
lapodás gyümölcseivel. Amde nincs az a fa, amelytől több gyümölcsöt ne
várhatnánk. Főként, ha ápoljuk és szeretettel gondoskodunk róla. Papok
és hivek legyenek továbbra is bizalommal a Püspöki Kar iránt. Vala
mennyien keressük és munkáljuk tovább a békés együttműködésta világi
hatóságokkal és használjuk fel a megállapodás nyujtotta lehetőségekethi
vatásunk teljesítésére és a keresztény katolikus elveknek az életbe való
átplántálására.

•

Várkonyi Imre

A TEREMTŐ ISTEN ELSŐ GONDOLATA
ÉS A MEGVÁLTÁS MŰVE

"Aldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki Krisztusban
minden mennyei, lelki áldással megáldott minket ! Benne választott ki a
világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte." így
kezdődik Szent Pálnak az efezusiakhoz írt levelében Isten kegyelmének
magasztalása. A kereszténységnek alapvető ténye, hogy minden Jézus
Krisztusban, és Jézus Krísztus által történik, amióta a második isteni sze
mély, az Ige, vagy ahogy a szentháromsági eredések mondják, a Fiú fel
vette magára az emberi természetet. Szent János apostol evangéliumában
írja: "az Ige testté lett, és közöttünk lakozik. Láttuk dicsőségét, az Atya
egyszü1öttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be." (János 1, l4.)

Ha mint hívő keresztény emberek a fenti kinyilatkoztatott igazsá
gokat vizsgáljuk, akkor mindenekelőtt két gondolat töltheti el lelkünket.
Az első ember, vagy amint a szentatyák tanítani szekták, "első Adám",
nem állta meg helyét azon a próbán, amelyet Isten eléje állított. Mivel az
első Adámnak az egész emberi nem nevében kellett cselekednie, vállal
nia kellett mindazt, ami ebből a cselekedetből nemcsak őreá, hanem ősz

szes utódaira is következik. "Ezért, amint a bűn egy ember által lépett a
világba, s a bűn miatt a halál, és így a halál minden emberre átterjedt,
mert mindnyájan bűnbe estek ..." (Róm. 5, 12.) Nem írhatta volna ezeket
az Apostol, ha az első Adám cselekedete nem azt jelentette, hogy benne
az egész emberi nem fordult szembe az lsten akaratával és az egész em
beri nem bizonyult, gyengének az első próbatételen. Ugyancsak ezért írja
tovább: " ... a halál mégis uralkodott Adámtól Mózesig azokon, akik nem
vétkeztek Adám törvényszegéséhez hasonlóan ..." (Róm. 5, 14.)

, A kinyilatkoztatásnak ezt a megállapítását igazolja az emberiség tör
ténete, amely a megtestesülés előtt játszódott le. Lehetne itt nagyjelentő

ségű vallás- éskulturtörténeti kutatásokra és munkákra hivatkozni, ki
lehetne mutatni, hogy az emberi nem Adám tragikus gyengesége után
milyen messze távozott az egy igaz Isten fogalmától, és rá lehetne mu
tatni arra is, hogy az a tény, hogy Adám az első próbatételen elbukott,
milyen súlyos erkölcsi eltévelyedést jelentett az emberiség számára. Ki
lehetne mutatni ezt annak ellenére, hogy más vonalon letagadhatatlan
alkotások jellemezték az emberiség útját. Nem akarunk itt vészletesen és
külön foglalkozni egyetlen kulturával sem. Az emberiség helyzetét Jézus
Krisztus előtt, Szent Pál így jellemzi: "Ezért Isten szívünk hajlama sze
rint kiszolgáltatta őket a tisztátalanságnak, hadd becstelenítsék meg saját
testüket. Hiszen Isten igazságát fölcserélték a hamissággal s inkább a

-teremtménynek hódoltak és szolgáltak, mint a Teremtőnek, aki mínd-
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örökké áldott ... Ezért .szolgáltatta ki őket Isten aljas szenvedélyeiknek ..•
De el is vették eltévelyedésuk megszolgált bérét. Amint Istent nem mél
tatták arra, hogy teljesen elismerjék. úgy Isten is romlott eszükre hagyta
őket, hadd viselkedjenek alávaIóan. Telve is vannak minden gonoszsággal,
hitványsággal, paráznasággal, kapzsisággal, romlottsággal: telve irigység
gel, gyilkos szándékkal, vetélkedéssel, ármánykodással. gonoszlelkűség

gel. Arulkodók, rágalmazók, Istent gyűlölök, gyalázkodók, kevélyek, kér
kedők, fortélyos gázok, szüleiknek engedetlenek, oktalanok, megbízhatat
lanok, lelketlenek, hitszegők, könyörtelenek." (Róm. 1, 24-31.)

