
függésben adhatjuk át ő n rnaqu n lcat és vágyainkat tel jesen Istennek. Ez az oka
egyébként annak és, hegy kifejeze~ten lsten elé kell tárnunk ké rése inket, noha
ó úgyis tudja, hogy mi az, ami re szükségünk van.

Akti rendszeresen és hosszan imádkozik, az általában több kl ót fordít lsten
dicséretére és a há laadó imára , mint az Is-tenhez int ézett kérésre . Az il yen
ember életében az elmélkedő ima is nagyobb súlyt kap , mint a kérő i mádság.
Ennek ellenére a kérő lma nem hiányozhat a hívő ember életéből. Aki erről

lemond, az el teledkezek az l ma dialogllkus je1entőségéről. Sőt : az i mának csak
akkor van egyáltalán értelme, ha megvan a lehetősége annak , hegy kéréseink
kel Istenhez forduljunk. Mert az, hogy Istennel szemé lyes kapcsolatban ál
lunk, csak akkor nem puszta képzelődés , hanem életünknek értelmet adó
valóság, ha az Istent megszó líthatjuk, és ha az lsten kéréseinkre számun kra
érthető módon válaszolni tud .

Kereszty Rókus

AZ ISTENT SZERETÖKNEK MINDEN JAVUKRA VÁLIK

Szent Bernát gondolataiból

A kísértés gyakran megkörnyékez, hogya testemet, betegségeimet, rossz
'hajlamaimat, a csal ádornat. munkámat, lakásomat, az egész társadalmat okol
jam abajaimért, - az ért, mert vergödöm, mert elfásulok, mert semm i kedvem
nincsen, hogy föla dtam a harcot önmagam faragásáért és mások megseg ítésé
ért. Hányszor elfog 'bennünket a tehetetlenség és a kiszolgáltatottság érzése :
a k űlsö és be l ső er őktörbe csalnak és rojtegatnak. Elveszitk tőlün k az emberi
és lelki kibontakozás lehetőségét.

Kevesen tudják, hogy ezekre a rlplkusan mai problémákra mennyi segft
séget kaphatnak Szent Bern áttól.' lsten újra meg újra ..csapdába ejti " , ere jén
felü li helyzetek elé ál litja. ~iatalon, tapasztalatla nul ráb ízzák egy új mono stor
alapítását : az első években többször közel kerülnek az éhhalá lhoz ; s a maga
san szárnyaló lel'ktwezető lehetetlen követelményeivel a ké tségbeesés szélére
sodonja a rábízott, földhöz.ragadt lelkeket. S mikor rájön, hogy hibázott, akkor
öt környékezi meg a kétségbeesés : hogyan lehetett ennyire érzéketl en a rá
bízottak iránt, aklik őszi ntén és alázatosan megvallották neki hib álkat?

Sok öröme telt a c1airvaux-i monostor közösségében. Szerzeteseínez meleg
atyai és testvéri szerétet fúzte. De itt is nagy csa lódás éri : t itkára, a1<Jiben

l A legjobb Szent Bernát-élet rajz: B. S. James , Saint Bernard of Clairvaux. An Essay
ln Biography (london: Hodder & Stoug hton, 1957).
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teljesen megbIzott, évek i9 csalta, leveleket hamisít ott apátj a nevében, s végü l
Bernát pecsétjével együtt megszökött.

A szerit bölcsességének, rábeszélő erejének hamarosan hlre megy. S ót,
aki egyedü : Istennek és testv érektek akart élnk egyre gyakrabban rángatják
ki a monostorból , hogy a feud ális Európa hatalmi és anyagi harca iba kevere
dett egyházfök, főurak és kirá lyok között igazságot tegyen. Hosszú ideig kűsz

