
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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kus elbeszélésekben nem találok rájuk kifejezett választ. Megkérdezném t ő le ,

mi ment végbe lelkében, amikor úton 1,'011, hogy éppen annak az Istennek ál
dozza fel (vagyis ritu álisan meggyilkolja és áldozatkén t bemutassa) lzsákot,
akitól kés őn született ajándékként kap ta. Szeretném megkérdezni , hogy mit
érzett akkor, arnjkor t üzet rakott és a kést már a kezében tartva Izsák - aki a
fát hordta az áldozat bemutatásához - felte tte a kérdést : " lám, itt a túz és
a fa, de hol a bárány az égöáldozathoz?" Amoire atyja azt felelte : " Isten majd
gondoskodik bárányról az égőáldozathoz, fiam" (Ter 22), ugyanakkor azonban
tudta, hogy fia lesz az áldozati bárány.

Hogy Abrahám pontosan mit felelt volna , azt nem tudom. De úgy képze
lem, hogy kissé e~ondolkozott vo lna, - nem azért, hogy elterelje a beszéd
fonalát , hanem hogy az eseményeket jobban felidézze - s ta lán így szólalt
volna meg: "Tudod, Izsák valóban egyetlen -neményem lett, mindenem: örömöm
és egész jövőm . S mégis lsten fontosabb volt nála . Nemcsak azért, mert Izsák
még gyermek volt. Jahvé hív ott ,ki, a kaldeai Úr-ból , ami a mai Irakban, a Per
zsa-öböl partján fekszik. Felsz6lí tásának eng.edelmeskedtem, s mindent ott
hagytam: rokonságom at és örökségemet , a hagyományokat és származásornat.
apáim földjét, kultúráját és isteneit. Mindezt föláldoztam. s áldozaijo;ént éget
tem el lstenemén s a nekem tett ígéretéért."

Abr ahám tehát kivándorló, gondo lom magamban. Szeretnék közbeszólni, s
megkiérdezni, hogy találónak érzi-e magára ezt a mai fogalmat? De már hal
lom is válaszát: "Ha akarod, ennek ls neveznetsz. Alapjában véve ugyan is lé
pésem teljes szakítást jelentett mindazzal, ami addi9 hazám volt. Attólkezd
ve az lett hazám,ami várt rám: az ígéret földje, maga az lsten. Mert nem az
a döntő, mit hagy el az ember, hanem, hogy mire toszí fe l életét. S én Istenem
vezetésére tettem fel ; így feléje indultam, vele éltem, s egyszersmind megta
pasztaNam őt. Ez lett reményem, hitem, biztonságom alapja, életem fo rrása
s célja - egyedül ó és semm i más. A neki való engedelmesség ped ig azt je
lentette, hogy rá hallgatok , hozzá ragaszkodom. Egyébként, hogyan érthettem
volna meg, ki öés mit akar tó lem? TuLajdonképpen ' célom tehát ó volt , nem
pedig Izsák : beléje helyeztem életemet, s megtaláltam ő t, valamint saját ma
gamat."

Ilyen szemszögből nézve Abran ám hitből takad ó engedelmessége nem vak
meghunyászkodás, se nem szenvtelen önkiü res ltés, hanem merész lépés, hogy
felszámo lja múltját; fan táziadús bizalom, hogy a jövőben Istenét kövesse, rá
hallgasson, hozzá tartozzék.

Az angyal szava: Abrahám csupa fUI lesz

A Biblia, s főleg az Újszövetség, mint az engedelmesség példá ját állítja
elénk Ab ran ám elszántságát, hogy lzsákot feM~dozza - amire végül is nem
került sor . Hitből faka dó engedelmessége példaadó módon állta ki a próbát,
amikor készne k mutatkozott, hogy teláldozza lzsákot, egyetlen és elsőszülött
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fiát és törvényes örökösét. Új és egyetlen Istenének ígéretére hagyta el atyái
és istenei földjét, s vándorolt az ígéret földje Irányába; tarsolyában semmi
más nem vott, csak Istenébe vetett reménye. S éppen ez az lsten, aki feltárta
nelci a jövőt, most mlntegy el is vágja azt: kíván ja Izsáknak, - }övője meg
testesítőjének - feláldozását, illetve, - ami Ábrahámnak lélektanilag ugyanazt
jelentette - próbára teszi hitre épülő engedelmességét.