Ez a sötét kép mutatja az emberi nem eltévelyedéseinek minden kö
vetkezményét. Ezért nem lehet csodálkozni azon, hogy az első ember bu
kása után fokozatosan nemcsak az erkölcsi elvek és ezeknek ismerete ho
mályosult el mindjobban az emberiségben, hanem elhomályosult az egy
igaz Istennek ismerete is. "Azzal kérkedtek, hogy bölcsek, de oktalanokká
váltak. Fölcserélték a halhatatlan Isten dicsőségét halandó emberek, sőt

madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával." (Róm. 1, 22, 23.) Amit
az Apostol itt leír, azt minden vallástörténeti és kulturtörténeti munka
igazolja, de igazolja az is, amit Mózes első könyvében olvasunk Adám
bűne után: " ... Fáradalmak árán egyél abból (a munka gyümölcséből) él
ted valamennyi napja alatt. Tövist és bogáncsot hajtson az néked és a
föld növényzetét egyed. Arcod verejtékével edd a kenyeret, míg vissza
nem térsz a földbe, amelyből vétettél, - mert por vagy és vissza kell
térned a porba! - mondja az Úr." Igazolja ezt a tragédiát Kain bűne és
büntetése. (Móz. L 4.) Igazolja ezt továbbá a szetíták és kainiták történe
te. (Móz. L 6.) Igazolja a súlyos elemi csapás, a vízözön, amelynek for
máiról, kiterjedéséről lehet vitatkozni, de egy bizonyqs, hogy mint súlyos
katasztrófa jelentkezett az emberiség történetében. Ezért maradt fenn az
ún. "vízözön elbeszélés" nemcsak a zsidó népnél, amely az isteni kinyi
latkoztatás őrzője volt, hanem sok más népnél is. Hogy csak egyet említ
sünk, a bábeli vízözön elbeszélést.

A teremtő lsten annak ellenére, hogy az ember akit Ö alkotott, nem
állta meg a próbát, már akkor, amikor igazságos itéletet hirdetett az em
ber felett, megcsillantotta annak reményét is, hogy minden gyöngesége,
lázadása és Istentől való elfordulása ellenére sem hagyja el azt a teremt
ményét, akit a teremtés koronájának alkotott. Erről az őskinyilatkoztatás

így beszél: "Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, ivadékod és
ivadéka közé: Az széttiporja fejedet, te pedig a sarka után leselkedel."
(Móz. L 3, 15.) Ennek az őskinyilatkoztatásnak bíztató reménye kíséri az
emberiséget és jelesül az Isten által kiválasztott maroknyi népet, a zsi
dóságot egészen az idők teljességéig.

És most, éppen a kinyilatkoztatás alapján kell feltenni magunknak a
kérdést, hogyaMegváltó, vagyis a megtestesült Ige, és a megváltás té
nye az eredeti bűn logikai következménye-e? Az eddigiekből világos,
hogy az az ember, aki szembefordult az Isten akaratával, aki olyan akart
lenni, mint az Isten, és ennek következtében elvesztette azokat a kivált
ságokat, amelyek természetének nem voltak velejárói, semmiképpen sem
kerülhetett vissza önerejéből arra a nagy méltóságra, amelyre Isten ki
választotta és meghívta őt, hogy t. i. Isten fia legyen. Isten fia nem ugyan
abban az értelemben, mint a Megváltó Jézus Krisztus, hanem úgy, mint
a fogadott gyermek, aki az édes gyermekkel együtt kiálthatja: Abba,
Atya! Ha tehát az ember önerejéből nem juthatott vissza erre a méltó
ságra, nem lehet kétséges, hogy valakinek az ember helyett és az ő nevé
ben kellett a kiengesztelődést az Istennel létrehozni. Nehéz lenne logi
kailag arra a következtetésre jutni, hogyamegtestesülés, vagyis a Meg-
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váltónak megjelenése egy olyan cselekedetnek a következménye, amely
nem hiúsít ugyan semmiféle szabad isteni elhatározást, de önmagában
nem hogy értéket valósítana, hanem semminek nevezhető. A nagyszombati
szertartásban, a Praeconium Paschale ugyan az ember bukását "felix
culpa"-nak, vagyisj.boldog bűnnek" nevezi, de ez még nem jelenti azt,
hogya liturgiának ez a kifejezése eldönteni akarná azt a kérdést, hogy az
Istenember földi megjelenése és a megváltás ténye logikailag a bűn kö
vetkezménye-e vagy sem ?

