszertelen módon és szinte véletlenül" akkor, amikor bevallottan
világot átfogó vallási rendszert és életnézetet hozott , és "azt akarja,
hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére"
(lTim 2,4) .

A szó hatalma

Még jobban meglepődünk, ha szembesitjük a Szentírás szavait ki 
mondöjukkal: J ézu ssal, aki Isten megtestesült I géje, tehát nemcsak
egy elröppenő sz ö, de hús és vér létegységébe ölt özöt t szó: ,,Krisz
tus . .. az Isten bölcsessége" (IKor 1,24) . Hát nem tudott volna az
abszolút bölcsesség minden homályt, minden félreértést és minden
kétséget kizáró rnödon, a dolgoka t és eszméket világosan láttató és
érzékeltető módon sz ölni, hogy a mezítelen igazság belülről sodorja
magával az embereket?

Párhuzamot vonhatnánk itt századunk nagy eszmeáramlataival, de
anakronisztikusnak tarthatjuk az összehasonlítást kétezer év különb
s égében. Viszont megkérdezhetjük: miért nem tudott Jézus szava ha
talmával olyan nagy alakjává lenni saját korának, mint Vergilius, aki
itáliai kisnemes létére csupán azzal lett a császári Róma koronázat
lan királya, hogy szavakba tudta öltöztetni, kristálytisztán m eg tudta
fogalmazni a lelkek mélyén szunnyadö eszméket. Vagy legal ább miért
nem tudta annyira vinni, mint Nér ó rabszolgájának fia, Epiktétosz ,
aki szintén csupán szavaival érte el azt, h ogy Hadrianus császár Athén
ba ment és katedrája elé ült, hogy hallgassa előadásait.

Jézus "az idők teljességében" lépett föl, amikor az evangélium ta
núsága szerint is "azt hitték, hogy hamarosan megvalósul I s ten orszá
ga" (Lk 19,11). Tacitus szerint volt olyan hiedelem, hogy Júdeából jön
a hatalom birtokosa a birodalomban. Vergilius isteni gyermek ér kezé
sét [ösolta, Augusztus császár márványoltárt épített, ahová lelépjen
(ara pacis). Telítve volt a korszak m essiásvárással. Nem tudott vo lna
olyan világos és félreérthetetlen fogalmazást adni m egváltó rendszeré
nek, ami lángra gyújtotta volna a megváltásra várók s ű rűvé érett
vágyát? Vagy legalább felhivta volna a birodalom császárának figyeI
mét m agára és rendszerére, mint E piktétosz? Ehelyett csak annyit ért
el, hogy J osephus Flavius zsidó történelmében hallgat róla, a római
történelem írójánál pedi g egy odavetett megjegyzésben ("impulsore
Chresto" ) vélhetjük fö lfedezni nevét .

Pedig tudott volna úgy beszélni, hogy magával raga dja az embere
ket! H iszen fellépése elején szenzációt vál to t t ki szavaival (és csodáival ).
úgy tudott beszélni, hogy a tömegek ismételten megfeledkeznek ételről-
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italról, utána tódulnak a pusztába, és ő három napi g is szöval tudja tar
tani őket anélkül, hogy ernyedne figyelmük és érdeklődésük (Mk 8,2).
Szava hatalmát megmutatta akkor is , amikor a templomőrséget elfo
ga tás á ra küldik. Azok Jézus nélkül térnek vissza. A számonkérésre "a
szolgák mentegetöztek: Ember így még nem beszélt!" (Jn 7,46) Pedig
ezek a katonák nem igen leh ettek könnyen elkábíthatók szavakkal! ...
De ő is tudatában volt képességeinek. Hiszen tanítványait ezzel biz.
tatta : "Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan
ékesszólást és bölcsességet adok nektek, amelyn ek egy ellenfeletek
sem tud ellenállni vagy ellentmondani" (Lk 21,15).