köd ik a "szétt épettség" élményével, a monostor csa ládjába visszavágyó szer
zetes és az állandóan új megb Izatásokat teljesttö próféta hivatása közti fe
szültséggel. S ne gondol juk , hogya középkorban Bernát csu pa őszinte, jó
kereszténnye l vo lt k örűlvéve. A főurak és főpapok csak egészen kis hányada
szolgálta Krisztus érdekeit és osztozott Bernát lelki cél ja iban . Néhány jóbarát
tól eltekintve éppolyan egyedül érzA magát a világban, mint a mai keresztény.
II. Ince pápának megn yer i az egész Egyháza t, és szétmállasztja az ellenpápa
táborát. De utána tehetetlenül kell ekú rn le, hogy a győztes pápa bosszút áll
volt ellenségein, megszegve Bernátnak tett Igéretét. I:Iete utolsó éveiben éri
a legnagyobb megpróbá ltatás : Keresztes hadjáratot h irdető tőlhívására egész
Európa megmozdul. Amerre megy, csodák kísérik. Am a keresztes sereg vere
ségéért őt okolja a közvélemény. Soha többé nem nyeri vissza előbbi tekin
télyét.

Ehhez a sok le lki szenvedéshez hozzájárul még egész életéri keresztü l tartó
súlyos gyomorbaja. Gyomra ali9 túr ételt, a gyako~i hányadéknak külön helyet
kell vágni a kórus mellett. Még meghalni sem enge dik békében. Súly os bete
gen feksz ik, amikor a tr éves- i érsek arra ké ri, teremtsen békét a rnetzl püspök
és a lorraine-i herceg között. Bernát fölkel az ágyból , el indul a hosszú útra.
Kiegyezteti a harcoló feleket, de Clairvaux-ba visszatérve újra Agynak esik és
hamarosan meghal.

Mindez csak néhány példa arra , mekkora küzdelembe kerülhete tt Bernát
nak, hogy megértse és elhigg ye, hogy "aki .k Istent szeretjk, azoknak msnden
javukra válik". Harm inoegyszer 'idézi Róm 8,28-at, többször mint más szerit
frás i helyet. Már a mondás ilyen gyakori előfordulása is muta tja , hogy "kul cs
szöveg" Bern át gondolatvi lágának megértéséhez. A továbbiakban azt keressük,
hogyan értelmezte ezt a szentpáli mondást.

1. Nem a búnösnek, hanem "az Istent szeretőknek.. •"

A vI>lág teremtésében megismerjük az Atya hatalmát, a teremtmények szép
rend jében a Fiú b ölcseséqét, s a dol gok értékében -a Szent lélek jóságát (VI/2
982). Ezt a nagys zerú en és bö lcs en berendezett vi:ágot lsten az övé·j számára
teremtette. De csak a lelki ember tudja a világot sajá t hasznára toroltan í. az,
akinek "rendezett" a szeretete, vaqyls aki nek a "dolgok valóban úgy Izl enek,

2 A zárójeles számok a kri ti kai kiadás kötet- és lapszámát Jelölik: S. Bernardl Opera
vol. I-VIII. Kiadták J . Leclercq, C. H. Talbot, H. M. Rochals (Roma: Edltl ones Cls
terelen ses, 1957- 1977) .
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amint vannak" (quaeque res vere sapiunt prout sunt), azaz mindent valód i
értéke szerint becs ül (II 82-83). A bűnös azonban fölforgatja ezt az érték
rendet: az örö kkévaló lsten helyett, akinek birtokl ására teremtetett, a fölOi
javak csalóka édességét akarja élvezni. Bernát nem a mai értelemben vett
élvezetre gondol, hanem a "frui" szentáqostooí jelentésére: a bűnös igazi örö
mét, végső cél ját az evilági, időleges javakba n látj a. Ezáltal nemcsak a világ
gal, hanem önmagáva l is ellentétbe kerü l. Az lsten képére és hasonlatosságá
ra teremtett lélek ugyan nem veszthe ti el a l apvető t ermészetét, de a bűntől

eltorzul, . meggörnyed", elveszti egyen es tartását, töltelé ·Irányuló tekintetét;
a földi do lgokhoz haso nul (II 279-280):

.. . Úgy kíomulsz a pénzeszsákodhoz. mint szolg a az úrnőjéhez ; amint a
szolga szükségszerűen együtt örül és együtt bánkódik ú rnőjével, úgy te
is lélekben együtt növekedsz és együtt fogysz a pénzeszacskóddal. Ha
kiürül, összezsuqo rlt a bánat, de ha meg te lik, szétvet az öröm , vagy löl
puffaszt a kevélység (I 126-127).