Megítélésünk szerint, sokkal inkább elfogadható az a magyarázat,
amelynek elindítója Duns Scotus, de pregnáns megfogalmazója a nagy
magyar egyetemi tanár, Schütz Antal volt. Eszerint a teremtő Istennek
logikailag és nem időrendben első és abszolut gondolata a megtestesült
Ige, vagyis a Megváltó, és ettől a gondolattól függően minden más te
remtő aktus csak feltételes. Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt le
velében, az ún. nagy himnuszban, így látjuk összefoglalva erre vonatko
zólag a teremtő Isten tervét: Az Atya Krisztusban áldott meg minket
minden mennyei és lelki áldással. (Ef. 1, 3.) Krisztusban kiválasztott min
ket a világ megteremtése előtt. (Ef. 1, 4.) Eleve arra rendelt minket, hogy
fiának fogadtassunk Jézus Krisztus által, " ... és magasztaltassék kegyel
mének dicsősége, amellyel minket szeretetébe fogadott szeretett Fia által."
(Ef. 1, 6.)

Tudjuk, hogy Isten elhatározásaira vonatkozóan semmiféle időrendi

sorrendet megállapítani nem lehet és nem szabad. Istenben minden elha
tározás szabad és örök. Éppen ez a tény ad lehetőséget arra, hogy amikor
vizsgálat tárgyává tesszük magát a teremtést, mint Istennek örök elha
tározását, megállapítjuk az ember tragikus bukását, akkor lehet és sza
bad gondolkozni azon, hogy az örök isteni elhatározásokban nem időrend

ben, hanem logikailag mi Isten első és abszolut gondolata. Szabad ezt
fejtegetni azért is, mert csak így kaphatunk, megítélésünk szerint, meg
nyugtató feleletet azokra a kérdésekre, amelyek sok teológusnak okoztak
nem kis problémát. T. i. miért engedte meg Isten az ember bukását? Miért
engedte meg, hogy az általa kapott szabad akarattal már az első próbán
visszaéljen? Miért engedte meg Isten, hogy az ember olyan hosszú időn

keresztül keservesen tapasztalja magán ennek az elbukásnak minden kö
vetkezményét? Isten ugyanis, amint a kinyilatkoztatásból tudjuk, nem
akarta sema halált, sem azt a sok emberi nyomorúságot, amely a Tőle

való elszakadásnak lett következménye. Isten ugyanis az életnek és nem
a halálnak az Istene.

Minden különösebb logikai következtetés nélkül megállapíthatjuk,
hogy ha arról beszélünk, hogy az ember szabad akarattal rendelkezik, ak
kor azt is mondanunk kell, hogy az Isten szabad. Jó azonban arra gon
dolni, hogy itt is, mint minden más isteni tulajdonságnál, ha azt mond
juk, hogy az Isten szabad, és szabad az ember is, ezt csakis analogíce le
het mondani. Az isteni szabadságról valamelyes képet akkor nyerhetünk,
ha itt is alkalmazzuk ,a más isteni tulajdonságoknál használt hármas
teológiai utat. (Via affírrnatíonís, negationis, eminentiae.) Az isteni ab
szolut szabadságot semmi sem köti meg. így semmiképpen sem kötheti
meg a törvényeivel szembeforduló emberi akarat. Amikor tehát Isten
megengedi ,a szabad akarattal rendelkező ember bukását, logice már ott
kell lenni Isten örökelhatározásaiban, és pedig az első helyen, a megtes
tesült Igének. Annak a Megváltónak, aki nem következménye az ember
bűnének és Istentől való elfordulásának, de aki lehetővé teszi az ember
számára a bukás helyrehozását.

lsten önmagát szükségszerűen szereti. A teremtésben viszont nincse-
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nek szükségszerűségek,Ha Isten teremt, ez csakis az abszolut szabad IS

teni elhatározás következménye. Ebben a szabad isteni elhatározásban
öröktől fogva szerepel az ember megváltása is. Ez a megváltás azonban
nem független Isten első és abszolut gondolatától, a megtestesült Igétől.

