
Takács József

ISTEN GONDOLATA AZ EMBER MUNKÁJÁRÓL

A gyerekikor még értetlen bibl'iatauulásának a maradványa ta
lán, hogy a munkát alig tudjuk másként látni, mint az isteni
átok alaét; Igy ,temetődö;t,tol emlékezetünkbena Gn 3, 17-19: ""... át-·
kozott a föld munkádi miatt; fáradalmak árán eszel abból élted
minden napján ... tövist és bogáncsot hajt az néked. '. arcod ve
rejtékével eszed kenyered ...« Az emberi élet és munka felületes
szeralélete szinte igazolja @t:a munka mintha csak a bűn követ
kezményei és ,ezér,t teher lenne ,az, emberen. mintha az ember elke
rülhette volna. ha .eredeti ártatlanságúban megmarad. Ha para
dicsomi ádlapotokról beszélünk, csak készenkapott gyönyörűsé

gekre gondolunk, eszünkbe se jut azokhoz az, él~tiik való megdel
gozást kapesolni. Talán nem is ábráwlit:a még sohasem az ernber
úgy ősseüleínk boldoasáaát, hogy munkának fessülő Izmokilnal je
lennének meg' eW;tltünk.

A munkát persze' átoknak tekinteni sehogysem illik bele a ke
resztény, de. még a kinyilafkoztatott életfelfogásba sem. Az, Ósző
ve,tség váJ.asztott népe, épen abban is különbözőttminden más nem
zettől, hogy elméletben és gyakorlatban is megbecsülte a sok más
nép szemében megvetett, mert lealázó munkát, mél2'a fizikait is,
pedig ezit nem egy itlár8adalom csak a rabseolgáknalc eeáata, A
rabszolga Pédig még embernek sem számított. Ezeel szemben va
zsidóság- legnagyobb rabbijai egyúttaJ fizikai munikások is voltak.
Szent Pálnak is volt tanult mestersége (A 18, 3). sőt magánaik az
Istenembernek is. (Mr 6, 3.).

De nemcsak a kinyilatkoz,tatJás adja meg' a munkának eet a
megbecsülést. hanem az ember józan esse is könnyen rádön arra
az egyébként egyszerű, mégis oly sokasor e.1felejrte,trt Viagy mez is
csúfolt igazságra, hogy az ember értJélkét és a neki járó megbecsü
lést csak az szabhatda meg alapvetően, hogy mire képes, döntően
pedig, -hogy mit végez.

A kinyilatkoztatás ,taní,tá'Sárt azonban nem .lehet megalapozni
33JZal a prédikációkban oly könnyeni éji ~()mszor haa:i:gootaJtoVtJ mon
dással, hogy az ember úgy seületík a munkára, valamint a madár
a repülésre. (Job 5, 7.). Ez ,BIZ állítás ugyan a Szero.ttíráshan van, de
azért nem a Szeartlélek állítása, hanem csak Jób egyik barátjáé.
sőt még csak az övé sem, merf,ő ig csak a kétISégkívül megrom
lott ssöveg helztelen fordítása szerínt beszél oIt11J a madáe repülé
séről meg az ember munkádáról.

Az Ószövetségben főként a tanító könyvek rntenek a munkára,
összehasonlítve, rannak az eeedményeit a tetleDJSég kövétkeemé
nyeivel. Az Újban Szent Pál la legkifejezettebb, Mindenkit figyel
meZtet a. munkára (l-Th 4. H), sőt kimondja a kemény elveit: aki
nem akar dolgozni. az ne is egyék. (2 Th 3, 10.). A megokolás
azonban. amelyet ad, inkább csak a gyakorlati és mindennapi
okosság szerint tekiIl'ti a munkát, és éppen ezért aligha lehet Lsten
nek eredeti elgondolása, mélyen átértendő terve az emberi munká
ról. Az apostol szerínt ugyani'B mintJ1Ja csak il1ool'!t kellene az em
bernek munkálkod\n:ia. hogy kenyerét meg'keres:se és: ideo;iét haszon

"1la1anul ne ,töltse (2 Th 3. 11-12.). Meg aztán. hogy a keressténv
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a »kívülállók« megbeesülését kiérdemelje és hogy senkire se szo
rulion, (1 Th 4, 12.). Ebben az Apostol sajáJt példájára is hivat
kozik: éjjel és nappal dolgozott, hogy senkinek se legyen terhére..
pedig joga lett. volna hozzá, hogy másoktól kapja megélhetését,
hiseen neki nem a fizikai munka, nem is .a megélhetés keresése
volt a feladata; de' erre is példát akart adni (2 Th 3, 7-10.). Úgy
látszik, szükség' volt rá a pogány környeestben.

