
Hermann Mu ck e r m a n n

SORS ÉS GONDVISELÉS

Vigasztalan síkságon feküsznek, az Eufrátesz és a Tigris men
tén, a mai Irak területén az elpusztult világváros, Babilon romjai.
Nabukadnezár király egykor oly pompás palotája a város közepén,
az Eufrátesz közelében állott. Itt találták a legrégibb települést.

Nem messze a településtől, de a városon kivül két templom
torony romjait fedezték fel. Ezeket valamikor az "istenek hegye"
névvel illették. Ezért nevezték Babilónt magát is "az istenek szék
helyéhez vezető kapu"-nak, Azt hiszik, hogy e tornyok egyike azo
nos azzal az épitménnyel, amelyről a bibliai östörténetbeszél.

A népek, amelyek a vízözön után újra fejlődésnek indultak,
még mindig nem adták fel a gondolatot, .hogy most mégis csak a
maguk erejéből Istenhez' hasonlóvá váljanak. Felfuvalkodottságuk
még csak növekedett bizonyos technikai tanulmányok benyomása
alatt. Ilyen volt például a babilóni föld alkalmassága a téglavetés
hez. Jertek, szóltak a nép vezérei, vessünk téglát s az izzik majd a
parázsban.

A siker kilátásai oly hatalmasoknak tűntek, hogy a vezérek
arra az elhatározásra jutottak, hogy az éggel dacolva, minden ed
digit felülmúló templomot épitenek az emberi géniusz dicsőségére.

Nosza, mondották, épitsünk világvárost és egy tornyot, amelynek
csúcsa az .egekig érl Igy megörökitjük nevünket és nem szóródunk
szét mindenfelé a földön.

Isten azonban - így szól a bibliai elbeszélés ---' összezavarta
beszédjüket. úgyhogy egyetlen ember SEm értette meg többé a
másiknak nyelvét. Mínt idegenek ültek egymással szemben a népek
megsemmisitésére irányuló világpolitikai tervezésnél. Ekkor vége
szakadt a világváros és a bálványtemplom építésének. Az istentelen
ségnek le kellett mondanía Istennel szemben a magánák követelt
-dícsőségről. És Babilón neve nem jelentette többé az istenek biro
dalmába vezető kaput, hanem a· "zűrzavart", ahogyan a ):>ibliai
történet nem minden irónia nélkül a bábel szót értelmezi.

Vajjon Babilón bukása valóban az egyetlen személyes Isten
közbelépésének tudható be amellyel, hogy az emberiséget és em
beliességet az elvakultságtól és felfuvalkodottságtól megmentse, a
világhódítók terveit azok sikerülte előtt összetörte? Avagy Babilón
összeomlása csupán csak véletlen összetalálkozása volt ellenszegülő

erőknek, amelyek a világ sötét természeti törvényszerűségeinek

mélyéből bukkannak fel, hogy az ember alkotását mintegy véletlenül
lerombolják? Másszóval: megalapozott-e az a tanítás, amely az
isteni gondviselésről szól, arról a gondviselésről, amely Isten mín
denhatóságának minden teremtményéről bölcsen és szerétettel gon
doskodik? Vagy pedig- azoknak van igazuk. akik szerint az em
beri életutat is a természeti erők ama személytelen összefogása ha-
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tározza meg, amelyet egyszerűen sorsnak nevezűnk. Ez-a s o r s az,
amely elkerülhetetlenül könyörtelenül talán a csillagokba ir, vagy
a Nornáknak diktálja azt. aminek történnie kell.

Vessük fel pontosabban a sors és a gondviselés fogalmának
kérdését, hogy megkönnyítsük az összehasonlítást.

Mit értünk sorson?
A régi görögök a "Moira" vagy "aisa" szót használták s ez

azt jelenti, ami az ísteneknek és embereknek osztályrészül jut.
A rómaiak azt mondották: .f'atum", ami azt jelenti: kimondott, ami
tehát mint tévedhetetlen, feltétlenül meghatározó parancsszó álla
pítja meg az emberi sorsot. Ugyanez a szó rejlik a mohamcdánok
fatalizmusa mögött. Hasonló értelme van a germán "urlag" szónak.
A babilóníak asztrológiájában ugyanúgy megtaláljuk a sorsba ve
tett hitet, mint a kínai filozófia Tao-jában.

Éppen a germánoknál van a sors-hitnek nagy jelentősége. Az
Edde-dalok egész sorában tér vissza. Ugyanez vonatkozik a régi gö
rögök előbb említett moira-jára, amint azt Homerosz époszaiból és
egy Aiszchylosz vagy Szophoklész sorstragédiáiból látszik. Christe!

