
HIT es eU;TI

Tudás és szeretet

úgy tetszik, Istenről azt mondani, O maga a tudás, több mint azt mondani: Isten
mindentudó. Azt mondani Róla, hogy O a hatalom, több rnint azt állitani: Isten a
leghatalmasabb. És főként azt mondani Istenről, nogy O a Szeretet, több mint azt
mondani, Isten szeret a legjobban.

A hit - amely mindaddjg kevés, amíg el nem merül a szeretetben - Istent
nem a tulajdonságainál "ragadja meg", hanem a teljességét érinti. Ezért a hit
csak abban hisz igazán, aki - a "kisméretű" mindenek fölött és rajtuk túl - az
egyetlen és az 'igazi Mínden, A hit számára lehetetlen, hogy ez t az Istenét egy
lényekből sorakozó sokaság végére állitsa, valahogy úgy, hogy bár egyre többet
tudnak e sokaság egyedei, a legtöbbet azért Isten tudja; bár elég hatalmasak
ezek az egyedek, Isten azért a leghatalmasabb. Bár ők szeretnek, mégis Isten
szeret a legjobban. .

Az igazi. hit azt érzi, hogy Isten a valódi tudás, a valódi hatalom, a valódi sze
rétet: tehát nem rész szerinti tudás, nem törékeny hatalom, nem érdekekkel át
szőtt szeretet. Ezzel azt állít juk, hogy az ember tudása, hatalma, szeretete más
nemű, mint Istené. Nemcsak az a különbség Isten és a teremtményei között,
hogy ez utóbbiak kisebb hatású lények, hanem az is, hogya bűn az emberi lélek
"állagát" folytonosan rongálja, ezért nemcsak helyreállító kegyelemre, hanem
szakedatlanul kiegészítő, kisugárzó, megnövelő kegyelmi forrásra van szüksége.
Ez maga az emberré lett Isten,Jézus Krisztus.

Benne világosan látni az isteni tudás erejét, az isteni hatalom tetteit - még e
hatalom totalitásának önkéntes hiányában is -, és látni isteni szerétetének egye
temességét is. Ez a szeretet még elsötétülésének pillanataiban is hátértelan. Jézus
Krisztusban szemlélhetjük, hogy az isteni tudás hatalom, a szeretet pedig tudás.

Azt, hogya tudás hatalom, mi is tapasztaljuk, de azt már alig hisszük, hogy az
igazi tudás szeretet. Pedig amikor Jézus azt mondta: Ujjongok, Atyám, hogy (tit
kaidat) nem az okosoknak, hanem a kicsinyeknek nyilatkoztattad ki, burkoltan
azt állította, hogy az egyetlen fontos tudás a szeretet. Mert átfogóan a szeretet
által ismerünk meg. Ami nem azt jelenti, hogy a tudás elhanyagolható, hanem
azt, hogy csakis a szerétet mélyítheti el. Az ilyen tudás számára az alázatosság,
az objektivitás és tulajdon korlátozottsága egyet jelent. Ezt: a tudásnak a meg
ismert általánost kell egy pontra szögeznie ahhpz, hogy valami (új) törvény
szerút vonhasson le, a szeretetnek pedig épp ellenkezőleg:'az adottból, a "vonás
nyiból", az örökké változó egyetlen nézöszögböl kell rálátnia az egészre. E két
fajta szemlélet voltaképpen egy, és paradox jellege teszi, hogy a tudás általá-
nossá, aszeretet "tudóvá" válik. .

. S mivel nem lenne teremtés, ha Isten nem szeretett volna, s ha nem szeretné
ma is, amit teremtett, abból a tényből, hogy egyáltalán létezünk. azt a követ
keztetést vonhatjuk le, hogy Isten szeretete nem más, mint az egyetlen egye·
temes tudás.' .
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