"Tudtunkra adta ugyanis jóságos tetszése szerint akaratának titkát,
amellyel elhatározta, hogy .az idők teljességével Krisztusban, mint Főben

foglaljon össze míndent, ami mennyben és földön van." (Ef. 1, 9.) A te
remtő Istenakar.atának nagy titkát fedte fel előttünk a megtestesült
Igében. Abban, akiben, mint Főben akar mindent összefoglalni és meg
újítani. Talán a Vulgata fordítása az Efezusi levél 1. fejezet 10. versében
még jobban kifejezi ezt az örök isteni elhatározást, amikor azt mondja:
"Krisztusban állítson helyre mindent." Csak az elmélyült és logikusan
gondolkodó emberi értelem tudja megközelíteni a kinyilatkoztatás ezen
szavainak magasságát és mélységét. Ezért nem szabad csodálkozni azon,
hogy az idők folyamán olyan sok eltévelyedés mutatkozott az istenfo
galommal és a megtestesült Igével szemben.

A helyes istenfogalomhoz tartozik, hogy bár a bűn az ember részére
nagy tragédia, de ez semmiféle isteni akaratot nem hiúsít meg és nem
húzza keresztül Isten számításait. Az emlitett Schütz professzor írja: "Is
ten előtt öröktől fogva világosan áll az üdvtörténetnek egész menete,
minden mozzanatával együtt és mindegyik teljes tartalma és jelentősége

szerint számba van véve Őnála, úgy, hogy ·a vég is és az átmenetek is
mindenestől benne vannak az Ő terveiben." (Schütz: Kereszténység és
épség. Titkok tudománya, Budapest, 1940. 128. old.) Az Efezusi levélből

komoly meggondolások alapján igazoltnak látszik Aquinói Szent Tamás
tanítása az ember paradicsomi állapotáról. Az épség és a többi természe
ten kívüli kiváltság nem más, mint a végleges megdicsőültségnekelővé

telezése, és a megdicsőült vég nem más, mint a paradicsomi állapotnak
most már teljes és végleges kibontakozása. (Schütz: Id. m. 129. old.) Az
ember elbukott, de ha az Istenember, mint első és abszolut gondolat ott
van a teremtő Istenben, akkor ez a bukás minden tragédiája és következ
ménye ellenére is magában hordozza a kibontakozásnak, vagy mondjuk
így, a kiengesztelődésnek a tényét. így azt is el lehet fogadni, hogy az
Isten örök végzésében az ember paradicsomi állapotát itt a földön epi
zódnak szánta. Meg akarta mutatni, hogy az Ö abszolut szabad akaratá
val való szembeszállás milyen következményekkel jár, de nem vette el
az embertől a reményt, hogy munkája és törekvése végűl is milyen fény
nyel fog kibontakozni.

Mi emberek Isten akaratának elhatározásait csakis két vonalon tud
juk megismerni. Egyrészt a külső jelekből, másrészt abból, amit Isten
akaratáról az emberrel a kinyilatkoztatásban közölni akart. Ezért moridja
Szent Pál apostol: "Ami ugyanis Istenről megismerhető, az világos előt