Istennek a munkáról való elgondolását az emberhez intézett
első szavában találjuk meg. A Szen.tírás kifejezeltrten áldásnak
nevezi: » ••• ,töltsétek be a földet és hajtsátok uralmatok alá és.
uralkodjatok ,a tenger halain, az. ég madarain és minden álla
ton ..... (Gn 1, 28.). A Zsoltáros ezt már ú.gy magyarázza, hogy Is
ten az embert minden teremtménye, fölé helyeate és, minden fölött
úrrá tette. (8, 7.). Sirák Fia megint csak azd, mondja, hogy az em
ben hatalmába adott míndent, ami csak a földön van. (17, 3.).

Gyerekhez is alig illő felfogás lenne' ezt úgy érteni, hogy aká.r
az árnatdanság' állapotáhan is sültgalambként repülé volna minden
az ember szájába, vagy hogy a mindenek fölöt,t való uralmat öl
betett kézzel megszerezhette és gyakorolha!tlta volna. Isten ennél
sokkal bölesebb és sokkal jobban meg'becsüli az embert, akit az.
ilyen uralom tespedésre vitt volna, Isten szerint azonban a foly_o
tonos tökéletesedés a feladata, sőt még meg is alázta volna, ha
nem ad neki lehetőséget' arna, hogy őmaga emelkedjék és szilár
duljon meg a mindenek fölött való uralomban.

Isten tehát ezt az uralmat nem készen adta az embernek, ha
nem jo·g és feladat szerint, megadva persze hozzá a lehetőséget is ;
egyrészt olyanná teremtve a világot, hogy meg'illethesse benne az.
elsőség' és az uralkodás az egyetlen értelmes lényt, az embert.
másrészt olyanná alkotva az embert, hogy minden iránt érdek
lődjék és céljára forditson mindent, amit megismer. Az. embernek
a föld feletti uralma ugyanis azt jelenti, hogy átismerve a Iter
remtett világot, abból egyre tökéletesebben megismerje az Alkotót.,
Teremtőjét és Oél;iát - (Boldogságát) - és mindent szolgálatába.
tudjon ál.lítani, hogy Feléde haladjon és Hozzája eljusson, Mivel
a jnindenség' célja Iaten, akivel személvesen közvetlen kapeEIOlat-
ba csak az él'telmesteremtmény tud eljutni, hiszen e,z a kapcso
lat Isten Ismeretét és szeretétét jelemti, és mível az egész terem
tésnek el kell [utnia valamiképen Istenhez, azért joga az ember
nek és kötelessége, hogy minden fölött urrá legyen és őmaga Is
ten előtt hódolva az egésa feremnés hódolatát is bemutassa- Ezért
egyedül az ember állíthat mindent szolgálatába, sőt saját cé1j.á1nak

megf'elelően még alakith.atja LS a teremtett világrn; hogy mínél:
könnyebben és .teljese:bben meg-valósathassa a magia tökéletességet,
és boldogságát; ezeknek a beteljesedését és állandósulásáb azon-'
ban mind' a bölcselet mind a kinyitatkw.t.altás szerint csak Isten
ben megállapodva nyerheti el. Igy uralkodik az ernber a teremt
mények felett: ,saját szolgálatába állűtva Istenre irányítja. fel-·
használja öket és annyira becsüli meg v.agy szorítja vissza, ameny
nyire kell.. hogy az embert 'scgitsék. Az embernek e,z az uralma
Isten helyetteseként ,történiJk! és ezért teljes Istentől való függés
ben is: az ember ugyanis Lsten képmása, vagy 'amint a keletiek
oly találóan mondják, Istennek a világ felé fordítost arca, Az ().
kedvéért van a teremtett világ, rajta keresztül jut el az Is Isten-:
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nez. A hittudomány ezt így fejezi ki: Isten aZ! érltelmeiUen teremt
ményeiket azért hozta létre, hogy az emberént legyenek. Minden
csak e,s~köz az ember számára. De' ha eszköz, akkor használható
.ég amennyire szűkséges, használandó is, sőt ha nem egészen al
kalmas, akkor alakítható és amennyire, szükséges, alakítandó is.

