
AZ ISTEN "OKTALANSÁGA".
Nincs egy ünnepünk sem, ami

annyila megragadná szivünket,
mint a karácsony. Viszont nincs is
ünnepünk, amellyel kapcsolatban ne
jelentkeznék a szokványosság akár
a kifejezésekben, akár az érzések
ben. Jórahajló lelkek is tele van
nak panasszal, hogy nem tudnak
új tartalmat belevinni a karácsony
titkának megélésébe.

Uj tartalmat nem is szabad ke
resnünk, de törekednünk kell az
ünnep tm·talmát lehető bőségében

magunk elé állítanunk. És mert ez
a "tartalom" "meghaladja a meg
ismerést" (Ef. 3, 19.), azért a szoká
sos formulázások természetüknél
fogva kifogynak, sziniiket és vará
zsukat vesztik. Ezért nem árt újabb,
sőt sokszor szokatlan fogalmazáso
kat keresni karácsony titkának fel
tárásához. Persze nem a botladozó
és tévelygő emberi szavak után kell
kutatnunk, hanem az Isten által is
jóváhagyott fogalmazásokhoz kell
menekülnünk. Híszen ha Isten j6
nak látta leíratni, bizonyára mély
értelmű lesz számunkra elolvasni.

Szent Pálnál találjuk az egyik
ilyen merész fogalmazást. És ha
nem tudnánk, hogy a Szentlélek su
galmazta n"~ki ezt "a mi okulásunk
ra" (l. Kor. 10, 11.), akkor nem is
mernénk a káromlás büntudata nél
kül elménkben forgatni. De imá
dattal kell meghajolnunk Isten e
nagy jósága előtt, aki még az ilyen
- i'Iehonesztálónak tűnő - fogal
mazásokt61 sem riad vissza csak
azért, hogy minket annál jobban
rádöbbentsen az evangélium nagy
val6ságaira.

"Sok rendben és sokféle m6don
szólván hajdan Isten az atyákhoz
a próféták által, legutóbb ezekben
a napokban Fia által szólott hoz
zánk" (Zsid. 1, 1-2.) - állapítja
meg Szent Pál. De hogy ez milyen
érzéseket takar lsten sZÍ1,ében, azt
elárulja a szóZómívesekról sz616

példabeszéd. Ebből ugyanis kiderül,
hogy Szent Pál emlitette "sokféle
l'end és sokféle mód" milyen siker
"el járt. Az Isten próbálkozását pél
dáz6 szolgát "megvervén üresen bo
csáták el. Ismét más szolgát külde;
azok pedig ezt is megvervén és gya
lázattal illetvén, üres kézzel küldék
vissza. Azonfelül még egy harma
dikat is külde; ámde amazok ezt is
megsebesítvén kidobák." (Luk. 20;
lD.) Maga Jézus beismeri, hogy Is
ten próbálkozásai teljesen kudar
eot vallottak. E sikertelenségre min
den normális embernek az lenne a
válasza, ami Mózesé is volt: oda
vágni a kőtáblákat, abbahagyni
minden próbálkozást. Az Isten pe
dig mit csinál? Olvassuk csak to
vább a példabeszédet: "Akkor mon
dá a szőlő ura: Mit tegyek ?" Düh
kit0rés és bosszúállás helyett tana
kod6vá lesz és ebből a tanakodás
b6l a nagyon szeretők "őrültsége"

fakad, mely mindent megpróbál és
mindent megkísérel: "Elküldöm az
én igen kedves fiamat."

Teológiailag megfogalmazva ezt
így olvassuk Szent Pálnál: "Mivel
ugyanis Isten bölcseségében nem is
merte meg a világ a bölcseség által
az Istent, úgy tetszett Istnenek,
hogy az igehirdetés oktalansága ál
tal üdvözitse a hívőket." (I. Kor. 1,
21.) A bölcse.ség és értelmesség út
jainak kipróbálása és sikertelensé
ge után az "oktalanság" út.1át vá
lasziia az Isten. Krisztus megjelené
sét "lsten oktalanságának" (I. Kor.
1, 25.) mondja. Természetes szem
mel valóban az is. Kiket is neve
zünk az élet "jóbolond,;ainak"?
Azokat, akik ellenszolgáltatás nél
kül is dolgoznak. Akik viszonzás
nélkül is sreretnek: Akik ol'lfasrnik
re pazarolják energiájukat, akik
vagy amik nem érdemlik meg Az
Isten ezt tette meg, mikor Fiát a
világra küldte.