tuk, mert Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Hiszen ami benne látha
tatlan: Örök ereje és isteni mivolta, a világ teremtése óta művei alapján
értelemmel felismerhető..." (Róm. 19, 20.) Tehát bizonyos tényeket a
külső megnyilvánulásokból mindenki felismerhet Istenről és az Ő akara
táról. Ezzel szemben ami Istenben belül játszódik le, örök elhatározásai,
ezekről csakis annyit tudhatunk, amennyit Ű a kinyilatkoztatásban velünk
erről közölni akart, illetve amennyi az időben örök és abszolut szabad
elhatározásaiból megvalósult. Ha helyes az istenfogalmunk,akkor nem
kísérthet bennünket az a gondolat, hogy eltérés lehet az Isten örök elha
tározásai és ezeknek időben való, vagyis külső megvalósulásai között. Is
tenhez csak az méltó, hogy ezek az örök és változhatatlan elhatározások
kifelé úgy valósuljanak meg, hogy azok, akik látják azokat, következteté-
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seikben olyan itéletet tudjanak maguknak formálni, amelyek ténylegesen
megegyeznek ezekkel az örök isteni elhatározásokka!.

A fejtegetés talán súlyos gondolatokat görget. Ez azonban szüksé
ges ahhoz, hogy a következő gondolatsort is helyesen és jól érthessük
meg. Csakis az előzőek birtokában és megértésében állíthatjuk, hogy az
Istenhez méltóbb gondolat az, hogy első legyen logikailag az Istenember
és csak ettől az első gondolattól függően játszódjék le a teremtés nagy
színjátéka. Ez az Istenember lesz az a szükséges kegyelmi fő, aki betölti
Isten örök gondolatának azt a részét, amely Isten és ember eredeti viszo
nyának helyreállításához szükséges. Ezért imádkozza a szentmise felaján
lásában az Anyaszentegyház: "Isten, ki az emberi nem méltóságát oly
csodálatosan megalkottad és még csodálatosabban helyreállítottad ..." El
fogadható, hogy ebben az imádságban is kifejezésre jut Istennek az az
elhatározása, hogy a teremtés, a próbatétel, az ember elbukása és a hely
reállítás, mind az első, örök és abszolut isteni gondolattól függ.

Jézus Krisztus az új emberideá!. Úgy is lehetne mondani, hogya tör
ténések középpontjában újra megjelenik az igazi ember. A megtestesült
Ige az emberi történések középpontjában áll az által, hogy mindaz, ami
az ember teremtésétől a megtestesülésig lejátszódott a történelem szín
padán, tuiajdonképpen előkészület volt megjelenésére. Vele, hitünk sze
rint, az Isten kimondta az ember számára az utolsó szót. Ezt a kijelenté
sünket jól kell értelmezni. Nem akar semmiféle helytelen, vagy félreért
hető jóslatot jelenteni. Krisztus az utolsó szó az egész emberiségre ér
vényes kinyilatkoztatást illetőleg. Isten ilyen új kinyilatkoztatást már
nem ad az embernek. "Miután többféleképpen és különböző módon szólt
hajdan Isten a próféták útján az atyákhoz, a végső korszakban Fia által
szólt hozzá. Öt rendelte a Mindenség örökösévé, hiszen általa teremtette
a világot is. Dicsőségének kisugárzása és lényegének képmása Ö, aki hat
hatós szavával fönntartja a Mindenséget." (Zsid. 1, 1-3.) Óvni szeretnénk
mindenkit attól, hogy az apostolnak ezeket a szavait: "E végső korszak
ban" - valamiféle millenarista, világvégét váró módon értelmezze. Ez
távol áll nemcsak az apostoltól, hanem minden józan teológiai ismerettől

és fejtegetéstől is.
A megtestesült Ige éppen azért, mert az ember megváltása és visz

szafogadása általa történik, csakis tökéletes ember lehet. Hozzá tartozik
tehát, mint tökéletes emberhez, a szenvedékenység. Erre tanít bennün
ket a kinyilatkoztatás is. Mert hiszen: ... "ebben van számunkra a meg
váltás a vére által ..." (Ef. 1, 7.) Az lsten, akaratát nem teljesítő véges
ember arra képes volt, hogy bűne által elforduljon az Istentől, és olyan
viszonyt létesítsen, amelyben részére önmagától és saját erejéből nem volt
lehetséges a visszafordulás és a régi rend helyreállítása. Ezt csakis az Is
tenember és pedig a szenvedékeny Istenember hajthatta végre. Ez az Is
tenember vállalta, hogy elégtételt ad és így szerez kiengesztelődést. Az
Istenember éppen úgy, mint az első Adám a bukásnál, most mint második
Adám az elégtételadásnál és ,a kiengesztelődésnél az egész emberi nemet
képviseli. "Ha ugyanis egynek bűnbeesése míatt oly sokan meghaltak,
Isten kegyelme s az egy embernek, Jézus Krisztusnak kegyelmi ajándéka,
még bövebben kiárad sokakra. A kegyelemmel tehát nem úgy áll a do
log, mint az egy ember bűnével ... amint tehát egynek bűnbeeséséből