Mármost ha az emberiség történetét végignéz,zük, al. ember
haladása tulajdonképen nem más, mint a teremdrnénvek fokoeatcs
birtokbavétele és az ember szolgálatába állftása, Ez a birtokba
vétel rninden egyes teremtmény természetének, törvényeinek a'
megismerésével kezdődik és felhasználásával válik befejezeltIté.
Sem a kinyilatkoztatás nem ad felvilágosítást, sem a tudomárryos '
kutatás nem tudta még részletes pontossággal ennek a folya
matnak egyes állomásait, döntő jelentőségű kiindulásait me,ghwtá
.rozni. Amiket íehált most elmondunk, az egyáltalán nem akar idő
rendi felsorolás lenni, hanem csak állításunk szemlébtetése,

Birtokába vette az ember az anyaföldet. Ez ugyan magától
is terrnett volna e,gyetmás,t, Az ember azonban nem sokáig érle
be ill kész puszta várá-sával és gyüjtögetésével, hanem maga kez
-dett termelni: akaraJtiát a földre kényszerítette, hogy aZlt és any
nyit teremjen, amennyire ez embernek szüksége van. Erel"t magán
-a földön is változtatott, először csak f'elszurkálva, majd felásva
-és felhasogatva, sőt ill földnek az ősszetételét is módosította öntö-
zéssel, trágyázá-ssal 'stb. Mícsoda területek lesznek éppen napja
inkban termékenvekké, mert az ember megtalálta a talaj terrnőre

fordítá-sánatk a módjáf vagy megkereste azt a növényt, arnelv ép
pen beléje való!

A termeléstől elválaszthatatlan a növényvilág birtokbavétele.
A termesztés nemcsak számszerinti sokasítáat jelent, hanem a nö
vény változtatását, nemesítését is. Gondoljunk csak egy szép gyü
mölesös vagy virágos kertre-l Oly mennyísége és: minősége ez a
nővényeknek, 'amit a természet az ember uralkodó és irányító
közbejötte nélkül sohasem hozott volna létre,

Birtokába vette az ember az élettelen világot. Valernikor talán
tüzetesebben még csak meg sem nézte: pl. a vöröslő-barnálló V1a~
Követ; ma keresi, mert ismeiri már a természetét és ezerféle módon
tud' fölötte uralkodni és oly sokféle módon tudja használni, hogy
már nélkülözni sem tudja. Nagyjából így vagyunk minden más
.anyaggal is: mindegyikkel külön tudományág; külön mesterség
foglalkozik, nier-t mindegyik fontos és hasznos az embernek.

Birtokába vette az ember az állatviláaot, Ma már nem ér ál
lat,ame,lye:t lUZ, ember ne tudna sikeresen visszaszor-ítani, ha ár
talmára van, vagy teljesen fel ne, használna, ha szüksége van rá.
A nemesítés itt is folyik; a visszaszor-ítás és a felhasználás pedig
oly nagymérvű volt az idők folyamán, hogy nem egy állatfajta
teljesen kipusztult és nem is egy csak azért marad már meg,
mert az ember védelmébe vette,

Úr az ember a föld távoleágai feleM. is. Valamikor álomnak
is lehetetlen volt, hogy e,gyetlen ember az egész földelt beutazza,
megismerje: egy emberi élet nem lett volna ehhez, elegendő. Ma
már a víz sem jelent akadályt, hiszen inkább összeköt, mint el
választ. A levegő is a mienk: áhtalánoeabb már a légi közlekedés,
.mint száz évvel ezelőtt a vasút volt-

A föld uralom alá hajtásának további menete meghozza majd
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mínden századnak, sőt évtizednek a maga meglepetését, és a na
pirendre térést a megelőző meglepetés fölött. A~t is látjuk, hogy
az, ember - ebben elgyébkén:t csak a mínden korban felbukkant
örök vágy kezd Iassunk.int megvalósulni - már la földnél maga
sabbna is tör. Aki ezzel a gondolattal akár elméletben, akár gya
korlatban komolyan foglalkozik, egyáltalán nem fenyegeti az a
veszély, hogy kinevetik vagy a bolondok házába csukják. Maga
a kinv.ilatkoztatás egyetlen érvet sem szolgál.tat, hogy az ember
nem az; egész anyagd világ fölöitti uralomra lennel hivatva. sőt ép
pen az ellenkezőjét kifejezetten tanítda: legalább is az, üdvözül
tek Krisztussal együtt uralkodnak, tehát nyilván la mindenség
felebt..

Ahogy azonban az ember a földet így folyamatosan uralma
alá hajtja, nemcsak Isten eredeti áldásának la beteljesedését látja,
nemcsak ferméseeténolr ujra és ujra ösztönző, másként mínt min
dig újabb nekifeszülés után nyugtot nem váró adottság-ának eu
ged, hanem dolgozik, kitartóan rmmkálkod'ik is.

Nyilvánvaló ez a fizikai munkás esetében: munká:tkodva ura
a földmíves a földnek, az állatfenyész.tő az állatoknak, munkál
kodva hozza a bányász, hozzáférhetőbb helyre a föld kincseit,
hogy az emberek kincsei legyenek, az ínaros numkával alakítv-a
teszi azanyag'of alkalmassá az ember seolgálatára ...