Jézus val lomdsa beszédmódjdról

Az utolsó vacsorán, földi életének lezárása előtt az utolsó pillana
tokban az Úr Jézus k ül ön ös módon jellemzi tanítását. így szól főpapi

beszédének végső mondataíban : "Ezeket képletesen mondtam nektek.
Eljön az óra, amikor m ár nem képletesen szól ok, hanem nyiltan beszé
lek az Atyáról" (Jn 16,25). Majd amikor bejelenti, hogy az Atyához
me gy, "a tanítványok megjegyezték: Most nyiltan beszélsz, minden kép
letesség nélkül" (uo. 29) . Ennek a "képletes" és a "nyilt" beszédnek a
szembeállitását néhány szentírásmagyarázó ugyan csak a főpapi be
szédre (Jn 13-16) vonatkoztatja, sőt a legtöbb figyelemre sem méltatja.
Pedig lehet, hogy ebben van adva a felelet a bevezetésben fölvetett
kérdésünkre.

A Jézus jellemzésében szereplő "képletes" kifejezés görögül: "en
paroímíaísz." Ennek hasonszava a parabolé. E zeket a la tin proverbium
mal fo rdítja, de a héber ,,masal" sokkal tágabb értelmű, rnínt a kü
lönböz ö modem nyelveken szereplő "hasonlat". (Bár a hasonlat, p élda
beszéd szavak értelmezésénél is hamarosan rájövünk, hogy a példázott
vagy hasonlított dolog csak részben van jelen a példában és hasonlat
ban, és így amennyit fel tár, ugyanannyit el is rej t a példabeszéd;
amennyit kijelent, ugyanannyit el is hallgat.) Ezért értelmező szótá
raink a héber masal-t - főleg a rabbinisztikában - nemcsak "hason
lat, példabeszéd"-nek fordítják, hanem "képletes beszéd, talányos, rejt
vényes beszéd (Rli.tselwort) " értelemmel is, ami tehát nagyon keveset
árul el abból, amit mondani akar, és így az igazi értelem a szavak
m ögött van.

Bultmann ezt a rejtett értelmezést kiterjeszti szen t János egész
evangéliwnára. De nem kell nekünk a szentírásmagyarázat szélsőségeiig

mennünk, hogy észrevegyük ezt a rej te tt beszédmódot nemcsak János
nál, hanem a többi evangelistánál is . Hiszen Máténál az apostolok fog
ják vallatóra Jézust : "Miért szólsz hozzájuk példabeszédekben? cl így
felelt: Nektek jutott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait,
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nekik azonban nem . . . Azért sz ölok példabeszédekben, mert szemük
van , de nem látnak, fülük van, de nem hallanak és nem értenek . . . "
(Mt 13,11·13)

Még inkább kiderül ez a rej tett bes zédmódja Jézusnak, amikor szá
monkérik tőle a paroimiai ell entétét, a parrésziát: a nyílt beszédet, a
félreérthetetlen megnyilatkozást. Hitetlenkedő rokonai nyilvános m ü
ködése végén igy biztat ják: ..Menj csak el innen Júdeáb a . . . Senki
sem cselekszik ti tokban, ha azt akar ja , hogy tudomást szerezzenek ró 
la . Ha képes vagy ilyenekre, lépj a nyilvánosság elé" (Jn 7,4). Hányszor
áll szemben ilye n kérdésekkel : ..De hát ki vagy te?" (Jn 8,25) Vagy:
..Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Mes
siás, mondd meg nekünk nyiltan!" (Jn 10,25) Amikre ilyen feleleteket
ad: ,,Mondtam már, de nem hiszitek" (Jn uo .), vagy: ,,Minek is beszé
lek egyáltalán nektek?" (Jn 8,25)