.Matthias Schr6der a "Faj és vallás" című művében a germán felfogás
szerinti sorsot, .mint azt a hatalmat írja le, amely vakon és szere
tétlenül tevékenykedik. A szó legmélyebb értelmében vett szeren
csétlenség és balsors az, aminek az ember védtelenül ki van szol
gáltatva. Ugyanúgy Roland Herkenrath-nak az Iliász és Odisszeia
etikai felépítéséről szóló műve szerint a "moira" éJ halálraítéleéget
vagy a végzetet is jelenti, ami elől senki nem menekülhet. A sors
abszolút akarata oly hatalmas, hogy még akkor is érvényben ma
rad, ha Zeusz maga, vagy a többi istenek egyike megkisérelné,

. hogy szembeszegüljön vele. A valóságban mindenkor a sors való
ban abszolút akarata érvényesül.

Hogy ennek a hatalomnak titkát legalább valamilyen mérték
ben felfed jük, meg lehet kisérelni -- mint azt már fentebb is jelez
tük -, hogy sorsként mindama erők összességét jelöljük meg, ame
lyek az ember felett élete útján uralkodnak. Ezek az erők valami
személytelenséget jelentenek, ami felderítetlen és felderíthetetlen
természeti törvényszerűséggel hat át és határoz meg mindent.
Különösen napjainkban voltak sokan, akik azt állították, hogy a
biológiai örökség, vagy esetleg ..:-. a szó messzemenő meghamisitása
mellett - a "faj" az, ami az emberi sorsot minden időkben és min
denkorra kialakitja. Ezért az ember számára szabadságának csupán
egyetlen tevékenysége marad. Ez pedig abból áll, hogy vadul da
colva alkalmazkodjon az elkerülhetetlenhez még akkor is, ha 'az.
a pusztulást jelenti, hősies pusztulást természetesen, de minden
képpen pusztulást. Ebben az értelemben halljuk az Edda-ban:
Nyugodjék bár a jövendő, amely ime jő, ahogy kell - ám mutasd
nekem mégis az utat ...

A sors fogalmával. szemben az isteni gondviselés fogalma,
olyan, mínt a felderülő fény, amely világot gyujt a sötétben és jó
ságos ~rőszakkal pattantja szét a kötelékeket, amelyek az ember
től a szabadságot és önrendelkezést elrabolják és ugyanakkor meg-
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fosztják attól a boldog reménységtől is, hogy végül is megmene
kü.het a tenyegetö balsors tol es erveszítheteclenin elérheti a bol
dogsagot je.ento jövőt.

iviasodrk nussziós útja során, amely Antiochiából Macedó
nián át Görögországba vezetett, a népek apostoia, Szent Pál a Kr.
u. 50. év körui beszedet mondott Athen szellemi elitje előtt. A be
széd az Areopagon hangzott el, az Erinnysek dombján, akikről

tudjuk, hogy a sors bosszúálló istenei voltak. Szerit Pál ebben a
beszedeben az "Agnostos theost-ról, az ismeretlen istenről beszélt,
akinek az athéniek - hogy egyetlen istenről sem íe.edkezzenek
meg .- oltárt építettek. Aku ti tiszteltek anélkül, hogy ismernétek,
azt hirdetem én nektek - mondotta az apostol. Majd az ég és tö.d
tererntöjéröt beszél, aki mindeneknek életet, lehelletet és mindent
ad, aki nmcsrnessze egyikünktől sem, mert őbenne élünk, mozgunk
és vagyunk ... Az Isten ivadékai vagyunk és el fog jönni a nap,
amelyen Isten íté.kezní fog a világban igazságban éspedig Jézus
Kriszrus által, akit halottaiból feltámasztott ... Szent Pátnak ez a
tanítása, amelyet akkor az athéniek - a jelenkor istennélkülieihez
hasonlóan - fölényes mosollyal utasítottak el, az Istennek az
emberhez való igazi kapcso.atát magyarázza ,meg. Ez éi kapcsolat
sokkal bensőségesebb, mint azt első pi.llanatra Ieltételezné az em
ber. Ha ai isteni gondviselés fogalmát meg akarjuk érteni, Szent
Pál alapvető gondoratait természetbölcseletileg kell. Ielo.danunk.

ELek a gondolatok kettős tanítást fogla. nak maguáUdil. 'Az
egyik Istenre mint hatóokra vonatkozik, a másik mint célokra.