Azonban éppen erre a "hitre épülő engedelmességre" vonatkozóan szeret
ném Ábrahámot megkérdezni. Hiszen még annak a gondolata ls iszonyatos,
hogy lsten akarja és ~ényli az elsősz ül öttek (vagy egyál1alában: emberek) fel
áldozását. A világ összes édesanyja megegyezi'k abban, hogy még enn él
is szörnyúségesebb kihaszná lni az Ábrahámban tapasztalható elszántsá
got : lásson hozzá s valóban áldozza fel fiát Istenne k. Egy középkori zsidó le
genda úgy fo lytatja Izsák elmaradt áldozatát, hogy gyerekes naivsággal a haza
érkező fiúvai mesélteti el anyjának, Sárának a történteket. Az anya kommen
tárja: síri csöndl Mert - a legenda szer int - al ig hallotta meg fia elbeszélé
sét, holtan esett össze. Megrázóbban nem is lehetett volna érzékeltetni, mi
lyen iszonyatot rejt magában Ábrahám elszántsága, amikor kész meghozni ezt
az áldozatot.

Szíves engedelmével azt kérdezném tehát Ábrahámtól: "Mi,lyen is volt a
te Isten-képed, milyennek képzelted őt? A lel:ked mélyén nem érezted cin ikus
nak és szad istának Istent, arrskor ennyire a sarokba szorított, ekkora alávetést
és önkiüresítést követelt, hogy fiad felá ldozásával tegye próbára hitből fakadó
engedelmességedet?"

"Álljunk meg, bar átom! " - hallom Ábrahám válaszát. "Te a te tapasz
ta lata idból indulsz ki, az én időmben, 4000 éwel ezelőtt azonban egészen más
volt a világ : mindennapos dolog volt, hogy vallásos tiszteletből, az istenek
iránti félelemből , egy [ö termésért, egés;wéges és termékeny nyájért, vagy
hason ló célokért az emberek felá ldozták saját és állataik elsőszülöttei t. Egé
szen biztosan nem merem már állítani, de azt hiszem, nem anny ira lsten szava
szólított fel Izsák feláldozására, hanem környezetemé, azé a hagyományé,
amely még mindenütt érvényben volt, s amely - bár gyökeresen szakítottam
vele - utoljára még hatással volt rám, s téves ösvényre vezetett. Azt gondol
tam, hogy nekem is azt kell tennem, amit a többiek cse lekednek; azt gondol
tam, hogy ez a parancs lsten szava. - Pontosan a hitre épüí ö engedelmesség
segített abban, hogy visszataláljak Istenemhez, saját magamhoz és fiamhoz,
s így megőrizzem Izsák életét. Engedelmességem nem volt tehát érzéketlen
alávetés egy despotikus isteni tú lerőnek. Nem, ellenkezőleg : a hitből fakadó
engedelmesség megkövetel te tőlem, hogy tisztán hall jak , helyesebben : t isztán
hallóvá vál jak , egészen éberen és bátran, figye lmesen és képzeletdúsan figyel
jek arra , ami körülöttemt örténlk. S így lettem végül is csupa fül, mivel mind
a f iam feláldozásához vezető úton, mlnd ped ig életem minden útján tudatában
voltam annak , hogy lsten vezet és kis ér, Felvillant előttem, sőt egészen vilá
gossá vált. amikor az angyal feJoszabadító üzenetet hallottam : lsten nem akar
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ilyen áldozatot, mncs rá szüksége, az én Istenem egészen más mint környeze
tem és a hagyomány istene), amelyekkel már régóta leszámoltam. S ezzel Is
tenem - nem úgy ugyan, ahogy én gondoltam, vagy képze ltern. hanem amint
valóban van - lényeges [épéssel közelebb jött hozz ám!"

A np6táldozat": Abrahám érteni kezd

Ábrah ám az uto lsó pillanatban , amikor már kész volt arra, hogy fiát lzsákot
- aki szivéhez nőtt - Istenén ek feláldozza , megkapta a megV'iol.ágosítást,
amelyben az Úr angyalának szavát ismerte fel. Itt mutat kozott meg Ábrahám
hi t ből fakadó engedeknessége: jóll ehet teljes elszántsággal fel aka rta áldozni
fiát, mégis nyitva áll t az angyal helyre igaz itó felszó litására. Áb rahám számára
az angyal lsten akaratának, magának Isten nek fe ilismerését és e ~fogadását je
lentette . Egyszerre ti5ztává vált előtte , ki az lsten , s mit akar tőle, jobban
mondva : ki nem az lsten , és mit nem akar tőle . Egyáltalában Ábrahám ekkor
tudatosftotta maq ában : lsten, az én Istenem emberszerető lsten ; semmiesetre
sem kfván emberáldozatokal.

