
ják el rnindenütt, ha valóban igaz. S
meggyöződésem, hogy éppen ennek a
természettörvénynek ilyen értelmű

megállapítása vagy kidolgx:>zása talán
a legnagyobb feladata annak a dialó-

A KIS ÚT

•

gusnak, amelynek az emberiség foko
zatos egységesülése nyomán egy illa
gasalbb humanizálódás érdekében szük
ségszerűen meg ikell índulnía a külön
böző kulr1Júrák és vHáglI1ézetelk közörtJt.

Fiatal pár csönget a plébánián. Esküvő ügyében járnak. ,B~zélgetés köz
ben elmondják, hogy az egyházi szertartást üres formaságnak tekintik, kizá
rólag sziileik kívánságának akarnak eleget tenní. Amikor ezt kifogásoljuk,
szinte csodálkozva kérdik: "De hát miért legyünk keresztények?"

Hogy rníért legyek keresztény? Mert
az a Titok, akit Istennek mondunk,
.Jézus Krísztusban nekünk ajándékozta
magát, hogy semmihez se hasonlítható
módon betöltse minden vágyunkat,

Először Istent kell megtapasztal
nunk, hogy megértsük ezt a kijelen
tést. A szerelern egyilke azoknak a jeles
időknek, rumikor könnyen találkozunk
Istennal. A szerelern végtelen vágyó
dást ébreszt bennünk. Két feltétlen
szóval fejezi 1{Ji legbenső értelmét:
egyetlenem . .. örökké... Mindke,uő

a végtelenre utal. Ám a véges ember
ben honnét támadhat Llyen végitelen
vágy? Változó szívünk honnét meríti
az erőt és bátorságot, hogy i,ly,en fel
tétJ:eIn tlti:jelentésrt te,gyen? Az Egyet
len Öl'ö1{Jk)évailó biZJtatja erre és sür
geti aggódó szívünket, Az egymást
szívböl szeretők belekerülnek abba a
sodrásba, amí h'ajtja az egész torern
tett világot, és amiinek soha semnni sem
elég ezen a világon,

Ha figyelnek arra, ami szrvük leg
mélyén történfk, akkor szerelmük vé
ges végtelenségében megtapasztalhat
ják Istent. Isten a beteljesülés igérete
abban a végtelen igényben, amit fel
kelt ugyan a szerelem, de betölteni
nem tud soha. "Vlágyat az fakaszt, ami
van, az ábránd pedig a nem létező"

(Claudel). Az Egyetlen Örökkévalónak,
aki célja és fel,tétele, kezdete és vége,
legbensö ereje és örölk beteljes.ítóje e
~ró dínamíkának, Illetn adható más
nev, mínt Isten.

,Ho,gy rníért legyek keresztény? Mert
Joou'S Krisztusban nekünk ajándé
kozta magát Isten.

A természeetudoménzokon nevelő
dött mai nemzedék szívesen fogadja
el, hogy a világ a keletkezés és fejlő-

dés hatalmas szimfóniája. E kozmí
kus szírníónía döntő fordulata az em
ber kiemelkedése volt. Miridannak, ami
addig történt, 3JZ volt az értelme, hogy
előkészütsa az embert. Arra valók a
rrnllaárdos negyságrendű idők és te
rek, hogy a világ főIfejliődihessen az
emberig, a mindenség értelmet kap
jon ettől a mtnöségí változástól. A vi
lág éntelme az ember, akiben magá
ihoz tér az anyag. És az ember rniben
találja meg létének értelmét?

Ha belemerészkedünk a történelem
be, anegsejtjük találn, hogya szellem
mily tehetetlenül VIan kitéve az anyag
vak törvényeinek; talán megérzünk
valamit azokból a kímokból, amrit em
ber okozort embernek 1-2 mil.líó éves
története során. Ha elborfthatná szí
vünket a rabszolgák, kízsékményoítak
és elnyomottak jajkiáltása; 'bepiszkolt
szerelem, elárult eszmények, megsze
gett hűség tragédiája; felperzselt fal
vak benzinkocsonyában égő lakóinak
halálhörgése; ha emberi rnéltóságában
haláíhra sebzetten azt súgná kétségbe
esésében a szívünk, hogy a vtillá~ban

fellelhető szemeirnyi öröm, szeiretert és
hűség csak szerencsétlenebbé teszi az
embert, mert az ítt-obt megvtllanó
fényben még borzasztóbb a pusztítás
mérhetetlen őrülete, - akkor megér
tenők talán a második aninőségi válto
zásnak, Isten megtestesülésének jelen
tőségét,

A megtestesülés Isten válasza a tör
ténelemre. A názáreti Jézusban Isten
és vtlág egy lett. Ez az egység a világ
és történelemérthetőségének legmaga
sabb szemponeia. Jézus a míndenség
közepe. Ne:rncsupán eszmeüeg, hanem
egészen reálisan, mert a fejlődés konk
rét kapcsolatot teremt Jézus és a ví-
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lág JroZiÖtt. Az anyaga valágnak az adott
értelmet, hogy feLfejlődötit az emberig.
E fjéLfejliódffine!k pedig az az értelrne,
hogy előkészítse a megtestesülést, azt
a páratlan rnínőségí vádtozást, amikoc
Isten magát adáridékozza a vídágnak.
"IstelI1 ember lett, hogy az emberek
istenek legyenek" - frj1a Szerit Ata
náz, A megtestesülés utáni történe
lemnek az a célja, hogy behozza az
egész vtlágot ebbe az egységbe. Akkor
Isten lesz rnírrden mindenben (Kor 15,
28i és a TeremtőaJbsroilJút rnódon be
tölti teremtményeit.