Menny íben hatóoka Isten a világnak?
E sösorban is Isten, aki maga a lét, a semmiből hívta életre

a vi'ágot. Az univerzum tőle származik. Az anyag, amely a világot
összeteszi, az erő, egészen az atómok szikrázó örvényeiig, az' élet
a maga formáinak mérhetetlen sokaságával, különösen pedig az
ember szellemi lelke, felruházva az értelem és szabadakarat képes
ségeivel - mindez Istentől van. És az oksági elvnek e magától
értetődő al ka mazásán semmiféle fejlődési elmélet, sőt a világok
örök körforgásáról szóló eszme sem tud semmit sem változtatni.
Mert az egyes szemek száma a fejlődés láncolatában és a világok
száma a körforgásban, soha nem pótolhatja az alapokot, amiért a
lánc egyes szemei vagy a körforgásban résztvevő világok van n a k ..
Minden egyes szem és minden egyes világ egy másiktól van, tehát
a láncszemek és világok összessége is.

Eközben a világ teremtése nemcsak annak kezdetére, hanem
fennállásának egész időbeli tarfamára is vonatkozik. Tévedés azt
hinni, hogy aiét, amellyel egy teremtmény ebben a pillanatban
rendelkezik, önmagában elegendő okot tartalmaz ahhoz, hogy a
következő pillanatban is legyen. Nem, minden pillanatban szük
sége van teremtőjére, aki egyébként felhasználhat természetes erő

ket, amelyeknek végső oka megint csak Istenben van. Ilyen módon
Isten nemcsak teremtője. hanem fenntartója is a világnak.

Végül a teremtés. fogalmát ki kell terjeszteni a teremtmények
egész' tevékenységére, amennyiben ez a tevékenység Isten kőzre-
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működése nélkül elképzelhetetlen volna. A súlyos problémák soka
sága kapcsoiodrk ahnoz a kérdéshez, hogyan megy végbe Isten
nex ez a közreműködése. A teológiai tudományok viragkorának
legnagyobb teoicgusaí küszködtek iskolaikkal együtt az ilyen pro
biemax usztázása érdekében. Itt meg kell elégedni azzal, hogy a
közreműködés tényét - amelyet illetőleg nincs eltérés a nézetek
között - kimutassuk. amely közreműköués még az ember szabad
cselekedeteire is vonatkozik, még akkor is, ha ezek a cselekedetek
Isten ellen fordulnának. MagátóL értetődően ilyen esetben csupán
a cselekvés mint olyan kapcsolható össze Isten közreműködésével,

nem azonban annak bűnös volta, amelyet Isten csak azért enged
meg, mert az embernek szabadságot adott.'

Hátra van a második kérdés: Mennyiben céloka Isten a világ
nak? A feleletet erre a kérdésre is megtaláljuk Szent Pál athéni
beszédében. Szent Pál igazságosságról és világítéletről beszél.
Szent János pedig evangéhumának prológusában az isteni bölcses
ség jelentőségét hangsúlyozza. Ott olvashatjuk: Kezdetben volt az
ige és az ige lstennél volt és Isten volt az ige. Minden az ige által
lett és az ige nélkül semmi sem lett, ami lett ... Valóban megfelel
az isteni bölcsesség -gondolatának, hogy a világteremtés a szó át
fogó értelmében egy világterven nyugszik, amely minden teremt
ményt, küiönösen pedig az embert - aki végül is a maga szellemi
lelkével Isten képmása - beilleszti az Isten által akart végső célba.
Minden teremtménynek a maga végső céljára való tényleges be
illesztettségét, amely az örök világtervvel összhangban és az emberi
szabadság teljes épségbentartása mellett történik, nevezzük az
isteni gondviselésnek, amely e terv értelmében a világkormányzást
is magában foglalja. És a végcél, ugyanúgy, mint mindennek az
ősoka csak Isten lehet, az ő dicsősége és nem az emberek dicső

sége, akik oly sokszor azt hiszik, hogy olyanok, mint az Isten, noha
valójában csak teremtmények.