Azt gondolthatnánk tehát, hogy Ábrahám most már nem is mutat be áldoza 
tot. S mégis, áldozik Istennek. Az áldozati előkészületeket befejezte, a kést
kiélesftelte, a tüzet már meggyújtotta, ,igazán lendületbe jött : fe láldozza tehát
a legelső kost, amely ik fennakadt a közeli bozótban; f ia helyett muta tja be
égőáldozatként. Az elbeszélésben sehol sincs szó arról, hogy erre rneqb ízat ást
kapott volna . S mégis úgy látszik, hogy hallgatólagos megegyezés állt fönn :
áll atáldozat emberáklozat helyett i Kétségtelen , hogy hatalmas - jóll ehet csak
az elsó - lépés volt a helyes úton (az ember U9yanis mind ig csak lépésről

lépésre mehet előbbre) . Felszabadftó lépés , mivel Izrael számára ezentúl már
fel sem merült a gondolat, hogy lsten emberáldozatot követelhetne. Ne feled
jük azonban , hogy mindez jóval háromeze r évvel ezelőtt tö rtént. Áb rahám hit
b öl fakadó engedelmességének világtört énelmi jelentősége és felszabaditó
ereje még világosabbá válik , ha meggondoljuk, hogya hindu Kali-kultuszban
kivételesen még manapság is talál kozunk emberá klozatta l, bár ez már régóta
tiltott. Az állatáldozatok pedig most is mindennaposak.

Belülről valam i ösztönöz, hogy feltegyem a kérdést Ábrahámnak : Miért
nem állt meg egyszerűen a döntésnél: nem áldozom fel lzsákot. Milyen meg
gondol ások vezett ék. amekor helyette a kost áldoz ta fel? Úgy képzelem, a k ö
vetkezöket fele lné : "Fogós kérdés , ami zavarba hoz. Megvallom, sok kr itika
is { rt emiatt a próféták, főkén t Ámosz és Izajás részérő l. Rövidre fogva: ker
telés nélkü l elismerem, hogy tévedtern. amikor npótáldozatot" mutatt am be,
mivel lsten nem akar sem ember-, sem állatáldozatot; egyikre sincs szüksége.
A próféták helyesen látták, mjt kIván lsten : "Mint a víz, áradjon inkább az
igazság, mint a sebes patak, az igazságosság" (Ám 5,24); és : "Tanulj atok meg
jót tenn i : keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolqál tass a
tok igazságot az árváknak s védelmezzétek az özvegyet " (Iz 1,17). De akkor
még úton voltam. nem minden volt oly világos számomra . Úton voltam Iste-
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nemmel Istenemhez. Minden kapcsolatot meg akartarn szakítan i múltammal ;
helyesebben : le akartarn éplteni mújtamat. S íme, mégis mennyi mindent ci
peltem magammal rrnndabból , ami felém áramlott a hátrahagyott hagyomány
bó l és környezetbó l, ané lkü l, hogy fel ismertem volna. Tehát tulajd onképpen
h~báztam, tévesen [ártarn el, ami-kor a kost felá ldoztam. Elismerem, hogy
mindez múltam számlájára írandó, arnitól még nem tudtam te ljes en megszaba
dulni." - Elképzelem, hogy Ab rahám moso lyogva fűzi hozzá : " Az els ő helyes
lépést megtettem a helyes irányba. Ebból a kezde ti lendületból miért ne te
hették volna meg mások a többi lépést? Miért ne tanulhatták volna meg Is
tennek, a mi Istenünknek mélyebb ismeretét, valamint azt , hogy mit akar ó s
mit kell nekünk tennünk?"

Teklrrtsűnkel a ma sokat vkatott kérdések:tól: Miként bánunk mi az állatok
kal hús fpar i üzemeinkben és tojóstyúk-farmja inkon? Mrt ts cs iná lunk, amikor
az állatokon végzünk kísérleteket? Sokkal fontosabb ugyan fs a következó
kérdés : Megfontol1uk-e egyszer is komolyan , hogy mi mi.ndent írunk a környe
zet, a hajlarn. a hagyomány terhére? A jövőben nem kellene nekünk is meg
termi az ebból a rnúltból kivezető elsó (s a k övetkez ő) lépés(eke)l? Úton lenni
és odafigyelni: Abrahám példa arra, hogy szívünk legyen ny itva lstennek.
Abrahám egész élete folyamán úton volt. Még·is egyeUen esemény sem olyan
példaadó életében, mint amikor fiával kelt útra, hogy - amint később kiderült
- feláldozza az elsó útjába került kost. Nomád volt, s náluk az ilyesmi termé
szetesebb, mint nálunk. Isten érkezését nem tétlen ül, még kevésbé letarg i~u

