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VtLETLEN, VÉGZET, GONDVISELÉS

Akik osak a földi élet távlatában nézik a gondviselés kérdését, azok
nál a felelet egyoldalú marad. Thornton Wilder a Szent Lajos király hídja
című regényében a szerenceétlenség öt áldozatának sorsát azzal oldja
meg, hogy a földön nem várt rájuk több szeretet, ezért Isten elvitte őket.

Pedig a valóságban hányan érzik, hogy sehol nem várja őket szeretet,
mégis vonszolniok kell az élet terhét. Ezek hajlandók ajkukra venni
Ikon Bloy szavait: "Uram, te imádkozol azokért, akik keresztre feszíte
nek, s hányszor elnézed a felfeszítését azoknak, akik szeretnek téged."
A szellemes mondáson túl az író itt már utal a gondviselés mísztérium
jellegére, ami próbára teszi a hitet. Ennek a hitnek ad kifejezést Claudel
a Selyemcipő mottójá:b.an: "Isten egyenesen fr a görbe sorokkal is." A
mondás nagyon hasonlit az ószövetségi szeritírás kijelentéBéhez: "Isten
az igazat egyenes utakon vezeti." S ezt egyiptomi Józseffel hozza kap
csolatba, akinek pedig bele kellett kóstolnia a szenvedés különféle faj
táiba, míg végre békés napokat látott. A katolikus hittétel Krisztus taní
tása nyomán még továJbb megy, és állítja, hogy a gondviselés nem feled
kezik meg azokról sem, akik egész életükben nem látnak emberileg békés
napokat. A gondviselés titokzatossága adva van Isten személyiségével és
az ember természetfeletti hivatásával. Eligazodást osak az üdvrend egé
szének figyelembe vételével nyerhetünk. Előbb azonban nézzük, mík le
hetnek a puszta értelemnek a megállapításai.

A véletlen a természetben

A keresztény bölcselet éles kűlönbséget tesz a teremtő Isten és a
tapasztalati világ között. Isten mint végtelen, magátólvaló, szükségszerü
szellem mindenképpen kivül esik a világon; nem térben, hanem úgy, mint
ok az okozaton. A tapasztalati világnak megvan a saját léte, célja, törvé
nyei, s azért lehet úgy tekinteni, mint zárt egységet. Természetesen a
bőléseleti gondolkodás túl megy a természettudományokon, és kutatja,
hogy a világ léte szükségszerű-e, vagy csak esetleges, s nem szorul-e rá,
egy rajta kívülálló ősokra, mint teremtőre? De ettől a kérdéstől függet
lenül a természet egészen természet, és megy a maga útján. Jelenségei
ezernyi ősszefüggésben játszódnakIe, A Nap belső folyamatai létrehozzák
a napíoltokat, ezek befolyásolják az időjárást, s ezen keresztül oa növé
nyek, állatok, emberek életét. A szél leveri a gyümölcsöt, .az állat meg
éhezik és felfalja a másikat, a föld kérge mozog és létrehozza a pusztító
katasztrófákat. Az anyagvalágban látok függést, összefüggést, de teljes
harrnóníát nem. Egymás mellett sorakozik a rend és rendellenesség. Ahol
a dolgok egymásért vannak, ott teljes rend nem is lehetséges. De annyi
rendet és oélszerűséget ki tudok olvasni a világból, amennyi nekem elég
az értelmes Teremtő szükségszerű feltételezéséhez. Következetes törvény
szerűség nem lehet a véletlen műve akkor sem, ha rendetlen környezet
keretezt. Ha egy szétszórt papírhalmaznak csak egyetlen lapján találok
értelmes mondatot, már joggal feltételezem, hogy ember járt ott.