Világos, hogy az isteni gondviselés a világkormányzat hibát
lan elérése érdekében a tényleges és lehetséges jövő tökéletes
előretudását is magában foglalja. Ennek az előretudásnak mínde
nekelőtt ki kell terjednie azokra a cselekedetekre, amelyek nincse
nek semmiféle természeti szükségszerűségnek alávetve, hanem
amelyeket az ember természetének szabad voltából kifolyóan hajt
végre, ugyanúgy az emberek imáira, mint például a jó termésért
vagy a mindennapi kenyérért való imára. Isten mindenhatóságá
nak, bölcsességének és jóságának. minden csodája, amelyek se
milyen természeti szükségszerűségben nem találják magyarázatu
kat, szintén benne foglaltatnak ebben az előretudásban. Ezáltal az
előre tudás által a szabadság kétségkívül beleillesztődik a világ
tervbe, de azért nem szűnik meg. Mert nem azért történik valami,
mert Isten azt' előre látja, hanem Isten előre látja azt, mert megtör
ténik. Emellett figyelembe kell venni, hogy ami oldalunkról nézve
a világ természetesen az idő vágányain halad, a multból a jelenen
át a jövő felé. Isten számára azonban nincs mult és nincs jövő, ha
nem csak az örök jelenvaló lét, szemben a múló idővel. Más szó-
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val: Isten mindent, tehát az ember szabad elhatározását is az idő

folyamán jelenvalóan lát és mindent állandó jelenvaló közreműkö

déssel intéz.
Isten tehát nem szerelt fel bennünket olyan adottságokkal és

kötelességekkel, amelyek időn és téren túl mutatnak, hogy azután
egy érzéketlen sorsnak engedjen át, amely bennünket a sötétség
és a tudatos kétségbeesés jeges karjaiba taszít, vagy amely az el
kerülhetetlennel való küzdelemben hősies pusztulást tartogat szá
munkra, hanem mint szeretö atya mindent tudó és bölcs gondvise
léssel áll mellettünk, hogy abban az órában, amely az ő világtervé
ben meg van írva, átlépjünk a halál titokzatos kapuján azzal a biz
tos reménységgel, hogy emberi természetünk legmélyebb vágyako
zását beteljesülni látjuk majd és végre megéljük azt a kiegyenlítő

dést, amelyet a földi időszak semmiféle halandónak nem tud nyuj
tani. Ez az atyai gondolat oly közel fekszik az emberhez, hogy
még egy Solon is, aki pedig törvényhozója volt népének, leírta a
sokat idézett szavakat: városunk soha nem fog elpusztulni, mert
védően tartja felette kezeit Pallas Athene, a magasztos, az őrző,

a hatalmas atya leánya. Sokféle a bizonyíték, amellyel megalapoz
hatjuk az isteni gondviselésbe vetett hitünket, szemben a sors el
kerülhetetlen természeti szükségszerűségével.

Ez a megalapozás az értelemből is levezethető, mint azt az
eddigi fejtegetések közelfekvően megmutatták.

Mert Isten sem a végtelen bölcsesség, sem a végtelen jóság
nem lehetne, ha a teremtmények egész univerzumát életre hívta
volna anélkül, hogy minden egyesnek megadta volna az egész
harmóniájában a maga különleges célját és anélkül, hogy őket

azokkal a képességekkel és eszközökkel felruházta volna, amelyek
ennek a célnak eléréséhez szükségesek. Teljesen elképzelhetetlen
nek tűnik, hogy az ember, aki a látható teremtésben királyi koro
nát hordoz, vad természeti erők labdája lenne. Hiszen a szent
könyvek kifejezetten mínt Isten képmását, sőt mint Isten gyerme
két emlegetik. .

Különösképpen lehetetlen volna a számunkra mindenkor
jelenvaló, sőt bennünket teljesen átható isteni gondviselésbe vetett
hit nélkül,. hogy a súlyos kísértések vagy más nehéz akadályok
ínséges óráiban hűek maradjunk erkölcsi törekvéseinkhez. ts ha
az erkölcsi rendtől mégis eltértünk volna, a bűnbocsánatba és az
isteni kegyelembe vetett biztos reménység nélkül nem volna el
képzelhető a tökéletességre irányuló törekvésünk és küzdelmünk
megújítása. A sorshit követőinek állitésából. hogy sem bűn, sem
bűnbocsánat nincs, csak az következik, hogy az ilyen következ
tetés együtt jár a sorshittel, de nem az, hogy ez a kinyilatkoztatás
és a lelkiismeret tapasztalatai bizonyságának megfelelne.

Teljesen kizárt az is, hogy az emberek iránti szeretet, amelyet
a sorshít követői kioltanak, önzetlenül kibontakozik, ha ez a sze
retet nem azonos Isten szeretetével, amely végtelen gyengédség
gel fog körül és vezet minket magunkat is. Vajjon nem éltük-e
meg, hogy emberek, akik Istentől távol a sors maguk alkotta útján
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vándorolnak magukat istenítik és végül is ennek az önzésnek
érdekében testvereiket ütik agyon és egész nepet belesouornak
abba a szakadékba, aznelybe maguk is be.ezuhannak i ..