Ugyancsak nyilvánvaló HZ a szellemi munkánál is; a kétfajta
munkát tulajdonképen nem is lehet egymáetól elválasztani vagy
egymással szembeállítani: az, emberi munka ugyanis nrindig szel
lemi munka is. Vagy talán a szántóvető, la kézműves ész nélkül
dolgozik ~ A szeros értelemben vett szellemi munkás - ma úgv
mondjuk, hogy értelmiségi dolgozó - vagy a fiúkai munkát teszi
könnyebbés -eeedményesebbé, vagy a munkába és elgyáJt,alán az
egész emberi életbe visz, egységet, rendezettséget és őrzi az,t, hogy
az emberi éle't valóban munkálkodva haladás, del ne sokak mun
kádának összevisszasága hanem sokak egyetlen meg nem zavart
nagy tel.iesítménye legyen. Nincs is olyan emberi' vállalkozás, ami
:de Igényelne a tisz,tánszie.l1emi munkást, Iegalább is abban az
esetben, ha többen dolgoznak együüt, Mivel pe,dJig az ember Isten
akarata szeciut társas lény, igazán emberi élelt csak ott lehetséges,
ahol nem elszigetelt egyedek jelennek meg, hanem maga ~z, em
beri közösség is, meg-valósul, Minél nagyobb aztán a közősség' és
minél nagoyobbalkotásria lendül, annál több szellemi munka szá
mára nyílik lehetőség és feladat.

Igern soknak az <ll feladata, hogy magát az embert művelje ki.
Az ember szintén része' a világmindenségnek, amely fölött csak
akkor tud urrá lenni és úr maradni, ha önmagának is ura és, így
alkalmas és méhtó a mindenség fölötti uralkodásra, Ebben mun
kálkodik ,a tanítók, nevelők fokozatosan növeikvő nagy serege', 
(a Iolvton teljesebb uralom ugyanis folyton tökéletesebb embert
követel)- ebben tesznek felbecsülhetetlen, ment nélkülözhetetlen
szolgálatot ,az emberiség nagy gondolkodói, !lllkik legtöbbször sem
a termelői munkában nem ig'e.n jeleskednek, de még valamilven
közvetlen hasznú szellemi munkát sem végeznek. de 'az embe
risé,gneik új távlatokat nvrtnak, új feladatokm adnak indítást.
Ugyancs.ak itt kerülhetnek szóba a nagy művészek is, akiknek
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az alkotásad magátuz emberi emelik fel, ment magasabbrendűsé

gét eszébe juttaJják s ezzel magához térítik és új erőre kapátják.
A k iuy ilutkoz.tatá.sból tudjuk, hogy az, ember Isten kegyelme

nélkül nem képes önmg.aa fölött úrrá lenni, mert az, őt, mánt eszeos
lényt kötelező természeti törvényt sem tudja meg-tantani. Az,t is
tudjuk, hogy az embernek nemcsak az, a hivatása, hogy Isten alatt
valójakérut mindenek fölött uralkodjék, hanem hogy Istennek a
világi felé fordítOIttarcaként, sőt Isten megjelonéseként a minden
ség szelgálatát elfogadja és megdicsőüljön. Krisetusban, az Em
berben valósul ez meg teljesen és tökéletesen. Hozzáazonban majd
ebben is hasonulnak II választottak. (H 8, 29.). Elzrt a hasonulást
a kegyelem készíti elő és valósit ja meg; a kegyelmet pedig Krisz
tus akaratából az, Ö papjai közvetitikaz egész emberiségnek.
Öket ezért nem is lehet egysz,e,rűena tanítva novelő szellemi mun
kások közé besorolnunk, hanem helvosebben a lélek munkásai.
Nélkülük a Gondviselés jelen rendjében az, ember mindig csak
félbemaradt torzó. csak trónját vesztett, soha célt nem, érő trón
követelő lenne, ső,t még ennél is rosszabb lenne, la sora: kogyelern
nólküla, kárhozat várna rá. Hiszen mit használ az embernek, ha
az egész világot moznverné .is, lelkének peidlig kárát vallaná ~ (Mt
16, 26.). Aki pedig lelkének kárát vallja, az önmagát is elveszt]
(L 9, 2'6), azaz elkárhozik. A kárhozottak sernrnin sem uralkod
hatnak többé, inkább minden ellenük fordul, hogy megbosszulja
magát, amiért ha úrrá is lettek úgy-ahogy felettűk, uralmukat
nem Isten akarata szer-int szerezték és gyakorolták. (Sap 5, 18.).