Tanítványainak ..mindent megmagyarázott" (Mk 4,34) , és mindent
megmondot t', de nem a leplezetlen igazságnak azzal a perzselő tüzével,
ami lángra lobbantja a szunnyadó lelkesedést; a mezítelen igazságok
kényszeritő világosságával és élességével sem, ami kizár minden ké
telkedést és lehetetlenné teszi a döntések elhalasztását. Hanem úgy
beszél hozzájuk is , hogy kijelentései valahogy elveszítik mellbevágó
jelentőségüket, és teret engednek az elfogadásnak vagy visszautasítás
nak, ahelyett hogy csontig-velőig hatva á tjárnák őket. Hányszor kell
ilyen kérdésekben kitörnie: ..Hol a ti hitet ek?" (Lk 8,25 a háborgó
tengeren ); vagy a kétszeri kenyérszap or ítá s után is kenyérgondokkal
foglalkozó tanítványaira a szemrehányó kérdések os torait pattogtatva
rászólni : ..Még mindig nem értitek és nem fogtátok föl ? Még mindig
érzéketlen szívetek? Szemetekkel nem láttok? Fületekkel nem hallo
tok? . .. Hát még mindig nem értitek?" (Mk 8,17-21 ), Az meg szinte
tragikus, hogy élete u to lsó órá iban ilyen kérdéseket kap bizalmasaitól :
..Uram, nem tudjuk, hová mégy, ho gyan is merhetnénk az utat?" Ki
kell éreznünk a fájdalmat abból is , hogy ilyet ke ll kérdeznie: ..Már oly
régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp?" (Jn 14,5.9) És
végül, ami teljes igehirdetői csődjének látszik bizalmasainál is : meg
váltó halálának és főként feltámadásának nemcsak meg nem értése,
de még csak a megsejtése sem. Hogy az üdvtörténet legközpontibb
eseményétől távol maradnak (az egy Jánost kivéve ), és hogy a feltá
madást olyan nehezen fogadják el, mintha soha sem hallottak volna
róla Jézustól. (Ellenségei: a főpapok és a farizeusok bezzeg ..figyelmez
tették" Pil átust: ..Uram, emléke zünk rá , hogy az a csaló még életében
azt állí tott a: Harmadnapra föltámadok" Mt 27,63.)

Mindent összevéve ar ra kell gondolnunk, hogy nem csupán a tanít
ványok emberi kísszerűs ége, de Jézus beszédmódja: a képletes beszéd
is eredményezte ezeke t az értetlenségeket és eredménytelenségeket.
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Az Atya akarata

Az emmauszi úton haladó Krisztus ezt mo nd ja a feltámadás deren- .
g ö fény ében járó tanítványoknak: "Hát nem ezeket kellett elszenvednie
a Messíásnak?" (Lk 24,25) Nekünk sem mondana mást a feltett rah
ne r í kérdésre, hogy miért beszélt "ilyen módon". Azért, mert az üdv
történet isteni logikája kívánta meg ezt. Tudjuk , hogy Jézus más m ö
doka t is látott az üdvözítésre, mint amit az Atya eléje szabott. De ki
meri mondani: "Ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az
én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd" (Lk 22,42). És ahogyaszen·
vedéses út az Atya akarata volt, ugyanúgy az Atya akarata volt a re j
tett beszéd, amely nem más, mint a szenvedés átsugárzása , átvetülése
az eszmeterjesztés, a beszéd vonalára.

Ezt nem győzi elégszer mondani. "önmagamtól nem teszek semmit,
hanem azt mondom, amíre Atyám tanított" (Jn 8,28)' Vagy : "Az én ta 
nításom nem az enyém, hanem azé, aki küldött en gem" (Jn 7,16). "Nem
a magam nevében jöttem . .. Nem a magam dicsőségét keresem .. . •..
(Jn 8,42.54) És végül szinte hajszálpontosan probl émankra felelve: ,,Én
nem magamtól beszéltem, hanem az Atya, aki küldött engem, ő pa
rancsolta meg, mit mondjak és mit hirdessek . . . Amit tehát hirdetek
úgy hirdetem, amint az Atya mondta nekem" (J n 11,49-50 ).