san várta . Nem maradt ülve a JÖVÓ előszobájában: nem pusztán várakozott,
hanem utána ment annak, amire várt. Hite nem üres vélekedés volt, reménye
nom erótlen álmodozás, engede lmessége nem vak meghunyászkodás. Mion
deneke l ő tt arra tö rekedett, hogy Istenre - "hazájára" - [ r ányul ö él etét értel
mes s é leterősklséríetícént tervezze meg. Fáradságos és gö röngyös út volt
ez, ami néha fé lreértésekre ado tt alkalmat? Ábra há m bizonyá ra elismerné.
Sót hozzáfűzné : "Ne gondoljátok, hogy olyan egyszerű vo lt az egész, ami ment
mint a kar ikacsapás, máról holnapra, csak aludni kellett rá. Bár talán fölös
leges hanqsúlyoznl, ne feled jétek: Két do log tartozsk a vára kozáshoz, bármire
vagy bárk ire is várjunk. Először tudatos ítani kell azt, hogy várunk; másodszor
tudnunk kell azt, hogy mire várunk. Sok esetben, mint példáu l a hitnél is,
szükségszerűen hozzájön még egy harmadik tényezó : Az embernek fel kell
készítenkl magát arra, amit vár, utána kell járnia!"

Igen , ha valóban várakozunk, akkor figyeljünk erre a tanításra. Maradjon
mindig tudatunkban, hogy várakozunk; véssük emlékezetünk:be, ne felejtsük,
hogy mire is várunk; és ne sajnáljuk a fáradságot , hogy felkészüljünk arra,
amit a jövőben várunk. Talán nem áll, hogy egy közelgó esemény csak ekkor
vál ik ,igazán jelentóssé számunkra, ha felkészülünk rá, vagy .j.egalább 'is ben
sónkben foglal1kozunk vele? M iért lenne más ·a magatartásunk Krisztus vagy
az lsten [övetelénél? Abrahám útonléte, engedelmessége - ami éber oda-
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figyelés volt, aminél csupa füllé lett - példakép lehet útunkon a közeledó
Megváttó felé.

Alapvető keresztény és emberi magatartás tehát ez az engedelmesség, ez
az összeszedett figyelem Istenre, ez a csupa füllé válás. Csupa füllé lenni,
vagyis kikapcsol ni a hatalom, pénz, hírnév és élvezet mindenféle csábításából
eredó egészségtelen zstvájt. Megtudhatja-e valaki, rnskor és hogyan közli ma
gát lsten, ha előbb nem válilk csupa füllé, hogy befogadhassa kinyilatkoztatá
sát? Nyugtalan a szívünk mrndenkor, s gyakran mégsem találja meg az óhaj
tott nyugalmat, mert csak Istenben lelhet ő meg, nem pedig a már említett
bálványokban (hatalom, pénz, hírnév, élvezet). Akii hallgat vásári ki áltoz ásaik
ra, vagy csalárd suttogásukra, az többé nem szabad lsten számára. Gyakran
s joggal fontosnak tartjuk az egészségügyi elölrásokat. ugyanakkor szinte
semmit sem törődünk szívünkkel: nem tartjuk tisztán, hogy behatolhasson
lsten szava.

Jézus ördögúzései Ilyen szlvet tisztogató cselekedetek voltak : "De ha én
az lsten -ujjával űzörn 'kii a gonosz le~keket, akkor már közel van hozzátok az
lsten országa" (Lk 11,20). Ezzelosupán azt akarata mondani: legyen szabad
az emberi szív rnínden idegen megszállástól, hogy lsten Lelke múködhessék
benne. Rajtunk áll tehát, hogy megszabaduljunk az el idegenítá bálványoktól.
S még inkább rajtunk áll, hogy hagyjuk magunkat szabaddá tenni a közeigá
Istenneki

Forrás: Geist und Leben , 59(1986), 228-234

MelyikOk élete volt a tökéletesebb?
Három testvérből állt a kis remeteség , mondja az ősatyák Idejéből származó kis

történet. Céljuk az volt, hogy egyszerüen, de a lehető legtökéletesebben szolgáljanak
az Istennek. Sikerült ugyan Igazi testvéri közösséget klalakftanluk, életük mégsem
volt egyforma. Az egyik reggeltől estig ült és Imádkozott. (Mert a régi atyák legtöbb
szor ülve végezték trnátkat.) AmIg az első ült, a második feküdt. Ugyanis beteg volt.
s csak fekve tudott Istennek hálát adni az életért és egyéb ajándékaiért. S a harma
dik? Könnyen kitalálhatjuk: Egész nap talpon volt. Izzadt. hogy blztosltsa a megélhe
téshez szükségeseket a másik kettőnek. Ekkor különbség láttán joggal merült fel a
kérdés: A három közül melyiknek az élete volt a tökéletesebb? A választ egy égi
hang adta meg: Egyforma tökéletességre jutott el mind a három, mert a kapott talen
tumoknak megfelelően mindegyikOk teljes szíwel szerette az Istent és az embereket.
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