Tudjuk, hogy Isten uralmának lerázni akarása - az első és
minden más bűn - igen mássá tette ,azembernerk Isternnel és a
világának az emberrrel való viszonyát. .Az eddigieikből azonban vilá
gos, hogy a munkát nem e,za változás hozna magával, Az Irás
kifejezertten mondja a bűn előtt, hogy az emberre nemcsak azt
bízta Isten, hogy a Gyönyörűség paradicsomát magának és utó
dainak Istenes életben megőr-izze, hanem azt a parancsot is adta;
hogyaz,t művelje, (Gn 2, 15.) A munka tehát ott is feladata lett
volna laz embernek, Csaki nagyon szűk lélekkel lellet úgy véleked
ni, hogy Isten az. embert pusztán földművelésre. akarta volna szo
r í tan.i, hiszen éppen dstenakarta állandó nekilendülése úiabb és
újabb uralomkiter-iesztésre vitte volna. Inkább aZlt kell monda
nunk, hogy az, ember az ártatlanság' állapotában az. egész földke
rekséget, sőt az egész. világmindenségeit is, teháit még arra kevésbé
alkalmas helyeket is, éppen úgy a boldogság otthonává tett vol
na, mint ahogy Éden az. volt. Az, ember ugyanis: akkor is szapo
rodott és sokasodott volna, tehát előbb-utóbb nem fért volna meg
ott. A szülői és testvéri szeretet azonban gondoskodott volna,
hogy az. onnan kirajzó emberek ne, éljenek mostohább körülmé
nvek között, hanem másutt is otthonban és ne, számkivetésben le
gyenek. Semmiképpen sem lehelt tehát..azt a Ielf'og'ást tartani, ame
lyet egyik-másik Keletről származó hagyomány őrzött meg, hogy
a f'öldmívelésen és pásetorkodáson kívül minden más mesterségre
a Sátán tanította volna meg az embert, persze csak a bűn után, s
így, ha bűn nem lenne, csak ez a két tevékenység' lenne az egész
emberiség foglalkozása. Inkább az, az, igazság, hogy az. ártatlan
ságban megmaradt ernber sokkal mozgékonvabb és találékonyabb
lenne, mint a mai. Sokkal hamarabb átkelt volna a tengeren, a
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gőz. az áram sokkal régebben szolgálná már az embert, a mostani
legfejlettebb kultura is csak rég elmúlt évezredek emléke lenne
már.

A bűn, a bűnösség igen nagy törést, ig-en hagy visszaesést
hozott es az embernél elkerülhetetlen haladást nagyon ineglassí
totta, mart az ember munkáiának az értelmét is elhomályosította
és annak nem egyszer helytelen, sőt végzetes irányu adott.

Homályos lett laz ember értelme, nem 1M messzire, főképen

nem lát mindenben Istenig, sőt még csak Isten felé sem. Igy van
ez a munkánál is. Hányan nem látnak abban csak sanyarú robo
tot vagy csak a megélhetés biztosítását: csak rabjai éSI béresei a
munkának. 'I'alán sohasem fordul meg az essükben. hogy magá
ban véve bármennyire is jelentéktelen a munkájuk, mégis ők is
az emberiség nagy hivatásán dolgoznak Isten rendelkezése szerint,

Nézzük azonban magát a munkát, ne az embert, ha egyáltalán
lehetséges a kettőt egymástól elválasataní. Az első nagy változás
az, hogy az ember a munkát igen sokszor fárasstónak, Ieverőnek,

sőt kimerítőnek és. lelket ölőnek érzi. Bizony megesik az emberrel,
hogy csak e'zt érzi és miatta talán még a semmittevést is, megkí
vánja. PedJig ma is a munka fál'asz,tóság'át nem egyszer- csak any
nyibanérezz.ük, hogy utána jól esik H pihenés. Hogy azonban
többször úgy ránk nehezedik a munka súlya, annak egyik oka.
hogy bármennyire is kész la lélek. a test erőtlen vagy kedvetlen,
mert nincs teljesen a lélek uralma alatt, allélek indításait. nem is
birja, legtöbbször nem is akarja készséggell fogadni, sőt gyakorta
ellene is mond, ,s.őt ellene is lázad. Hatalmas lelkeknél persze még
most is megcsodálhatjuk oaz emberi munkabirást, pedig ez is
csak töredék már, mint mínden, ami a bűn után megmaradt, Ezek
a hatalmas munká.iú emberek nem a test nagyjai. az izomhősök.

akik e,gyeitleu nekilendüléssel akamak mindent legyűrni, hanem
a lelkierő hősei, akik soha ki nem hagyó állandósággal tudnak
dolgozni.