Itt most nincs helye, hogy teológiailag elemezzük, hogyan lehetett
Jézusnak "más" akarata, mint az Atyának, mégis ellenkezés nélkül. De
tény az, hogy az Úr ki merte ezt így mondani, és merte azt is elárulni,
hogy ennek az övétől k ül önböz ö akaratnak telj esítése milyen áld ozata
ba kerül. Nemcsak a Getszemáni kertben saj tolt vért arcára akaratá
nak az Atyáéra állítása. Máskor is, éppen akkor, amikor görögök kere
sik, a szepen alakított élet és a szép beszéd emberei, ez kivált ja belőle

a földbe vetve elhaló gabonaszem saját sorsát példázó hasonlatát.
Ezután feltárja belsejét: "Most mélyen megrendült a lelkem - vallja
be, és mintegy önmagával tanácskozva folytatja: - Mit is mondjak?
Hogy szabadíts meg attól az órától, Atyám? De hiszen éppen ezért az
óráért jöttem" - biztatja s bátorítja magát (Jn 12,27).

Jézus életének az Atyától akart győzelmei is. szenvedései is átá rad
nak beszédmódjára. Ahogy Jézus egyénisége, beszéde, csodái lelkese
dést és vonzalmat váltottak ki, úgy a Szentírásba foglalt szavai sem
nélkülözik a csodálókat, elragadottakat, vagy csak egyszeru értőke t. De
ahogy Jézust félreismerték, eszelősnek (Mk 3,22), csalónak (Jn 7,13),
ördögtől megszállottnak és megháborodottnak (Jn 10,20; Mt 12,24) tar
tották, úgy szavai sem járhattak különbül. És ahogy az ember i külsö
vel eltakart Istenfiú mindezek ellenére jelen volt a jászol szegény
ségétől a názáreti jeltelenségen át a szenvedés súlyos válságaíban is ,
így sokszor szavai sem árulnak el többet belőle. És ahogy vele "kényük·
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kedvük szer in t bántak az emberek" (Mt 17,12), és ahogy a ke resz te n
mon dta a zsoltáros víziójában: meg tudom számolni minden csonto
mat, úgy lehet ízekre szedni, szaggatni-szabdalni a Szentírás szavait
és szövegeit: hitelétől megfosztani, mi nt Jézust, és élettelenné tenni.

Jézus sorsa teljesedik be szavaiban is. Nem lehetett könnyű neki,
aki isteni bölcsességében az eszméknek és gondolatoknak kristálytisz
ta szemléletében élt, az alázat, az egyszerűség és szegénység homályait
elvállalni és megvalösítaní beszédében . Néha mintha küzdene önmagá
val, mintha válogatná a szavakat és képeket, hogy ne a neki természe.
tes világossággal és sodró éllel mondja szavait. Sokan csak egyszerű

szónoki ké rdést látnak abban a fel-felhangzó kérdésben: ,,Mihez is ha
sonlít az Isten országa? Mihez is hasonlítsam?" - majd egy mondatta l
később ismét: "Mihez hasonlítsam az Isten országát?" (Lk 13,18-20)
Nem lehet ezekből a kérdéshalmozásokból kiérezni az önmagával küz
dő Istenember viaskodásait, hogy "amit hi rdetek, úgy hirdessem,
amint az Atya mondta nekem" (Jn 12,50)?

A rejtett beszéd teológiája

Ha Jézus, még emberi adottságai ki nem használásának árán is ,
vállalta a kinyilatkoztatásnak rejtett formájú közlését csak azért, m ert
ezt az Atya akarta, fel ke ll vetnünk a kérdést , hogy miér t akarhatta
ezt az Atya? És it t torkollik be le eszmélkedésünk az üdvökonómiai
rendbe: szenvedő Fiával szerzi a megváltást, aki tehát "nem tartot ta
Istennel való egyenl őséget olyan dolognak, amihez föltétlenül ragasz
kodjék, hanem szolgai alakot fölv éve kiüresítette önmagát ... megaláz
ta magát és engedelmes lett mindhalálig" (Fil 2,6)' Ennek az alapelv
nek kell érvényesülnie az eszmeközlés vonalán is. És ez úgy érvényesül,
ahogy most kezünkben van a Szentírás, Mert azok a homályok, sza
kadozottságok, rögtönzöttségek , véletlenségek, "ijesztően rendszerte
len" és hiányos közlések nem szerkesztési hibák és az első hallgatók
ősközösségének emlékezési kihagyásai, hanem az Atyától végiggondol t
isteni m ü, amely éppen ott és éppen azzal tud nagyot alkotni, ahol az
emberi erők szinte csődöt mondanak. "Lerontom a bölcsek bölcsessé
gét, s az okosak oko sságá t meghiúsítom" - idézi szen t Pál l zaiás pró
fétát annak bevezetésére, amivel I sten el járását ábrázolni akarja. És jó
lenne ezeket a hitéletünk te ngelyében lévő szavakat helyesen ér telmez
ve a világ elé tárni. Hi szen ezekben a mondatokban nem arról van SZÓ ,