Akiirk megismerték és rnegszerették
Jézust, ~ok"ISlten népéhez" az egy
házhoz tartoznak, Nekí.k miridez nem
elvont orkoskodJáscsupán. Az egyház
hoz való ltarltozás azonban nem egyéruí
belépőjergy a mennyországiba, hanem
a történelem szolgálata. Isten úgy ir
galmaz mindenkínek, ahogy akar. Am
a keresztényeknek ki Iken lépniük
miinden±iéile önzésből, hogy a többiek
ért, la másokért éiLjenek. Izraelt sem
azérit választotta Jci Isten, hogy csak
ezzel a kis néppel törődjék. Az egész.
népnek, a nép míndenegyes tagjánmk
és la nép egésztöeténetének az volt la
hivatása, hogy Jézust adja a víl.ágnck.
Az egyház töeténelmd külríetése is az,
hogy Jézust adja az.-embereknek.

Hogy míért legyek keresztény? Mert
a keresztény élet ropparit egyszerű és
nagyvonalú,

Sammaű ,raJbbit megkérte egy pogány,
hogy :fiej<tse ki a zsidó vallást annyi
idő alatt, amag Ő 'kibírja féUiábon. A
választ Hí.llel raboitól kapta meg:
,.Ami neked kellemetlen, másnak se
tedd, Ez az egész törvény, mínden
egyéb csak unagyarázat." Néhány év
tizeddel koráboan egy rabbi kérdezte
Jézustól: "MH .tegyek, hogy elnyer
jem az örök életet?" Jézus közismert
válaszát mege,l'őslÍitd,a:mit az utolsó

-

ítéletről mond: "Amit e legikisebb test
vérenn közül eggyel is tertrte'tek, vélem
tettétek" (Mt 25, 40).EJég la szeretet,
hogy megmentse azembert, Kifejezett
hitvallást sem kér. Igaz, hogy ez a sze
retet életünk kopermkusi fordulata,
Megvált és f€llszaibadílt a törvény szám
taian előűrása ulól, de lie@aláJbb olyan
erővel Ihádtjaát 'ránk az egyéni fe1c
Iősség súlyát.

De ki szeretIgazán? Kinek nem kel
lett már megvádolnia magát, hogy nem
adott kenyeret az éhezőnek, hogy jó
szava, vagy egy mosoíya sem volt a
másik részére? Itt lép ibe 'a hít. Azt
mondja, hogy Krísztus túláradó szere
tete pórtolja szerétetünk bíányosságát,
A hit belá,t,ta:tja, hogy mílven kícsí
nyes, SzŰ'~ÖS és korlátozcet a szeréte
tünk és kinyújtja kezét ISIten megbo
csátó Irgalma, J ézus Kmisztus míszté
ríuma után. A hit amnyira hozzátar
tozik a szeretethez, hogy akik igazán
szeretnek, azolk hitetlenül is hisznek
névtelenül is keresztények, '

Az, iglaz:i szel'ete,t nem kérdi, meddig
mehet még el, hanem túlcsorduűó bő

ségg.eil cselekszik. Nem számító, nem
kimért. A keresztény em!ber is vétihet
ellene, rnínt ahogy annyiszor vért is,
de amikor beismeri és mcgbénja vét
két, a jóvá.tételre is erőt és ösztönzést
kap Isten nagyvonalúságából. Annak
az Istennek nagyvona1úsá:gálból, aki
nek >a kámai jmenyegző a stílusa, meg
a kenyérszapor-ítás.

Az Isten nagyvonalú szeretetére
adott válasz a keresztény élet, a tör
ténelem nagylelkű szodgálata. Nem a
megközelíthetetlen fenségben Ialkozó
Isten hív azonban erre, hanem Jézus.
Krísztus, akiben az Isten egészen el
merült szegényes történelrnüntcoen. Mí
ért legyek hát keresztény? Hogy Isten
túláradó szeretete Jézus Krísztusban
értelmet adjon éleremnek.

Nuiri Tamás

Ha a szabad akarat csupán lélektani illúzió volna, ha ennek következté
ben az ember az érzelmekre vagy' a meggondolt cselekvésre képtelen volna;
ha az életben - miként a természetben - minden szükségszerűen és törvény
szerűen egy vak, meg nem másítható végzetnek lenne eleve alárendelve; ha
mindez így lenne, akkor az, amit történelemnek vagy az emberi nem leírásá
nak nevezünk, csupán a természettudomány egyik ágát (enné.

F r i e d r i c h S c h l eg e l
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