büntetés száll minden emberre, úgy árad minden emberre életadó meg
igazulás egynek igaz volta miatt." (Róm. 5, 15-16, 18.) Az Istenember
személye biztosítja a kiengesztelődésnek túlcsordulását és a megigazulás
lehetőségének általánosságát. Az Istenember: " ... a kereszt által mind
kettőt (az egész emberiséget) egy testben kiengesztelte Istennel úgy, hogy
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saját személyében megdöntötte az ellenségeskedést." (Ef. 2, 16.) A meg
váltás és annak körülményei igazolják, hogy az Istenemberben a szenvedé
kenység nemcsak képesség. Az Istenember fogalmával nem ellenkezik a
szenvedés önkéntes vállalása. Tökéletes emberi természetet vett fel ugyan
is magára. Ez nem jelenti azonban, hogy az Istenember szenvedékeny
emberi természete nem volt mentes azoktól a vágyaktól, amelyek jelent
kezései leginkább alkalmasak arra, hogy az emberben lévő harmóniát
megbontsák. Nem volt mentes azonban bizonyos külső emberi nyomorú
ságoktól. Földrelépése után nemsokára menekülnie kellett Egyiptomba.
(Máté 2, 13, 15.) Mikor innen visszatérnek, Arkelausz miatt nem mehet
nek Judeába, hanem Gallileába kell menniök. (Máté 2, 22.) Jézus könnye
zik Jeruzsálem fölött. "Mikor közelebb érve megpillantotta a várost, sírva
fakadt." (Luk. 19, 41.) Az Olajfák hegyén vérrel verejtezik. Halálfélelem
fogja el Öt. "Egyszerre csak szomorkodni és gyötrődni kezdett. Halálosan
szomorú . a lelkem, mondta nekik, várjatok itt és virrasszatok velem."
(Máté. 26, 38.) A mennyeí Atyához azért imádkozik: "Atyám, ha lehetsé
ges, kerüljön el ez a kehely". (Máté 39.) És elszenvedi mindazt, ami szük
séges ahhoz, hogy megvalósuljon minden vonatkozásban a Mennyei Atya
akarata. Ehhez Jézus Krisztus, a megtestesült Ige isteni engedelmességére
volt szükség, Ezért írja az apostol: "Ugyanaz a lelkület legyen Bennetek,
amely Krisztus Jézusban volt. Ö, isteni mivoltában nem tartotta Istennel
való egyenlőségetolyan dolognak, amihez feltétlenül ragaszkodjék, hanem
szolgai alakot fölvéve kiüresítette önmagát és hasonló lett az emberekhez.
Külsejét tekintve olyan volt, mint egy ember: megalázta magát és enge
delmes lett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig." (Filipp. 2, 5-8.)
Mindaz, amit a megtestesült Ige szenvedékenységérőlelmondottunk, sen
kit se vezessen félre. Aquinói Szent Tamás tanítja, hogy magára vette, de
nem vonta magára a szenvedést. (S. Th. III. qu. 14. a. 2. ad.) Önként vál
lalta az engesztelést. lzaiás próféta írja róla: "Feláldoztatott, mert Ö
akarta." (Iz. 53, 7.)