újabban a kvantum-fízikában is felvetődik a kérdés, hogy az anyag
világ végső alapjaiban van-e rend és törvényszerűség, vagy csak határo
zatlanság. Az egyik irányzat (Bohr, Heisenberg) úgy véli, hogy az anyag
végső megjelenési formája a !kvantum, s a végső fizikai jelenségekre vo
natkozóan csak valószínűségi számításokat végezhetünk. Nemcsak fizikai
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eszközeink tökéletlensége mondatja ezt, hanem a kvantum-jelenség belső

természetét kell benne látnunk. A másik irányzat (De Broglie, Vigier,
Bohm, Tyerlecki}) úgy nyilatkozik, hogy még nem jutottunk el a fizikai
világ végső megismeréséig. Sem a deter minista, sem az indeterminista
megoldás nem tarthat igényt arra, hogy végsőnek tekintsük, mert a tu
domány még eljuthat a kvantum-jelenségeket megelőző szintig, s arról
sem tudjuk, hogy végső állomás lesz-e. A természettudomány kénytelen
más esetekben is véletlenről beszélni. Például egy bizonyos mennyiségű

urániumban megindul az atomok bomlása. illetőleg az alpha részecskék
kisugárzása. Semmiféle törvényszerűséggelnem lehet megállapítani, hogy
egy bizonyos atom a következő pillanatban kerül-e sorra, vagy évmilliók
múlva. Továbbá akik a szerves és szervetlen közöttí külőnbséget csak a
molekulák bizonyos kapcsolódásában látják, könnyen állíthatják, hogy a
szerenesés véletlen folytán éppen így találkoztak a molekulák, és egye
sülésükből megindult az élet. Vagy lehet-e törvényszerűségetmegállapí
tani az egyéni sajátosságokat hordozó gén-ek viselkedésében? Nem vé
letlen az, hogy az öröklés az ősöknek ilyen vagy olyan sajátságait köz
vetíti?

Mai tudásunkkal törvényeket itt még nem tudunk megállapítani, de
az embernek kötelessége feltenni néhány elgondolkoztató kérdést. Ha a
mikrofizi.kában minden határozatlan, hogyan válik ugyanaz az anyag a
makrofizikában mégis határozott törvények hordozójává ? Elégséges ma
gyarázat az, hogya véletlenül kialakult egysejtű élőlénytől a mai tudós
bonyolult agyműködéséig és szellemi alkotásaiig minden a kedvező vé
letlenek lecsapódása? Nem kell keresni egy titkos kéznek az irányitását
abban, hogy az öröklés véletlenei ellenére nagyjából mégis annyi férfi
szűletik, mint nő, s hogy minden hivatás megtalálja a maga munkásait?
Teljesen véletlen az is, hogy a régi korokban megmagyarázhatatlan vélet
lenek folytán egyszerre olyan tömegű szerves anyag, került légmentesen
a föld alá, hogy abból kialakulhattak a szén és kőolaj-telepek, mínt ener
gia-források ? Ha a mai legdúsabb őserdő hasonló körűlmények között a
föld alá kerülne, nem adna többet 3-4 centiméteres szénrétegnél. Minek
kellett felhalmozódni egészen rövid idő alatt ahhoz, hogy 50-60 méteres
szénréteg vagy milliárd tonnányi petróleum keletkezzék ? A hívő ember
nek nem kell megerőltetniemagát, hogya régi korok eseményeiben meg
lássa az emberiség életének távoli előkészítését.

A végzet gondolata

Az ember mindig benne állt a természeti és társadalmí események
láncolatában. Helyzetek elé került, melyeket nem ő teremtett, s ame
lyekkel bírkóznía kellett. Atélte azt is, hogy az idó kérlelhetetlenül ha
lad fölötte,s viszi a szűletéstől a halálig. Megfigyelhette, hogy az emberi
som mennyire szétágazó. Egyiknek örömet hoz, a másiknak szűnní nem
akaró keserűséget, Könnyű volt arra gondolnia, hogy valamilyen kiszá
míthatatlan hatalom bonyolítja az életet. A végzetben való hiedelem saját
elégtelenségének megtapasztalásából táplálkozott.