Valóban a vak termeszett szükségszerüségbe vetett hit olyan
ellentmondást vinne be az emberbe, amelY lényét a legmélyebben
megrázza.

Ez egyik oldalon az ember nem volna egyéb, mint a biológiai
öröklési áram természetadta fejlődésének eredménye, ame.y lej
lődés egy természet-szükségszerűvüágegyetembol származik és a
fejlődések örök láncolatában természen szükségszerűséggel hat ki.

Másrészt az ember természetében hordja azt az adottságot,
kötelességet és vágyat, hogy értelemmel és szabadsággal megál
dott természetét kuejtse. Ez a kifejtés azonban végűi IS népével
és az emberiséggel együtt reménytelenül elsüllyed a továbbáradó
Világegyetemben akkor is, ha az ember szemé.yes tökéletességre
törekeuett, hi'! önzetlen szeretettel volt embertársai iránt és a kul
túra terén odaadással és látható eredménnyel tevékenykedett.

Az ellentmondás megoldása csak ott található, hogy az ember
a maga értelemmel és szabadsággal megáldott természelének tuda
távai túl emelkedik a természeten és a maga erőin és bízik Isten
ben és az ő gondviselésében - meggyőződve arról, hogy Isten
egyedül az ősoka és a célja az egész teremtésnek és hogy Isten
mmt az atya az embereket mínt gyermekeit szereti és végül is tel
jesíti azt a boldogságigényt, ameryet ő maga helyezett el az em
beri természet mélyén.

Azt, amit az értelem mint logikus szükségszerüséget inkább
sejt, mint emberi felfogóképességének korlátozott volta mellett fel
tud fogni, meggyőző módon kifejezve találhatjuk meg a szent
könyvekben, amelyeket egyenesen az isteni gondviselés naplóinak
szeretnék nevezni.

AZ Oszövetségben csak a béketűrő Jób tanító költeményét
kell elolvasni, hogy az isteni gondviselés lényegéről és tevékeny
ségéről átfogó képet kapjunk.

Jób Isten iránti hűsége szilárdnak bizonyul, annak ellenére,
hogy "vagyonát és gyermekeit elveszi tette, az őt megtámadó beteg
ségek ellenére, sőt a barátok izgató beszédje ellenére ís. Jób min
denesetre ártatlanságának tudatában panaszkodik Isten igazságos
sága és szeretete ellen, amely hűsége ellenére megengedi, hogy
olyan súlyos szenvedéseket éljen át. Isten azonban, mint az írás
mondja, a viharon keresztül mindenhatóságának, bölcsességének és
a világépítésben és világvezetésben megmutatkozó jóságának ki
mutatásával győzi meg -arról, hogy szenvedéseit nem nézheti más
nak a fényénél. Az ember bölcsessége és hatalma természetszerűen

elégtelen ahhoz. hogy Isten értelmes tevékenységét áthatolja, vagy
akár neki a mindent átfogó gondvtselésének útjait előírja még
akkor is, ha eltűri a gonoszat és az esetleg ártatlant érő legsúlyo
sabb szenvedés megengedésével világosítja meg a lelket és őrzi

meg az Istenhez való hűségben. Ji b alázatosan ismeri el a végén:
tudom, hogy Te, ó Istenem, mindent tudsz és semmi, amít tervez el,



nem elérhetetlen számodra. Én azonban azt moncouam ki, amit
nem tudtam terrogni, ezért visszavonom ártatlanságom panaszát és
szivem mé.yén megbánom azt ...

Mi.yen sokan hasonlítanak napjainkban a szegény Jóbhozl
Tartsanak ki, mmt Ő, mérységes hittel a gondviselésben, amely az
ó bölcsességében mindent megfontol és érteimesen intéz és amely
a maga szeretetében végül a legjobbat éri el - a Mindenható ereje
ez, akí .az univerzumot teremtelle és fenntartja és aki a teremtmé
nyek minden cseiekvését az örök világterv szerint intézi. Akkor
majd ők is, mint azt Szent Jakab Jóbra való utalással kifejezi, meg
látják a "véget", amelyet az Or készített és ame.y nem az a vég,
amelyet az ember ostobasága felismerni vél. Mert mint Szent Jakab
hozzatűzi, az Ur telve van irgalommal és részvéttel.