Ha 'az Istenember szenvedésvállalásának végső okát keresem, akkor
ezt szeretetében találom meg. A legtökéletesebb ember, aki ugyanakkor
Lsten is, vállalja Istennel szemben az engesztelést, az áldozatot. De ez az
engesztelés és áldozat az ember felé a szeretet arculatát mutatja." "Él
Jetek szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket és jó illatú áldozati
adományként ajánlotta fel magát értünk Istennek." (Ef. 5, 2.) Attól nem
kell tartanunk, hogy ebben a látszólagos kettősségben valahol csorba esik
vagy az örök és változhatatlan isteni akaraton, vagy az áldozatnak szere
tetből történő teljesen szabad vállalásán. A szabadság ugyanis nem szen
ved csorbát azáltal, hogyamegszerzett készség következtében nagy biz
tonsággal törekszik a jóra, és pedig lehetőség szerint a legnagyobb jóra.
Krisztusban, mint többlet jelentkezik, hogy Ö mint közvetítő Isten és az
ember között egyszerre két vonalon is a legnagyobb értéket tudja meg
valósítani, Ezt a legnagyobb értéket pedig egy ugyanazon szabadakarati
ténnyel valósítja meg. Istennel szemben a szenvedésben, önmagának tel
jes feláldozásában és átadásában, ugyanakkor az emberrel szemben a
legnagyobb szerétetben. Nagyobb szeretete ugyanis senkinek sem lehet,
mintha valaki életét áldozza másokért. Ezzel a szeretettel valósítja meg
az ember új, fogadott fiúságának lehetőséget. Teszi ezt tárgyilag és elég
séges módon azáltal, hogy odaadta magát érette.

Hibás lenne egész eddigi fejtegetésünk, ha az Istenemberről. mint a
teremtő Isten első gondolatáról, az ember Megváltójáról fejtegetéseinket
itt lezárnánk. Az apostol Jézus Krisztusban minden vonatkozásban a tel
jességet emeli ki. (Ef. 4, 13-16.) Nem állhatunk meg tehát annál a gon-
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dolatnál, hogy Isten Iogice első és abszolut gondolata az Istenember. és
pedig a szenvedékeny Istenember. Tovább kell mennünk és azt kell mon
danunk, hogy az örök és első gondolatban a teljes Istenember jelenik meg,
a teljes kibontakozásban, a megdicsőülésben. El kell fogadnunk Szent
Tamás gondolatmenetét, amely szerint Istenben együtt van a kezdet és a
vég. Isten sohasem döbben rá, hogy elhatározá.saiban valamit nem vett
számításba. Amikor tehát az Istenembert szenvedékenynek gondolja el,
akkor ebben a gondolatban ott kell lenni a megdicsőülésnek is. Ez ugyan
is jutalma annak a műnek, amelyet az Istenember magára vállalt és tel
jesített. Miután pedig a bűntől megváltott, az isteni fölség jobbjára ült a
magasságban és annyival kiválóbb lett az angyaloknál, amennyivel kü
lönb nevet örökölt náluk. Ugyan melyik angyalnak mondta valaha Is
ten: Az én Fiam vagy, én ma szültelek ? Vagy pedig: én Atyja leszek, Ö
meg a Fiam? (Zsid. 3-6.) Az Istenember teljes kibontakozásának, a meg
dicsőülésnek ténye egyben magával hozza azt is, hogy a Krisztust kö
vetőknek ki teljesülése, a krisztusi élet is csak ebben az Istenemberben
valósulhat meg. " ... amíg mindnyájan el nem jutnak a hitnek és Isten Fia
megismerésének egységére és meglett emberré nem leszünk, Krisztus tel
jességének mértékében." (Ef. 4, 13.) Szent Pál szavai figyelmeztetnek
minden hívő embert, hogy visszafogadva Krisztus áldozata és megváltói
kegyelme által mi csakis az Ö bűvkörében tudunk élni. Életünknek min
den mozzanata benne játszódik le. Az Ö megjelenése az idők teljességében
és általa Isten és ember kapcsolatának helyreállítása azt hozza magá
val, hogy Öt az üdvösség útján senki sem kerülheti meg. A megváltás té
nye minden ember számára lehetőséget ad az üdvösségre. Ezt azonban ki
is kell használni. Az üdvösség keresése Jézus Krisztusban nem áll, de
nem is állhat szembe semmiféle tisztességes földi törekvéssel. Sőt. Ezek
a törekvések hivatva vannak szolgálni és segíteni az ember kiteljesülé
sét, és nem akadályokat, hanem lendítő erőt jelenthetnek az embernek az
üdvösség útján. De ez nem valósulhat másképpen, mint ahogy az apostol
írja: "Miután tehát a hit által megigazultunk, éljünk békében az Isten
nel Urunk, Jézus Krisztus által. Altala a hit segítségével utunk nyilt a
kegyelemhez, amelyben élünk és dicsekszünk is Isten fiai dicsőségének

reménységével." Róm. 5, 1-2.) "Ezért úgy tekintsétek Ti is magatokat,
hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, Krisztus Jézusban, a
mi Urunkban," (Róm. 6, ll.) " ... Mint halálból életre keltek, adjátok át
magatokat az Isten szolgálatára, tagjaitokat pedig az igazság eszközéül
az Istennek." (Róm. 6, 13.)