hogy a tudomány és az ész használata fölösleges, hanem arról, hogy
elégtelen. És ha legnagyobb tudósaink a múltban is, a jelenben is
mertek vallomást tenni a tudós tudatlanságrö l, mi is bátran vállal
hatjuk szent Páll al : "Mivel ugyanis a világ a maga bölcsességével nem
ismerte föl Istent isteni bölcsességébe n, úgy tetszett Istennek, hogy
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oktalannak látszó igehirdetéssel üdvözí tsa a hivőket" (IKor 1,21> . Ezt
a m í témánkra átfordítva így mondhatnánk: Mivel az észhasználat és
eszmeterjesztés normális és emberileg imponáló útjain nem talál rá
az ember Istenre, az ér te lmi és történelmi erők játékos Ura m egteszi
azt a brav ürt, hogy vállalja megtestesült Igéjében míndazt, ami elfér
az "oktalanság" és a "gyöngeség" fogalma alá.

Hogy vállalta-e? A szellem gyönyörével és a küzdelem kockázata
nak ízgalm ával vállalta. Ezt olvashat juk ki ugy anis szent Lukács so
raíböl: "Abban az órában fölujjongott (Jézus ) a Szentlélekben, és így
szölt : Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert el rejtet
ted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kisdedeknek jelentetted ki .
Igen , Atyám , így tetszett neked" (Lk 10,21). És ho gy ez nemcsak pil
lanatok gyönyöre volt nála, mutatja többek között a színeváltozás fel
ragyogó fénye Jézus arcán és alakján, pedig Mózessel és Illéssel "ha
lálá ról beszélgettek" (Lk 9,31)' És mutatja a prófétától rá is átáradó
csodála t azon , hogy "a k ö, amit az építők megvetettek, szegletkővé

lett. Az Úr müvelte ezeket!" (Mt 21,42) Amit az emberi szakmüve ltség
és szakér telem alkalmatlannak, értéktelennek és felhasználhatatlannak
ítél, az lesz fundam entumává az életnek, a megváltott életnek. Az em
be ri logika, várakozás és okoskodás fölött így érvényesül az isteni lo
gika. (Ér dekesen igazolja ezt az utolsó száz év intellektuális konvertí
tárnak élete, akik - sz ínte kivétel nélkül - nem észokok alapján tér
tek meg, hanem egy-egy kép vagy Iíturgíkus cselekmény vagy más, nem
"ésszerü" okok következtében. Megtérésük érthetetlen fordulat volt
szellemi társaik elö tt.)

Nem szégyellem az evangéltumot

Ahogy a keresztet nem szégyelljük, úgy nem ke ll szégyellnünk az
Isten Igéjének betübe testesülését sem. A szégyen jelei megváltó je
lek rajta. így, ahogy van, így ke ll szeretni , mert így lesz teljesen em
berí és így hagy bennünket is teljes emberi mi voltunkban kiteljesedni.
Az Úr Jézus ugyanis nem készen lépett a világba, hanem a fogantatás
tó l kezdve indul t el a kiérett emberség felé. Az általa hozott Isten
országáról ís azt mondta, ho gy "úgy van vele, rnínt azzal az ember
rel, aki magot vet földjébe" (Mk 4,26). Szent Pál próbálja megértetni
velünk, hogy rnít is jelent az: valamit elvetni. ,.Ami t vetsz, nem a nö
vény, amely csak ezután fejlődik, hanem a puszta mag, például a bú
zaszem" U Kor 15,37). Akik az evangéliumoktól te ljességet és kidolgo
zott rendszert várnak, azok búzakalász vetését igénylik az trrtöl, Milyen
szegényes, semmitmondó egy mag a későbbi kalász mellett! Hiányzik
a gyökér, ez a csodálato s vegyi kombin át. a szar, ez az emelődarúkat

