
valósulása, amit Jé zus a hegyibeszé d bo ldogságaiban hirdetett (Mt 5,
3·12>-

A ..soha el nem hervadó örökség" előző h írülad ás át (1,4 l látszólag
gyengíti az, hogy most már csa k "a lel kek üdvösségéről" van szö, De a
Szentírás nem pusztán szellemi, tes tetlen val óságkén t ér ti a lelket :
számára a ..lélek" egyenlő az ..énv -nel, az egész személyisé ggel. Ezt a
..lelket" akarja például Pé ter ..odaadní" Krisz tusért (Jn 13,37, ahol a
magyar fordítás tennészetszerűleg .. é letemv -r ő l beszél l . Teh át az egész
személyiség beteljesülésérőlvan sz ö, ígazi életre keléséről , megmentésé
ről és örök megőrzéséről Isten részéről. De nem ..a lélek", hanem ..a lel
kek üdvössége " áll a levélben, mert csakis Krisz tussal val ó kapcsolat
ban és szentjeinek közösségében lehetséges az örök megdicsőülés Isten
választottai számára .

Walter Pietsch

A LEGHIHETETLENEBB TÖRTÉNET

M egismertük Isten szeret etét ,
és hittünk benne. ( lJ n 4,16)

Nem könnyű az újszövetséget ..új"·ként olvasni. Szavai meghitten
esengene k , és az utolsó 2000 év történelmén úgy húzódik végig , mint
egy szönyegben a szálak és minták. Még aki elutasítja Krisztust és
egyházát, az is belőlük él, mély és titokzatos ér telem ben, - de szö
szerintiben is, mert sok keresztény gondolat szinte közkincsévé lett a
mai emberiségnek. Isten emberré lett, és ezzel belépet t t ör téne lmü nk
be, semmiféle hatalom nem számüzheti belőle többé.

De ez a megszokottság, ez a meghittség a keresz tény üzenettel val ó
érintkezésben akadályoz abban, hogy újat keressünk és váratlant tal ál
junk az Evangéliumban. Sokak számára már nem az a világosság, amely
felé az élet sötétjében meglepve és várakozással telve fordítjuk arcun
Ita t , hogy igazán és pontosan meglássuk, mi is világít itt. Már nem
örömet szerző üzenet, mert már nem is igen figyelünk rá, abban a
helytelen hiedelemben, hogy mindezt már ismerjük, és semmi újat nem
tár föl előttünk többé. H a úgy olvasnánk és hallgatnánk az Evange
líumot, a kereszt és a feltámadás i.izenetét, mint valami más bolygóról
származó lény, aki legelőször hallja, akkor nem győznénk csodálkozni
ezen a rejtélyes és páratlan történeten, amely oly különös , oly nyug
talanító, oly botránkoztató, - a világ leghihetetlenebb története. És
ez olyan döbbenetbe ejtene, amelyből csak egy a gyógyulás: a hit. Ha
igazán hisszük m índezt, akkor egy új feltámadás csodája megy végbe
bennünk.
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Szent János első levelében áll egy mondat, amely az igazi keresz
tény hit kornpendíuma, összefoglalása: ,,Megismertük Isten szeretetét,
és hittünk benne."

A keresztény hisz Isten szetetetében
Nem egyszeruen és színtelenül így mondja: "Hittünk Istenben"! Ezt

megteszi a nemkeresztény is, ez a jámbor pogánytól is kitelik . - Ha
nem így: "Hittünk Isten szeretetének". Olyan valószínűtlen és olyan
ritka hittétel ez az emberiség szavalókórusában, legnagyobb gondol
kodóik és költőik könyveiben, hogy azt mondhatnánk: egy gyermek
hangjához hasonlít a bömbölő tenger előtt, amely millió és millió han
gon kiált a szenvedésből, szükségből, halálból: "Nem, mi nem hiszünk
Isten szeretetében, különben másképp kellene hogy menjen a világ
sora, mint ahogy a valóságban!" Ez a keresztény hit a legvalószínűt

lenebb igazságot vallja. Éppen olyan valószínűtlen ez, mint János má
sik kijelentése: "Isten emberré lett és közöttünk lakozott." Igen, ez a
két mondat alapjában véve együvé tartozik: "Mi hiszünk Isten szere
tetében, mert Isten emberré lett, szenvedett értünk és feltámadott ."