Igy lesz a földiekhez ragaszkodó lélek, aló arra van hivatva, hogy lsten
örök változatlaoságát k·itartó hűségével tü krözze, a válto zó hangu latok rabj ává.
Szünt~nü l fogy és dagad, akár a hold .

A lé lek nem vesztheti el egysze rűségét, szabadságát és halhatatlanságát.
De azáltal , hogy halandó, földi dolgok után sóvárog, lelke ezekhez hasonul s
így szellemi létével ell entétbe kerül. O, aki létében egyszerű, most a tette tés
és képmutatás útjá ra lép; menekül attó l, hogy szembenézzen önmagával. Hal
hatatlansága is megmarad, de a halandó javakhoz tapadva léte élő halá l. Az
akarat szabadságát sem vesztheu el, de mivel szabadon marad a bún szolga
ságában, önmaga foglya lesz :

K' fog megszabad ftaol a saját kezemből? Mert nem azt teszem, amit
akarok, de nem más, én magam akadályozom meg; azt teszem, amit
gyűlölök, de nem más, én magam kényszerItem rá magamat (II 290).

Mind a kettő én vagyok: a bűnhöz tapadó akarat s az értelem, aki fölfogom
lsten törvényének jóságát. Igy, aki lsten ellensége ~z, önmagával is meg
hasonlik:

Semmi sem fo rdulhat lsten ellen úgy, hogy önmagával egységben ma
radjon. Akit az lsten vádol, az önmagát ls vádolj a (III 489).

Amíg a bűnös életbe n van ez az önmagával meghasonlott állapot még meg
lordl tható, sót az ebbó l fakadó szenvedés nemcsak lsten igazságos büntetése,
hanem irgalmának a jele ls . Isten ezzel akarja fölébreszteni a bűnöst. Ha a
bűnös meghall ja az lsten szavát, s k'egyelme arra serkenti , hogy akarata lsten
akaratával egyesüljön, akkor f'gyszerre minden megváltozik : már az istensze
retet kezdeti fokán is minden javára fog dolgozni. Még akara tának megosztott
sága, érzelm ei, ösztön ös vágyai el lentmondanak az lsten törvényének. Bár
ez a be l ső ellenségeskedés szenvedést okoz a léleknek, de ha az nem egyezik
bele a bűnös vágyakba , ez a szenved és is csak hasznára válik .
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2. n ••• minden . . ."

Mindazok, aki-k Kr lsztust hittel befogadva, lsten akaratával egyesítik aka
ratukat, az lsten fiainak hatatmában részesednek. Ez azt jelenti, hogy minden,
ami az Atyáé, rnost már az övék is (VI/2 111). Az Atya, aki egyszülött Fiának
nem kegyelmezett, hanem mindannyiunkért odaadta öt, vele együtt mindent
nekünk adott (VI/1 76). De ugyan hogyan lehetne minden a miénk, kérdez
hetné valaki , hiszen anny i minden zaklat és ellenünk szeqül? Az is, ami szol
gáln i látsz ik, csak akkor szolgál, ha elóbb mi szo.lgáltunk neki: ha nem nö
vesztjük és törjük igáb a -a barmot, nem szolgál nekünk. A föld is csak akkor
ad kenyeret, ha elóbb arcunk verejtékével megmúveltük. Inkább mlnden tőlünk

követel szolg álatot, ahelyett, hogy nekünk szo lgálna. Nem beszélve azokról a
dolgokról , amelyek állandó veszéllyel fenyegetnek : a tűz azzal , hogy eléget,
a víz azzal, hogyelmerit, a vadállat azzal, hogy széttép. Hogyan lehet egy
ilyen szolgaságra kényszerítő és az életünkre t ör ő világról józan ésszel azt
ál lí tani . hogy az lsten nekünk adta, hogy minden a hatalmáJban van annak ,
aki hisz? Szt. Bernát erre, a számunkra is égetó kérdésre úgy felel , hogy meg
magyarázza : az, hogy minden a mienk, annyst jelent, hogy minden a javunkra
vál~k :

Okosan figye,lj: nem azt mondja, hogy minden a kedved szerint kiszol
gál, hanem a javadra vMik. Nem az akaratunkat szolgálja, hanem a ja
vunkat, nem az élvezetünket, hanem az üdvösségünket.