megszégyenít ö gépezet, és a kalász aranyió formája. De a szegényes
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formában , a magban megsejteni és meglátni a már jelenlévő titokzatos
erőt - ez beavatot tságot kíván. - Ilyen beavatottságot kíván Jézus is
igéjének megértésében. Mondja is: "Nem mindenki tudja fölfogni ezt,
csak akinek Isten megadja" (Mt 19,11)' Olyan beavatottságot kiván,
mint amilyen a gyermeké, szül öé, barát é vagy jegyesé, akik töredékek
ből. egy-egy elejtet t szöb öl, ki nem formál t mozdulatokból, egy-egy
ösöktől m arad t emléktárgyból vagy hierogliffé egyszerűs ödött cimer
ből minden t ki tudnak olv asni. "Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni
fogja; szeretni fogom őt én is, és kinyila t koztatom magamat neki"
(Jn 14,21).

Az egyház Kr isztu s je gyese . A jegyes szeretetével tud ja kiolvasni
"az ijesztően rendszertelen és szinte véletlenül" odavetett szavakból
és mo ndato kb ól a kr isztusi akaratot. A töredékek, a homályok, az egy 
másnak ellentmondani lá ts zó közlések magvaiból kisejti a jövendö
kalászt. És aki ezzel a szeretettel olvassa a Szentírást, r ájön arra, hogy
nincs több homál y, rendszertelenség, elhallga tás benne sem, mint más
szeretetben, amely em beri aka r lenni. A kényszermentes és szabad dön
tést a szeretet mindig meghagyja. A tudomány igazságaival szemben
nem lehetünk szabadok: a bizonyítékok köteleznek, az evidenciák és
áttetsző értelmezések elsodornak és elragadnak. Szabadságunk tisz..
te lete miat t vonul Isten a titkok világába. ezért lesz az Úr Jézus Krisz
tus az emberi történelem örök talánya, ezért lesz a Szentírás is min
den tal ánycss ága elle né re a Könyvek Kön yve az emberiség számára.

+

M indennap olvas om, és ameddig csak látok a szememmel, a napnak
és szívemnek minden m egvilágításánál olvasni fogom , a legragyogóbb
nappalokon éppúgy, mint a l egsötétebb éjs zakákon, boldogan vag y
boldogtalanul, betegen vagy egészségesen, hivőn vagy hitetlenül, érze
lemmel tele vagy minden érze lem nél kül. És úgy tűnik, mindig új és
ismeretlen az. amit ol vaso k ; mintha soha nem tudnám kiol vasni, egé
szen megis m ern i : amit látok , csak a szem em sarkából látom, amit ér
zek, csak a szív em egy kis darabkáj ával érze m, de ha egészen látni és
érezni tudn ám - mi len ne akkor ? (Mereskovszki j )

Egyszer talán az egész emberiség ugyanazt fogja mondani , mint én:
"M i t tegyenek a k oporsómba? Ezt a kömJvet. M ivel fogok feltámadni
a sír ból? Ezzel . Mit csináltam a f öldön? Ezt olvastam." Ez f élelmete
sen sok az em ber és talán az egész em beriség szám ára is, a könyv
számára azonb an - f élelmetesen kevés. Me rt lehetetlen az evangél iu
mot anélkül olvasni , hogy ne tegyük meg , ami benne áll. De k i teszi
meg ezt közülünk? Azért ez a legkevésbé olvasot t, a legismeretlenebb
könyv. (Mereskovszk ij)
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