Azok a jóslatok, amelyek a zsidó néphez és a föld nemzetei
hez szólnak. szintén rneggyözöen mutatják Isten minden felett ural
kodó vezetését, amely azonban mindenesetre csak a történelem
folyamán világlik fel. Küiönösen említeni kell a zsidó nép törté
netét, amely ékesen szóló példa amellett, hogy Isten mennyi sze
rencsétlenséget tud megengedni, ha arról van szó, hogy nemcsak
a lelket kell felvilágosItani, hanem ki kell szabni a büntetést is,
amelyet a hűtlenség megérdemelt és amely hozzájárul ahhoz, hogy
a hűséget sokaknál megszilárdítsa, vagy megújítsa. Isten szeretet
tel teli gondolatai ama válasz által válnak világossá, amelyet Isten
lzaiás próféta által adott Sion panaszaira. hogy Isten elhagyta és
elfelejtette népét: Elfelejtheti-e egy anya gyermekét anéikül, hogy
méhének gyermeke iránt irgalomra ne induijonj Bs ha el is feled
kezne róla, én mégsem fogok megfeledkezni Rólad. Ime a kezeimbe
irtalak és otthonodnak falai mindenkor szemem előtt vannak ...

Különösen tanulságos az isteni gondviselésről szóló ama be
széd, helyesebben tanítás, amelyet Krisztus a hegyi beszédbe
illesztett be és amely valóban Magna Charta Libertatum-a, vagyis
nagy szabadságlevele az összes szegényeknek, elhagyottaknak és
üldözötteknek. Ha az Or szavaít csendesen a magunk számára el
olvassuk, szinte az az érzésünk, mint mikor egy jó anya, aki ismeri
gyermekének gondjait, puha kezével végigsimít hajukon, hogy
okos beszéddel megnyugtassa a felizgatott lelket.

Vigasztaló üzenetét Jézus azzal az egyérte'mű utalással kezdi,
hogy egyedül Isten az urunk és nem az úgynevezett Mammon, te
hát a gazdagság, vagy egészen általánosan a teremtett világ, még
akkor sem, ha sokaságával a hatalom látszatát keltené. Hogyan
várhat valaki az Úrtól segítséget, ha a valóságban esetleg lenézi,
a Mammont viszont mindenekfelett szereti? Egyedül Istent kell
tehát szeretnünk, és mint Jézus mondja, hűségünkben kitartani.
Ekkor nem kell, hogy életünkért gondok nyomasszanak, nem kell
ijedten kérdezni, mit fogunk enni, vagy mivel fogunk ruházkodni.
Eletünk többet ér, mint az ételek, testünknek nagyobb az értéke,
mint a ruhának. Ha tehát Isten életünket, amely mint Urunknak
tulajdona, fenn akarja tartani, magától értetődően mindenről gon
doskodni fog, feltéve, hogy a magunk részéről mi is mindent meg-
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teszünk, ami erőnktől telik. Mert Isten nem hiába látott el bennün
ket a megfelelő képességekkel. Ezt annál is inkább remélhetjük,
mert hiszen Isten azokról a teremtményekről is gondoskodik, ame
lyek a szellemmel megáldott emberhez hasonlóan nem emelkednek
ki a többi főlé. Az nr a madarakat' hozza fel példának, amelyek se
nem vetnek, se nem aratnak, sem csűrökbe nem gyüjtenek és
Isten atyai jóságával mégis úgy felszerelte őket, hogy tápláléku
kat meg tudják keresni és találni. Azt mondja Jézus Krisztus: nem
vagytok-e ti többek a madaraknál? És ismét a mezők liliomára utal,
hogyan növekednek. Nem fonnak és nem varrnak és Isten mégis
megadta nekik a képességet, hogy olyan öltözéket vegyenek ma
gukra, amely gazdagabb a keleti királyokénál. Aki embereket öl
töztet, megtanulhatná a virágoktól a színek és formák szépségéL
Ha tehát Isten még a mezök füvei részére is megfelelő öltözéket
teremtett, mennyivel inkább remélheti az ember, hogy Isten gon
doskodik róla. Ne kínozzátok tehát sziveteket az étel és ítal és a:L
öltözék gondjaival, úgy mintha az míndenetek, az Istenetek volna.
Aki igy cselekszik, hasonló a pogányokhoz, akik nem szolgálnak
Istennek, hanem ösztöneik rabszolgái. A ti Atyátok tudja, mi hiány
zik nektek. Csak adjátok meg neki a lehetőséget, hogy segi
teni tudjon nektek, amennyiben valóban Uratokként ismeritek el
Öt, ami azáltal történik, hogy teljesítitek az ő akaratát. A madarak
és a liliomok, de még az útszéli gaz is ösztönük parancsára telje
sítik azt, az embernek azonban szabad önrendelkezéssel kell meg
valósítania. Ez az isteni akarat nem engedi meg nekünk, hogy kö
zömbösen ölünkbe ejtsük kezünket. Nem, inkább azt akarja, hogy
Istentől adott erőinket bevessük, hogy imával kisért munkánkkal
az isteni gondviselés áldására méltóaknak bizonyuljunk. Csak igy
teljesítjük az örök bölcsesség szavait: Keressétek előbb az Isten
országát és az ő igazságosságát és azután minden további magától
adódik.