Ilyen értelemben nemcsak minden teremtmény , a jó és rossz emberek, a
jó és rossz angyalok, hanem a jó- és balszerencse, a szoronqattatás, beteg
ség, halál , sót még az elkövetett búnök is javunkra szolqálnak (VI/1 77).

Vizsgáljunk meg ezek közül néhányat részletesebben. Hogyan szolgálhat
javunkra a bún? Ebben az életben senki sem kerülheti el , hogy valam ikor el
ne essék. De némelyek úgy esnek el, hogy összetörik magukat: ártalmas sz é
gyenbe vagy szégyentelenségbe esnek : mentegetik b űn üket , vagy még dicsé
rlk ls. Az igaz ember azonban az lsten kezébe esik . Még ez az esés is javára
váHk, hjszen alázatosabb és óvatosabb lesz. A hívó lélek valóban elmondhatja :
. rneqmentö rn vagy" (91. Zsol.t). Isten az egész emberi nem teremtóje és meg
váltója, de a kísértésben minden választott elmondhatja : "Te vagy az én Is
tenem", mivel az lsten minden egyes választottat úgy fog föl est ében. úgy
ment Ici a búnből, mintha mllldenJ« mást elhagyva egyedül óvele töródnék
(IV 390-391) .

Más esetben azt írja le Bemát, hogya góg bünehogyan szolqálhat ja-
vunkra :

Jól futottam. De íme a bukás köve volt az úton. Belebotlottam és eles
tem. Góg vo lt bennem és az Úr haraggal fordult el szolgájától. Ezért
szenvedek most attól, hogy meddó a lelkem és nincs benne áhítat.
Hogy száradhatott ki ennyire a szivem, megaludt, mint a tej, olyan lett
rnint a kiaszott föld? Nem ízlik a zsoltár, nincs kedvem olvasni, nem
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öröm az imádság, nem találom megszokott etmélked éselrnet, Hol van a
Lélek mámora? Hol van a lelkem derűje, hol van a béke és az öröm a
Szentlélekben? Lusta vagyok a testi munkára, álmos a virrasztásra, a
haragban hirtelen, kitartö a gyűlöletben, a nyelvemmel és ahasammal
szemben engedékenyebb, lomhább és tompább az igehirdetésben.

Ha el ismerjük, hogya kegyelem megvonását megérdemeltük, az i,lyen ma
gatartás megszabadít a fennhéjázástól, visszaszerzi számunkra az áhítat ke
gyelmét Igy válik még a gőg bűne is javunkra (II 107-8).

Nemcsak a bűn, hanem minden szenvedés is a javunkra szolg~1. Az aratás
idején mondott beszédében Bernát így biztatja kemény munkára szerzeteseit :

Az, aki tök életesen érzi a bún súlyát és a lélek sérülését, vagy kevéssé,
vagy egyáltalán nem érzi a test büntetését s nem tartja nehéz munká
nak azt, ami eltörli a múlt bűneit és megóv a bűntől a jövőben (VI/2
219).

A testi szenvedés nemcsak arra jó, hogy megtj,sztít a múlt búneitől és el
veszi a kedvünket újabb bűnöktől, hanem hozzásegít ahhoz, hogy önmagunk
tól megszabadulva Krisztus ereje lakjék bennünk :

" Legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem - mondja Szt. Pá'I-,
hogy Krisztus ereje költözzön belém" (2Kor 12,9). Valóban kívánatos
gyöngeség, amelyért Krisztus ereje kárpótol. Ki adja meg nekem, hogy
ne csak gyönge legyek, hanem hogy egészen megfosztódjam és elsza
kadjak önmagamtól s így az erők Urának ereje szilárdltson? "Mert az
erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében" (2Kor 12,10).
S végül így foglabja össze: "Am ikor gyönge vagyok, akikor vagyok erős"

(2Kor 12,10) (I 167).

Nemcsak a jó angyalokat rendelte lsten a szolgálatunkra. Az ördög is, aka
rata ellenére, kénytelen szolgálni az lsten fiait (IV 458). Az ördög j'l1igysége
révén jött a halál a világba (Bölcs 2,24). De a halál, az ördögi csel következ
ménye ,is a szentek javára szolgál. Igy a vértanú Szent Kelemen az ördög m ü
vén, a halálon keresztül győzte le az ördögöt : a halált szerétetből el;viselve
érdemelte ki a dicsőséget (V 413).