Ez a hit megalapozott

Figyeljük meg pontosan, mit mond János: ,,Megismertük Istennek
irántunk való szeretet ét.' János nem álmodozó, nem él illúziókban.
Tudja, mi az árulás, a gyűlölet, a gonoszság. Nem hiába állt a kereszt
alatt, és hallotta ott Jézusnak mind k özött legérthetetlenebb szavát:
"Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?" Ismeri a "világot", és
amit evangéliumában annak sötét mélyeiről és a gonosz hatalmáról ír,
azzal szemben Spengler műve, "a Nyugat pusztulása", olyan, mint egy
optimisztikus regény. Ebből a sötét háttérből világít elő a mondat:
"Hittünk Isten szeretetében."

Miért hisz benne? János nem azt mondja: "Hiszem, mert abszur
dum." Becsukom a szemem, hogy ne kelljen látnom ezt a valóságos
világot. Egy szaltomortáléval kiugrottam a valóságból. Kimenekültem
az időből képzeletem álom vilá gá b a . Túlságosan iszonyatos volt a világ
Krisztus megölése után - nem tudtam tovább élni benne, miután há
rom óra hosszat álltam a kereszt alatt, ez alatt a kereszt alatt. Két
ségbe kellett volna esnem, mint Júdásnak - és hogy megmeneküljek
a kétségbeeséstől, egyre azt kiáltom magamnak: "Hiszek a szeretet
ben!"

Nem, János semmi ilyet nem mond. Nem beszéli be magának a
hitet: csakugyan hisz. Mert megismerte Isten szeretetét. Ez a szeretet
ellenállhatatlan tanúsággal jelent meg előtte Krisztus életében, halá
lában és feltámadásában: "Amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk,
amit szemléltünk és amit a kezünkkel tapintottunk, azt hirdetjük nek-

100



tek" OJn 1,U . János szemtanúja a feltámadásnak, és a fel támadás felöl
nézve Krisztus szenvedése és halála úgy válik érthetővé, mint szerete t
ből való halál. "Arról ismertük fel Isten szeretetét, hogy életét adta
értünk" (3,16). Ezért hangzik diadalmas alaptémaként egész igehirde
tésében : "Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az az Istenben
marad, és Isten őbenne" (4,16).

A kereszténynek ebből a hitből kell élnie

Ez az egyedüli segítséget nyújtó szérum a roppant arányokat öltő

aggodalom és kétségbeesés ellen a világban. "A világon szorongatástok
lesz, de bizzatok, én legyőztem a világot!" (Jn 16,33) Aki hisz a fel t á
madásban és onnan szemléli Krisztus szenvedését , abban növekednie
kellene a győzelembe vet ett bizalomnak. A világ nem mélyebb Isten
nél - és Isten majd elintézi a sorát. Mióta ez a húsvéti fénytől k örül
sugárzott kereszt ott áll a világban és annak tö rténelm ében , azóta jö
het bármi. Isten szív én viseli ezt a világot, beleállította átdöfött szívét
a világ kellős közepébe - és a nyughatatlan világ minden eseménye
legmélyében nem más, mint az ő szeretetének szívverése.

De mi keresztények ne vegyü k könnyen sem ezt a rémületesen bol
dogító sz öt Isten szeretet ér öl, különben az éle t tehervivői és szen
vedői azt hihetnék, hogy be akarjuk őket csapni egy jámbor mondás
sal. Nekünk is át kell szenvednünk valamit a világ nyomorúságából.
A mi szívünkön is sebet kell ejtenie szeretteink halálának. Nekünk is
ki kell vennünk részünket a világ aggodalmából, az elmagányosodás
ból, az Istentől való látszólagos távolságból. Csak akkor igazolhatjuk
hitelesen, micsoda merész, micsoda győzelmes hit rejtőzik ebben a
mondatban: "Isten a szeretet" - a szeretet olyan na gy, mint az Isten,
olyan megfoghatatlan, mint az Isten. Csak akkor válik világossá, hogy
Krisztus keresz tje világító tüzjel e világon annak, aki hisz .

+
Különösen kivánatos és sz iik séqes, hogy a Szentírással való foglal·
kozás befolyással legyen a teológia egész tudomá nyára, és úgyszólván
annak lelke legyen. (XIII . Leó: Providentissimus Deus )
Az Irást imádkozva kell olvasni és olvasva imádkozni. H a helyesen
olvassuk a Bibliát, akkor Isten beszél hozzánk, és mindaz, amit ot
vasunk, adjon al kalmat , hogy mi beszéljünk Istenn el. (Gerhard Ter
steegen) ~ :~1

Hogyan olvassa az ember a Bibliá t? úgy, mint a menyas szony vőlegé·

nye leveleit. (Ismeretlen)
Isten szava olyan, mint a papirosra irt kottafejek : hangszerre vágyik,
amely egyszerre feltárja titokzatos élet ét. (Conrad Gröber freiburgi
érsek)
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