Az isteni gondviselésbe vetett hit utolsó bizonyítékát a szent
hagyományban találjuk meg, amely kezdettől fogva és legértesül
tebb hordozóikban - szeretnék .ítt emlékeztetni Szent Agoston
vallomásaíra és az Isten államáról szóló művére - ezt a hitet min
dig vallotta, míg végül a vatikáni zsinat az isteni gondviselésről

szóló tant ünnepélyes nyilatkozatban hirdette meg' egy istentelen
és Istentől távol álló korszakban.

Mindama problémáknak, amelyeket ez a tan elsősorban, pél
dául az emberiség történelmének alakulása kapcsán felvet, napnál
világosabb megoldását csak a világ végén kapjuk majd meg, ha az
Úr nagy hatalommal és dicsőséggel vísszatér, hogy ítéletet mond
jon élők és holtak felett. Látókörünk ma még túlságosan szűk, fel
ismerőképességünk túlságosan fogyatékos és mélyrepillantásunk
nagyon is felületes.

A világítéletnél majd megtudjuk, hogy Isten miért engedett
meg annyi szerencsétlenséget és szenvedést jók és rosszak számára
és nagyon gyakran éppen a jók számára és a földi igazságtalanság
tniként találja meg a maga maradéktalan kiegyenlítését. Mennyit
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érnek az emberek és népek ítéletei Isten világítéletéhez viszo
nyítva, aki minden szíven átlát és végtelen irgalmassága ellenére,
maga az igazságosság! A földi igazségqsság épolyan korlátozott,
mint az emberi felismerés és emberi erő.

A világítéletnél majd megszününk egyes eseményeket az ese
mények összességébőlkiragadni, ami mindig igazságtalan megítélés
hez vezet. Mert akkor végül minden eseményt a nagy összefüggés
ben'lehet majd látni és minden további nélkül fel lehet ismerni az
isteni világtervet. amely Isten tökéletességét, mindenekelőtt való
igazságosságát, bölcsességét és szeretetét megvilágítja előttünk.

Mindenekelőttmegcsodáljuk majd az isteni gondviselést, az
Egyház vezetésében. Az emberiség fejlődéstörténete során mennyi
sötétségen kellett áthaladnia ennek az Egyháznak, mennyi gyűlö

lettel és gonoszsággal terhelt üldözést elszenvednie és mégis soha
nem szenvedett vereséget, hanem egyre győzedelmesebben telje
síti a világot átfogó feladatát.

V égül majd a sátán is, aki hol ilyen, hol olyan formában
árulja el és vezeti félre az emberiséget, feltétel nélkül megadja
majd magát. Neki is fel kell majd ismernie, hogy minden tombolása,
minden gonosz diplomáciája, Isten fölényes gondviselése folytán
csak az isteni világterv beteljesülésének szolgált.

Krisztus keresztje pedig, amely mindent eldöntő jelként emel
kedik fel az emberiség történetében, csak az isteni győzelem végén
fog igazából elénk magasodni. Annak a győzelemnek napján, amely
minden gonoszságot örökre elsüllyeszt majd. És a szentek, akik
nem ismertek egyebet, mint Krisztus e keresztjét a sok részvét,
gúny és üldözés után, amiben földi útjukon részük volt, mint a leg
magasabbrendű emberiesség világító csillagai ragyognak fel.

Három döntést rögzítsünk le normaként egész életalaki
tásunkra.