Nyilván nem minden szolgálja üdvösségünk/et egyenlő módon. Az élettelen
vagy értelmetlen létezők eszközei az lsten tervének, de nem tudatosan mű

ködnek vele együtt. A rossz angyalok és emberek akaratuk ellenére szolgál
ják javunkat.

Ezért amíg segíti'k azokat, akliknek ártani akarnak, amennyire a mások
nak hasznára válik a gonosz tettük, annyira árt önmaguknak a gonosz
szándékuk (III 197).

Végül a jó angyalok és a [ó emberek nemcsak eszközei lsten mindent ja
vunkra fordító tervének, hanem lsten segítőtársai is. Nemcsak ál,taluk, hanem
velük együtt dolgo~k:

Vannak olyanok, akdk akarják azt a jó múvet, amelyen dolgoznak. Az
lsten ezekkel megosztja rn űvét, amelyet rajtuk keresztül hoz létre. Igy
Pál, mikor elsorolta azt a sok jót, amit lsten rajta keresztül tett, ezt
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mondja: ..Nem én, hanem az lsten kegyelme, amely velem van" (1Kor
15,10). Mondhatta volna, hogy ..általam", de mivel ez kevesebbet jelent,
Inkább azt irja: ..velem"; ezzel önmagát merés zen nemcsak szolgának
tek inti a mű létrehozásában, hanem a létrehozó társának is, mivel egye
tért vele szándékában (lll 198).

igya szent nemcsak passziv ..haszonélvezője" az Isteni tervnek, hanem
lsten szabadon együttműködő munkatársa is.

3. " .•. Javukra válik"
Miután láttuk , mi minden szolg~ különböző módon az Istent szeretők ja

vára, vegyük most jobban szemügyre azt a jó célt s dinamizmust, amelynek
elérésére rninden összedolqoz jx, amely ennek a jónak az elnyerés ére vezet.

A végső cél, amint már láttuk, az üdvösség ünk , amit Szent Bern át többféle
módon fogalmaz meg : pl. az Istent szeretni egész szlvedből , egész lelkedből

és minoen erődből (Ill 143-144). Vagy egészen a megdicsőült KrJ.sztushoz
hasonulva, erejében. bőlcsesséqébsn és szépségében részesedve le,ki házas
ságra lépn i az Igével , helyesebben megélni önmagunkban az Egyház és Krisz
tus lelki nászát (II 314-315) .

Erre hívja lsten a lelket, bármilyen bűnös, sebzett. földhözragadt legyen
is. Erre dolgozi-k össze az egész mindenség, sőt mindaz , .ami eltorzult a te
remtésben , a bűn és annak minden következménye. minden szenved és, és
betegség. Ime, melokora a hatalma az lsten fia inak , hogy llyen örökséget kap
nak s ennek elérésére minde n szolgálatukra ál l. Am mindez nem automatiku
san történik, hanem hitük arányában : ..Minden talpalatn~ föld . amelyre lábatok
lép, a tiétek lesz" - idézi Bernát gyak:ran a MTörv 11,24-et a hit hatalmára vo
natkoztatva . ..A nagy hit dolgokat érdemel. S amilyen messzire nyújtod a bi
zalom .lá b át' az Úr java iban , annyit fogsz belőlük birtokolni" (I 231). Fontos .
hogya merész hit és a merész imádság helyes i rányba nyújtsa ki a ..láb át" :
a föld i dolgo kat csak annyiban ké rje, amenn yiben szükségesek, de még azo
kat se túlságosan.

Ugyanez áll olyan lelki kegyelmekre is, amelyek nél kül üdvözülhetünk, rnint
pl. az isten; do lgokról való beszéd tudománya, vagy a gy6gy itás ajándéka, s
mindaz , ami ről nem tudjuk, hogy hasznunkra van-e .