Más.ÍJk átok' a munkán annak a mindenkori legalább részben
való, sokszor azonban teljes eredménvzelensége, Az, ember ruinddg
többet fárad, mint 'ameunyitelér. Hányszor terem a föld »tövist
és bogáncsot-, hiába a gondos munka! A munka eredménytelen
ségének ezt az, átkát minden dolgozó ember nem is e'gyszŰ'r meg
érezte, sokan el is véreznek rajta megir-tózva a munkától vagy tel
jesen ősszeroppanva magukban. Az, ember ugyanis mindig ered
ményt, sőt sikert is akar.

Eza kettő nem lett volna az ártatlanság állapotában: a test
mindig kedvvel feszült volt neki, hogy alélek szándéka valóság
legyen. Hiszen még ma is milven fáradság nélkül me,gy minden,
amíg-az nem munka, és milyen Iáradságossá lesz. mihelyt mun
kává válik. Mennvire érdeklődák, mennyit tanul a gyermek, amíg
iskolába nem kerül és mindez csak játék neki! Aztán egyszerre
csak belefáradt ,a tanulásba, mert az már munka. Micsoda gyönyö
rűség a túristának erdőt-hegvet já,rni és milven nehéz, a hivatásos
erdőőrnek, pedig ,az ő Ű'rők,ifejtés,e már ,kis ebb, mint a kir-án
dulóé. A munka eredménytelensége sem lenne meg. Ez is elvenné
a kedvetlenségeit, sőt a fáradtságot is. Milyen másképen, Iátja pl.
~gy színész II világot, életét és munkáját egy tapstalan előadás

után vagy egy viharos siker esetén ! A sikeresen ibelfejez.ett, ered-
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ményes munka mindent felejtet, mindig új szárny;akat ad, új kez
désre lendít. Ez magvarázza az aratás, a szüret öröméIt; az aratás
kétségkívül az e,gyák legnehezebb munka, mégis a magáét aratni
inkább ünnep, mint hétköznap.

Szent hitünk tanítása szerinf az ember bűne után kikerüli
a Gyönyörűség kertjéből. (Gn 3, 23.) Micsoda visszaesés volt ez !
Hiszen ezt a helyeit különös gonddal maga Isten készíte,t'tlJl az em
bernek l (Gn 2, 8-17.) A föld többi részén tehát más állapotok
uralkodtak, körülbelül azok, amelyeket ill 'természettudomány fel
derít abból a korból, amikor ezerinte az, ember a földön megjelent.

Isten különös oltalma is elhagyta az embert, ezután már nem
érezte többé la teremtett világ Istent az ember mö,gött és, ezéll"t
nem is hajolt többé készséggel az ember szolgálatába, Istent el
hagyva és Istentő! elhagyatva maga az ember is gazdátlan lett,
de nem is ura többé sem magának, sem a teremtménynek. Igy
nyilt tér ,a Sátán uralmának. Bűnre vifte az embert, mert ennek
a világnak az, uralmát 'akarta Istentől és az embertől elbitorolni,
mert Isten ellen Iázadvaakar a világ fejedelmei (J 12, 31), ennek a
világnak Istene lenni (2 C 4, 4.), ezért Lsten képmását, Istennek
a világ relé Iordított arcát is szolgaságba kellett döntenie', a bűn
szolg'aságába, ,saját szolgaság'áha, (J 8, 34; 2 P 2, 19.). N,eki persze
egyálltalán nem az a szándéka, hogy az embert társként emelje
maga mellé: Ö nem olyan ura aka,r 'az embernek lenni, mínf Is
ten, akit szeretní kell, hanem akinek elég, ha elviselini kénytelenek,
(Mt 6, 24.).

Mindezeke,tátgondolva megér'tjűk, hogy az, ember - ha a
megváltás kegyelme, kezdettől fogva nem mentetto é& íránví
totta volna - inkább játékszere, mint ura lenne a teremtmények
nek, a folytonos fáradás mellett a folytonos eredménytelenség, az
előbbrejutás he,lyeti az egyhelyben topogás, a céltalan körbedor
gás lenne- la sorsa. De még- így is megértjük, hogy aIéiért való
küzdelem ,a mostohává vált, sőt ellenségessé lett teremtménnyel
szemben olyan kezdetleges, állapo/tha nyomta vissza már Adámot
és gyermekBit. hogy csak azért, tudobt az emberiségtonnan kiemel
kedni, mert elesettsége eHenére is emberr maradt, akit Isten nem
hagyott meg elesettségében. E~éd továbbra is meg-illeti az első