Az első döntés Istenbe és az ő gondviselésébe vetett hitünkre
vonatkozik, Credo in unum Deum ... Hiszek egy Istenben, Minden
ható Atyában, mennynek és földnek, a látható és láthatatlan világ
nak teremtőjében... Hová kellene mennünk, hogy Istentől meg
meneküljünk? "Uram, a szemed rajtam" - kiált fel a zsoltáros -,
"Te ismersz engemet. Távolnan érted gondolatomat, te tudod min
den álltom-ültömet. Látsz, ahol járok s ahol nyugszom, és ismerős

vagy minden utamon ... Mindenfelől körülölel karod, kezedet raj
tam nyugtatod. Tudásod túl csodálatos nekem, magasságos, hogy
el nem érhetem. Te lelked elől hova volna mennem, és színed elől

merre menekednem? Egekbe hogyha hágok; ott jelen vagy, Pokolba
ágyam vethetem: velem vagy. Naptámadatnak szárnyára ha kap
nék, tenger legszélső nyugatán ha laknék, oda se visz más, csak a
te kezed és jobbod rólam elott sem veszed ... Nem voltak rejtve
csontjaim előtted, mikor alkottál a rejtek ölében, gazdagon meg
formáltál az anyaföld mélyében . .. Vizsgálj meg Isten 'és ismerd
meg szívemet... És lásd, hogy nem bűnök útja von, és vezess
engem örök .útadom! ...1

] Sik Sándor Iordítása,
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Lenyűgözve ettől a felismeréstől, értékelni tudjuk Szent Agos
ton szavait vallomásaiban, arnikor ezt mondja: "Kesön szeretterek,
Ó, szépség, Ó, régi és Ó, új szépség, későn szerettetek. És ime, te itt
voltál bensőmben, én azonban kivül voltam és ott kerestelek téged
és lelkem elfajulásával szenvedélyesen rohantam teremtő-kezed

alkotásaidhoz; mellettem voltál, én azonban távol voltam tőled.

Milyen távol vezetett tőled az, ami tulajdonképpen nem is volna,
ha nem bírná benned letét, Hangos szóval szólítottál és megoldóttad
süketségemet. Villámlottál és világítottál és elűzted vakságomat.
Édes illatot terjesztettél. Én beszívtam azt és áhítoztam utánad.
Megízleltelek és most éhezem és szomjúhozom. Megérintett a kezed
és tellángolt bennem a békéd után való vágyakozás."

A második döntés mágunkra vonatkozik. Az istení gonviselés
hűségébe vetett bizalommal, amely életünk minden helyzetében
oly közel áll hozzánk, ne engedjük; nogy felmorzsoljanak a föl
diekért való gondok. Ha Istenhez maradektalan hűségben állunk,
Isten soha el nem hagy bennünket. Egy becsületes szándékú Mi
atyánk minden kérését beépítette Isten a maga világtervébe. A
Miatyánk az az ima, amelyet a mi Urunk tanított nekünk és annak
stílusa és tartalma egyaránt példamutató és egész világ- és élet
szemléletünk számára alapvető az a megszólitás, ame.yben nem
csak az Atya szót, hanem a Mi szót is hangsúlyozni kell. Ezért nem
szabad megfeledkeznünk arról a könyörgésről sem, amely az isteni
irgalmasság velünk szembeni megnyilatkozását a mi felebarátaink
kal szembeni irgalmasságunktól teszi függővé. Ne csak megbocsás
suk, ha igazságtalanságot tesznek velünk szemben, hanem mutas
suk a felebarátokkal szemben ugyanazt a szeretetet, amelyet az
isteni gondviselés részéről tapasztalunk. Nem mondja-e végül is a
világ-bíró: éhes voltam, adtatok-e ennem? Oltözetlen voltam, fel-
ruháztatok-e? '

A harmadik döntés népünkrel vonatkozik. Bizonnyal megteszi
majd a tőle telhetőt, hogy mind ama népekkel, akík valóban segí
teni akarnak nekünk, együttműködjék, hogy azok a legcsekélyebb
követelmények, amelyek egy emberhez méltó léthez szükségesek,
beteljesüljenek. De az ilyen beteljesedésért folytatott küzdelem
úgyanúgy, mint az a küzdelem, amely a szellem újjászületéséért és
a természetfeletti életalakításért folyik, az egész nép számára alap
ként követeli az Istenbe és az ő isteni vezetésébe vetett hítet. Min
denesetre az az istentelen idő, amely üdvét a sorshitben kereste,
teljesen összeomlott. A sors csupán a sátán árnyékának bízonyult,
sötét kulisszának, amelynek feladata csak az ístentelenség eltakarása
volt. lJj népnek kell születnie, amely megvallja Istent és az isteni
parancsok teljesítése által el is ismeri őt. Igy és nem máskép mene
külhetűnk meg a még mindig fenyegető pusztulástól és nyerhetünk
életet ...

Fordította Doromby Károly

1 A szersző itt a német népre gondol.
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