De ezeket kérd egész sziwel és mtnden időben. Ezekért kiáltson vágyad
Istenhez szünet nél<kül és rendületlenül, hogy elt öltsön kegye lme és
tetszést talá lj jósága szine elótt; hogy benne élj és benne halj; hogy
láthasd dicsőségét és örülj az Istenben mindörökre. Az Irás ezekről
mondja: ..Imádkozzatok szüntelenül" (nesz 5,17). A próféta ls Igy sz él :
..Keresd tekin tetéti Uram, a te arcodat akarom keresn i " (Zsolt 27,8). I:s
másutt : ..Egyet kérek az Úrtól , csak egy a vágyam: hogy életem minden
napján az Úr házában lakjam" (Zsolt 27,4) (VI/1 191).

Minél inkább Istent kivánja a lélek, és minél inkább Krisztushoz hasonul ,
annál jobban levelik hamis külsejüket a földi dolgok, ami arra készte ti a bű

nöst, hogy állandóan utánuk fusson, hogy hasztalanul velük próbáljo n tölte-
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kezni, A b űnös olyan, mint az éhes ember, aki a száját a szélnek tátja s a
levegőt nyeldesve akar jóllakni (III 137). Az Istent szetető embernek a föld i
dolgok a maguk valódi természetében és értékében jelennek meg, az ő szol
gá-Jatára állnak (I 125-127).

Az lsten kegyelme a hit és a bizalom révén arra is képesft, hogy a [ö és
balszerencse, a szomorú és vidám 'id ő k , a megtapasztalt áhítat és a lelk i szá
razság körforgásában a lélek meg ne ·inogjon, hanem a változhatatlan , szilárd
isteni örökkévalósághoz hasonuljon. A lélek kiitartó szilárdsága az isteni örök
kévalóságot, az lsten szeretetének örök megblzhatóságát t ükrözí számunkra.
Ugyanakkor ez a lelki szíl árds áq és állhatatosság még inkább alkalmassá teszi
a lelket arra, hogy minden nekii szolgáljon \'II/2 168; III 493).

Befejezésül hadd foglaljam össze az eddig mondottakat egy hosszabb
szentbemáti idézettel, mely minden magyarázatnál többet rejt magában :

Amikor erős vagy, ... ne érezd maqadat biztonságban, hanem kiálts
az Úrhoz a próféta szavával : "Ha fogytán az eróm, Te el ne haqy]!" A
kisértés idején pedig a menyasszonnyal mondd : "Vonzz magadhoz,
keneteid illatában futunk utánad." Igy nem hagy el a remény a rossz
'k!óben, s elórelátó maradsz, ha jól megy sorod. S mig a jó és rossz
k!ök egymást váltják, te valamiképpen az örökkévalóság képmását hor
dozod magadban, a szilárd lél>ek sérthetetlen és rendlthetetlen nyugal
mát. Aldod az Urat minden időben és az ingatag világ kétes sikerel és
biztos kudarcai között jogot formálsz valamilyen örök változhatatlanság
állapotára. Közben elindulsz a megújulás útján s átalakulsz annak az
örök Istennek egykori jeles hasonmáséras. akinél nincsen változás, de
még a vMtozandóság árnyéka sem. Hiszen úgy leszel ezen a világon,
mint O maga: nem félsz, ha rosszul megy sorod, s ha jól, nem reny
hülsz. Ez a jele , mondom, annak , hogy e nemes teremtmény, aki Alkotó
ja képére és hasonlatosságára teremtetett, már kezdi visszaszerezni,
sőt szinte már visszanyerte egykori nemes méltóságát. Méltőságán aluli
nak tartja, hogy ehhez az esendő világhoz hasonuljon. Pál tanitása sze
rintinkább arra törekszik, hogy értelmében megújuljon s azon hason
latosságra alakuljon át, amelyre teremtették. Ezáltal eléri, hogy - arnjnt
ez méltányos is - 'a világ, amelyet miatta teremtettek, csodálatos mó
don hozzá alakul, Minden leveti hamis külsejét s mintegy saját termé
szetes alakjában kezdi a javát szolgálni, fölismervén urát, akiinek szol
gálatára teremtetett.