ség a megváltás mesrigérése óta, ha nem is la zavaratlan uralom,
ami csak a megváltás művének a, beteljesedésével az új egekben
és az új földön következik majd be. (2 P 3, 13.) A megváltás
ugyanis sok minden más mellott a Sátán bitorolt uralmának meg
tfírését is hozta, Krisztusé minden hatalom az égben és a földön
(Mt 28, 18), akiaz,t megosztja ővéivel, a megdicsőültekkel teljesen,
a küzdőkkel pedig annyira,amennyire az üdvősségük're szükséges,
Az Egyház ezérit avatja Kr-isztua erejéve-l és kegyelmével az egész
anyagi világot összességében és e,gyes részeiben is meg'áldva hasz
nossá és üdvössége-ssé az ember számára; különben ugyanis félő,
hogy a Sátán erede tesz.iazt ártalmassá és kárhozatossá, mert a
Sátán evilági uralma ugyan megtürt már, de ezen a földön so
hasem fog teljesen megtsemmisűlni. Ezért kelleneik az, új egek és
az új föld.

A bűn az ember munká.iának igen sokszor helytelen, sőt em
berirtó irányt adott, Helytelen a munkában csak robotot vagy
pénzkeresetet látni: az embernek többre kell ennél becsülnie ön-
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magát és munkáját, rnert az ilven felfo:gás elegendő lehet ra meg
élhetéshez, de semmiképen sem elegendö cahhoz, hogy az emberi
munkát, magát az emberb meguemesítse és az emberiséget előbbre

vigye.
Lehet azonban az. emberi munkának nemcsak helytelen, ember

hez, nfm méltó, hanem az emberre végzIetes iránya is. Hogy urrá
kell lennie, ezt az ernher sohasom feledtette el; de nem egyszer
elfelejtette, hogy ez nem lehet erkölcstelenül szerzett és gyakorolt
uralom, f'ékteien és, erőszakos, más embert nundenből kizáró vagv
egyenesen letipró. Isten a világ feletti uralmat nem Jánosnak
vagy Péternek adta, nem is ennek vagy annak a népnek (- hé!
egyáltalán lennének Isten eredeti te.rve szerint, azaz a bűn nél
kül, egymástól elkülönült v.agy egyrnásaal farkasszemet néző nem
zetek -), hanem az embernek, azaz az. egész.embe,riségnek Ebbeli
az uralomban minden egyes embernek iképe1sségn és teljesítménye
szerint van joga részesedni ésa rábízottakat részeltetni. A bűn

azonban az embeciség egységét meg-törte és így megzaVJal'ta a föld
feletti uralom egészséges és békés megosz,tását is. Az ember nem
csak munkával és másokkal együtt, hanem munka nélkül is, má
sok kizárásával .is sőt egyik ember a másik fölött is akar ural
kodni ! Igy lettek rabszolgák és leigázott, rabságba görnyedt ll(>,
pek, Márpedig az ernber telleit más embernek szol-rálatot, ilyen ér
telemben állandó megállapodásra is léphet vele, del csak szabadon,
hogy emberi méltóságában megmaradjon, mert az ember sohasem
lehet csak táJrgy, másnak csupán csak eszköze: egyik ernber a má
siknak csak társa lehet, sőt a kereszténvség Bze,rmlt csak testvére,
akit úgy ken szeretnie mint őnm.agáf (l\lit 22, 39.), sőt ahogy Kr-isz
tus <azt szeretí. (J 15, 12,.) A népeknek e1gymáshoz, való viszonya
sem alakulhat ezen az alapvető törvényen kívül, hiszen azok is
emberek.

A bűn eet is eredményezte: az, ember a rnásét is 'a magáénak
akarja, sőt az embert is' nem társának, hanem tulajdonának akar
ja. Eleinte ez, persze csak kicsiben próbálkozott és robhant ki,
ahogyazonhan laz emberiség és vele a gonoszság' is növekedett,
mindig több és több ember került így egvmással szembe, míg vé
gül eljutottunk a szociális problémákig, sőt karunk szörnvű világ
háborúihoz. Ezekbeu tulajdonképen az. őnmagáíoan széttöredezett
emberiség önmagát pusztítja és jövőjét hátráltatja vagy teszi két
ségessé, mert, nem lát más megoldást, mint laz eröszakot, hogy ha
már másokon nem is, legalább a maradékon. a romokon folépít
hesse korlátlan uralmát, Emberek veszekedésének. népek tüleke
désének az igazi oka a talán soha ki nem mondott, de mindenkor
lappangó vágy: a birtokbavéte,l és az uralkodás rendetlen vágya.
(Ja 4, 1-2.) Munkát igényel persze <a viaskodásra való Ielkéazülés
is, a harc folvtatása és a győzelem kíhasználása is, del főképen az
embernek az a munkája, amely miatt átkozott la föld, mert rette
netesen szenved alatta minden, Hosszú építő munka eredményei
dőlnek romba, megakad a további fejlődés, sőt nem egyszer lehe
tetlenné is válik.