Nyilván igazuk lesz 'azoknak a
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teol6gusoknak, akik azt tartják,
hogy az angyalok lázadása akkor
tört ki, mikor Isten e[éjük tárta a
meqtestesiités titkát. Az Istent el
hagyta az esze - mondhatták dur
ván fogalmazva. - Ki szolgáljon
olyan Istennek, aki isteni fö[ségét
"nem tekinti olutm. dolognak, melu
hez erőszakosan ragaszkodjék, ha
nem kiül·esiti önmagát, fdveszi a
szolaa a[akját, emberekhez hason[ó
ember lesz." (FiL 2, 6~7.)

Deus extas im passus est incar
nando - mondják a szentatyák. Fi
lippo Lippi ezt az elragadtatott
Atyaistent festi a Gyermekét imá
dó Szűz fmé. Az eksztázis annyi
mint kHépés a megszokott érte[mi
formákból. A mélyebb szellemi é[
mények eksztatikusai mindig eszte
leneknek és bolorulokruik: tűnnek

[e! az eksztázist nem ismerők eWtt.
A józan, kispolgári ész csak a fe
jét csóvá[ja a szeretet, a szerejern,
a zene vagy művészi alkotás elra
gadtatottjai [áttán. Persze ezeknek
sejtelmük sincs arról, hogy milyen
lélekrenqések, az értelmi élmények
micsoda örvényei és a szeretésnek
micsoda tűzfolyamai tudnak elrej
tőzni a "bolondság" egyáltalán nem
dicsőséges köntöse alá. És ez a bol
dogitó, hogy az Isten merte vállal
ni a szeretetnek ezt a mértéken
túlcsordu[ó és értelmet is megha
ladó eksztázisát, mégha "az érzék.i
ember nem is fogja fel, mert ok
talanság az előtte." (1. Kor. 2, 14.)

Valóban hányan megmosolyogták
már a kereszténységet a Meateste
sülésért. Hányan utalták fölénye
sen a gyel'mekes fantazmagóriák és
álmok körébe az Isten testbeöltö
zésének hitét, Es hány keresztény
ünnepli meg a karácsonyt hagyo
mányos módon, d'! tudatának mé
lyén azzal az enyhének tartott, va
ló;ában azonban azzal a gyilkos ké
tellyel: ki tuilia, hogy is áll ezzel
a d'lZ0g. M;:nd'?ze'-ben a magafal·tá
sokban - kimondottan vagy kimon
datlamul. - ott érezzük azt a luci
feri felfogást, mellyel megfogalmaz-
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hatta álláspontját: Csak neJn őrült

meg az Isten, hogy ilyet tegyen!
Az Isten váZZaLta ezt a szent

"őrültséget." Es mert a jelen üdv
rend arra van, hogy "most kinyilvá
níttassék az Isten sokszoros bölcse
sége a mennyei fejedelemségeknek
és hatalmasságoknak" (Ef. 3, 10.),
azért Isten szabadjára engedte a go
noszlelkeket a világ végéig. Ezek
nem szűnnek meg kiáltónál-kiál
tább bűnökbe be[evinni az emberi
séget, csakhogy meggyőzzék Istent
"oktalanságáról," hogy ismét ki
mondassák Vele a szót: "bánom,
hogy alkottam őket" (Máz. I. 6, 7.)
vagy a próféta ajkán fogant igét:
"Meguntam már a könyörülést:'
(Jer. 15, 6.) De hogy mennuire ki
fog az öl'dög ezen mesterkedéséti az
Isten jósága, jellemző, hogy ami
kor az ördög az emberiségnek Isten
gyilkosságba való hajszolásával vél
te eléj'ni az isteni irgalom határát
és a menyország ajtajának bczdru
lását, éppen akkor nyilt legszéle
sebore az üdvösség kapuja és ak
kor ömlött el Isten határtalan ir
galma az emberiségen, "Amik01
meg elhatalmasodott a bűn, még
bőségesebb lett a kegyelem." (Róm.
5, 20.)

Nincs itt határ. Nincs semmi sz6,
ami megmondhatná, "mi a széles
ség és a hosszúság, a magasság és
a mélység." (Ef. 3, 18.) Az Isten ma·
gából kilépő, eksztatikus szeretete
gáttalanul és parttalanul ömlik ki
karácsonykor, mely elsodor minden
logikai. korlátot vagy elképzelés i ho
rizont. A természetes gondolkodás
és azok, "akikben e világ istene
meqcakitotta a hítetlen értelmet,
hogy ne ragyogjon számukra a2
el'angélium fénye Krisztus dicsősé

géről" (II. Kor, 4, 4.), azt mond·
ják: őrültség. Viszont "az Istennek
mélységeit" (1. Kor. 2, 10.) kutaté
és ismerő Szetitlélek: csodálkozókkd
és imáió7cká tesz bennünket, akik
Istennek ettől a képzeletet megha
ladó szeretetétől nem tudunk ho Dá
lenni. G.