Ezért úgy gondolom, hogy mindegyik testvérére is áll az, amit ön
magáról mondott az Egyszülött Fiú, ti. , hogy mindent magához vonz, ha
fölmagasztalják a földről. Azokra a testvérekre gondolok, akiket az
Atya előre ismert és előre arra rendelt, hogy Fia képmásához hasonulla
nak, s Igy a sok testvér közőrt O legyen az elsőszülött. Merészen ki
mondom tehát én ls: mindem magamhoz vonzok, ha fölmagasztal nak
a földről. Nem könnyelmüen alkalmazom magamra testvérem (Kr.isztus)
mondását, hiszen magamra öltöm hasonlóságát. Ha pedig ez Igy van,
ne higgyék a világ gazdagjai, hogy Krisztus testvérei egyedül az égi ja
vakat birtokolják pusztán azért, mert hallják a krisztusi mondást : "Bol
dogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa" (Mt 5,3).
Mondom, ne higgyék, hogy Krisztus testvérei egyedül az égi javakat

3 Ez az .egykorl Jeles hasonmás" Adám lelkét Jelenti a bOnbeesés elött,
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birtokolják, mivel csak az égi javak Igéretét hallják. A földi javak is az
ő tulajdonuk, de úgy, "mintha semmijük sem volna" . Minden az övék :
nem koldulnak, mint aki nyomorog, hanem úgy viselkednek, m~nt a dol
gok urai. Annál inkább urak . minél kevésbé kívánják a dolgokat. Rövi
den : a hívő az egész világ gazdagságát birtokol,ja (Bölcs 17,46). Valóban
az egész világét, mivel a jó és a balsors, minden egyenlóképpen szol
gálja és javára válik (I 125-126).

Bernát nem sokat beszél arröt, mit jelent ·a vHágigazi birtokilása. Nem öleli
magához Szent Ferencklént a természetet, nem cs6kolja meg fölszabadult zo
kogással a földet, mint az Istenét ÚjM megta lált Aljósa.a Karamazov testvérek
ben. Arról sem beszél . hogy az emberi haladás mikiéppen szolgálja az lsten
tervét , min Teilhard de Chardin. De nagyon sokat tud arról , hogy az emberre l
ellenkező k ű ls ö és belső erök hogyan segítik a lelket az Istennel való egye
sülés útján. S éppen ez a szubjektív krizisélmény hozza ót közel a mai ember
hez. Ahhoz a szorongatott emberhez sz öl , aki úgy érz i, hogy minden össze
esküdött boldogsága ellen, a külv ilág és az benne lappangó sötét erók. Bernát
ennek a modern embernek mond ja PHinsZ'kyvel, hogy az egyetlen mego ldás :
önként belefekiüdni a présbe. Hiszen ebben a présben . amiről a hitetlen azt
hiszi. hogy agyonlapítja, az lsten úgy van jelen mindenk'! számára, mintha
egyedül ez az egyetlen ember létezne : küls ő és belső szenveoését pontosan
úgy szabja ki, hogy az javára váljon.

Günter Bleickert

ABRAHAM HALLGAT 15TENeRE
Beszélgetés Izrael ősatyjával

Abrahám az első hívő, akiivel 'kezdetét veszi Izrael hitének t örténete, A rá
vonatkozó elbeszélésekben azonban össze van súríIJVe mjndazon tapasztalat
teljessége is, amelyet Izrael élt át fejlődése folyamán . A bibl éal történetekben
tehát annyira egybefonódik Abrahám személye s története, valamint a nem
zetség pátriárkájáé, a róla elnevezett törzsé, sőt egész lzraelé, hogy alig lehet
szétbogozn i az egyes szálakat. De nem is ez a lényeges. Sokklat fon tosabb
az, hogy ki-ki saját élettörténetét belefonja ebbe a szövevénybe . Ahogya Zsi
dóknak írt levél (12,2) mond ja, a kleresztény hit " szerzője és bevégzője" Jé
zus. Fényét azonban a ",j'lIámotmegelőző villanásokhoz hasonlóan előre je
lezték nagy személyiségek , különösen pedig Abrahám .

Amikor Abrahámra gondolok, mindjárt Izsák jut eszembe: elmaradt áldoza
tának - héja Istennek! - képei oi'káznak fejemben. ~rdésel< rnerülnek tel
bennem, amelyeket szívesen feltennék magának Abrahámnak is, mivel a bibl l-
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