Az emberi munkának ez,t a végzetes irányáJt csak elszoruló lé
lekkel lehet.ezemlélní. Elhár-ítása nem történhetik másként, min t
az alapvető rend helveeállításával: Isten előtti fe!lelős.sége tuda
tában embertársáhan testvérét és mindenében osetályosát látva
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kell az embernek (-természe,tesena népeknek is, hiszen nekik
sem lehet más törvényük, mint az, Istené -) munkálkodnia és így
egységben, békében a mindenség fölött uralkodnia mdndenkínek
javára, senkinek sem kárára, mort Isten előtt hódolva és mindenkit
szeretve, Ez lenne, Krisztus békéje, Krisztus országában. Egyéb-
ként pedig folytatódik az a kiábrá:ndító tény, hogy bármi fölött
is lesz urrá, első gondolata, munkája eredménvének az, eIső fe:l
használása majdnem mindig (- vagy talán míindigf -) hogy a
meg nem iengedett uralomra tör. Az, első nyilvessző aligha azért
repült ki ember felé, hogy kellemes üdvözletet vagy se,güslég:et
vigyen; az első hajó, ha nem is volt hadihajó, nemsokára azzá
lett; ,a repülő első hatalmas alkalmazása már nemzedékünk sze
meláttára történt háborús célra; az atomkorszak emlegetése szinte
mindig az atomháború rémét ídéci. Mintha az emberiség csak
azért haladna, hogy jobban tudja .önmagát pusztítani. Ez pedig
senki előtt sem lehetaz ember hdvatása, az, emberi fejlődés értelme,

Előbb említettük már a sz,ere,te't krisztusi parancsát. Igy ju
tunk el Isten egy másik gondolatához a~ ernberek munká.iáról, Ez
,a gondolat nem az értelmet akarja irányítani, hanem a szivet akar
ja tökéletesíteni; a munkát azonban csak a kettő együtt teszi tö
kéletessé.

Minden munka ugyanis végső elemzésben a felebar-áti szeret,e,t
gyakorlása lehelt, sőt azzá kell lennie. Krisztus így fogalmazza
me-g ezt a. parancsot nem annyira a puszta elvet, mint a sokféle
megvalósítást tekintve: amit akartok, hogy cselekedjenek nektek
az emberek, ti is úgy cselekedjétek nekik. (Mt, 7, 12.) Munkálkod
va az ember sohas-em csak magának cselekszikr a földmiíves nem
önmagának terme], a szakács nem magának főú az, ételt; az órás
nem magának javítja az órát, az orvos nem önmagát gyógyítja,
a pap nem önmagának lelkipásztora ... Minél több embernek van
mínél nagyobb hasznára valakinek a munkája, annál értékesebb
Az a munka azonban, amely mindenki fWlámára haszontalan vagy
másoknak egyenesen ártalmas, még ezt a szennytelen nevet SHm
érdemli meg. Isten előtt az a tökéleteis munka, amely nemcsak
magában kifogástalan, hanemitökéletes indítóokból is fakad, azaz
szeretetből: minél jobbat, minél kedvesebbet adni,

Erről az igazságról azonhan - sainos - napjaink nem e'gysz'e:T
gépies és inkább mennvíségre menő jámborsága eléggé meafeled
kezik. Méri imájának az idejét, sokasfjtja, szentáldozáeainak a
számát, míntha Istennél az időtartam, a szám bármit is számítana,
Lsten nem ünneplő ruhát és életkörülménvelnkből való :kizökke
nést akar tőlünk, hanem egész, életünk meg'szentelését, az élet
tökéletességét. Az. emberi élet azonban inkább hétköznap, mint
ünnep, sokkal többször munka, mint imádság, Ezért kell a hét
köznap munkájának is szentnek lennie, ezért kell a munkának is
tökéletessó lennie. Ha erről megf'eledkeeünk, a vallásosság erőt

lenné, szenteskedővé és ,a kemény munkát végző ember számára
értelmetlenné, sőt visszataszítóvá válik.

Különben is mit ér a templomi térdkoptatás. a sóhaítozó gy,a
kori áldozás, ha talán éppen ezeknek az, örve alatt azokat az o.ly
fontos állapot- és állásbeli kötelességeket vagy elhanyagoljuk vagy
könnyen vesszük ~ Persze, hogy könnyebb jámborkodni, mint 'az
élet minden vonalán keményen helyt állani, Isten azonban se-
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