Az Istenember által végrehajtott megváltásműkivétel nélkül minden
ember számára lehetőséget ad az üdvösségre. Lehetőséget, és nem pedig
azt, hogy Jézus Krisztus megváltói működése az embert akarata ellenére
üdvözíti. Hit az Istenemberben. hit az Ö megváltói kegyelmében, csak
egyik része annak a nagy műnek, amelyet magunkban mindannyiunknak
el kell végezni, ha nem akarjuk, hogy az üdvösség számunkra csupán le
hetőség maradjon. A hiten felül, az "új ember" életével kell bizonyíta
nunk azt, hogy Krisztus megváltói műve, szenvedése és kereszthalála mí
bennünk nem hiábavaló. Aranyszájú Szerit János az Efezusi levelet ma
gyarázva kiemeli, hogy Krísztus mínden embernek őspéldája, aki szenvedő
testében formálta ki bennünk az új embert. (Ar. Szt. Jn. in hom ad. Eph.
5, 3, P. G. 62, 40-41.) Azoknak tehát, akiket az Istenember a megváltás
ban )lj életre szült, a világosság cselekedeteivel kell egyénileg is alkalma
soknak mutatkozni a megváltás gyümölcseire. "A világosság gyümölcse
csupa jóságban, igazságban és egyeneslelkűségben mutatkozik. Keressé
tek, ami kedves az Úrnak." (Ef. 5, 9-10.) Az egyéni élet tele lehet sok
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buktatóval az ember számára, amely buktatók akadályozni akarják, hogy
kialakuljon benne az az ember, aki végül is Krisztus megváltói életének
nyomdokain járva eljut a teljes kibontakozáshoz, a megdicsőüléshez. Azt
a boldogságot, amelyet az Apostol a rómaiakhoz írt leveiének 8. Iejeze
tében leír, a megváltást kereső ember mindennél többre kell, hogy érté
kelje, Ez nemcsak egyéni üdvösségét szolgálja, hanem egyúttal kifejezi
azt a mélységes imádatot és hálát is a teremtő Isten iránt, aki első gon
dolatában a megtestesült Igét a nagy próbán kudarcot vallott ember
visszafogadására szánta.

•

AZ ÖREGEBB

Aggastyánmódra élek.
Alig
csinálok valamit.
Teszek-veszek, az ablakon kinézek
és már is elröpült a nap.
ügyetlen vagyok, hitvány és kiégett:
a kezemből a könyvek, az edények
kihullanak.

VERS A FAHAZROL

A legjobb még a fekvés és az álom.
A csend, ami
körülpólyálgat, hogy semmi se fájjon
és még jobbak az anyám csókjai.
Kilencvenéves ő. Töpörödött
öregasszony. A lába csupa seb.
De napsütött a szíve. tgy vagyok
még is csak én az öregebb.

Toldalagi Pál:

Hegy hónalján favityilló
Könyököl rajt öt diófa,
Körüls.zövi vadkapor, mint
Férfiállat a borosta.
Ez az enyém, igy futotta,
Föld szegénye, hogy lehetnék?
Arnyék is jut delelőre,

Dióm érik telelőre.

Szűk határ ez, kis javacska,
De a jót nem ölre mérik,
Nem jussolják s nem cserélik
Zsákkal sem kerül piacra!
S ezt a házat, favityillót
Mi ácsoljuk oly magasra,
Homloka az eget érje
Csillag fusson tetejére!

Zsindelyén Göncöl tanyáz,
Táncos fény a szemöldökfán
Asztal körűl nagy család,
Inyt csiklandoz a közös tál.
Szűk ennyinek a faház?
Tágasabbra mért is telne?
Széles kedvünk dudorász:
Emberiség elfér benne!

Hunyadi István
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