Az asztrológia négyezer évvel ezelőtt indult útjára Babilonból, s mód
szeres csillagjóslássá a hellenisztikus Egyiptomban fejlődött. Onnan vet
ték: át a görögök is. Még Plato elképzelésében is szellemi lények irá
nyítják a bolygók járását, s ezek beleszólnak a földi történésbe. A helle
nizmus terjesztette el fl démon-hitet is. A világ réteges szerkezetű, s a
levegő-ég a démonok hazája. Ezek árthatnak az embereknek, varázsla-·
tokkal kell őket engesztelni vagy erejüket megtömi. Az orfeuszi míszté-
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ríum belevitte a tudatba azt a tételt, hogy az élet tulajdonképpen bűn

hődés a lélek előbbi bűneiért, amiket még saját hazájában elkövetett. A
pesszimista hangulatot átveszik a stoikus bölcselők és költők. Pindaros
és Vergilius nem sok napsúgarat látnak az életben, dc annál több sötét
foltot ("sunt lacrimae rerum", a dolgok könnyeznek). A végzet árnya
vetődik a modern existencialista bölcseletre is. Létünk vak kivetettség. s
meg kell kűzdenünk az elmúlás fenyegető ürességével, a bizonytalanság
gal. Kicsiségünket csak a cselekvés, alkotás feledteti. Éppen ellenkező
irányba tájékozódik az indiai bölcselet, arnikor a nyomasztó tehertől való
szabadulást a passzivitásban látja. A "karma" mint lélektani kényszer
beszennyezi a szellemet cselekedeteink közben, ezért menekülni kell az
aktiv élettől.

A helytelen istenfogalom is tápot ad a végzet gondolatának. A
görög-római mitológia istenei jó dolgukban nem törődnek az emberekkel.
Aristoteles és a filozófusok szerint a szellemi istenséghez csak a szellemi
gondolat illik, nem az anyagvilág irányítása. Hasonló húrokat pengetnek
a XVIII. századbeli deisták: Isten megteremtette a világot, de utána magá
ra hagyta. Ök főleg a rosszat nem tudták összeegyeztetni az isteni gond
viseléssel. Sok keresztény ma olyan kiadásban éli át ezt a tant, hogy ts
termek nem lehet ideje és ereje mindenkinek a bajaival foglalkozni. Sa
játos módon jelenik meg a végzet Hegelnek és a rendszerére épült filo
zófiálmak a gondolatvilágában. Minden, ami van és történik, az Abszolu
tumnak. a szellemi vagy anyagi őslétnek a szükségszerű kibontakozása az
ellentétek feszültségében. A véges és végtelen, az igaz és nem igaz, az
erkölcsi jó és rossz egyaránt az ő műve, illetőleg megjelenési formája
tézis - antitézís alakjában. Ellentmondást csak a mi .gondolkodásunk
érez az ellentétekben. de az Abszolutum belső törvénye más.

Az isteni tevékenység

A gondviselés tana nem választható el a személyes Isten fogalmát6L
Az örök szellemi létező egyúttal szabadakaratú teremtő, aki mindent !ki
gondol és akarati elhatározással létrehoz, sőt állandóan fenntart. A leg
utolsóatomig és mozgásig minden az ő terve és akarata. A teremtett
világ nyitott könyv előtte, s nem kell benne lapoznía, hiszen minden
egyszerre benne van öntudatában, Egyszerre ismer mindent, nem egy
másutáníságban, a legkisebb dolgot is a világmindenség nagy összefüg
gésében látja, azért soha nem kell figyelmét erre vagy arra irányítania.
Ahogya dolgok léte tőle függ, úgy a tevékenységük is. Az Isten csak
ilyen lény lehet, aki abszolut ura és fenntartója a míndenségnek, Egy
szerre tekinti áta dolgok milhónví összefüggését, és egymásutáníságát,
de megismerésében nincs rétegződés. Míndentudása azonos saját isterd
öntudatával. A világ annyira hatalmában van, hogy csalatkozhatatlanul
azt a célt szolgálja, amit eléje tűzött, s ez alól a végső rend alól nincs
kibúvó egyetlen személy vagy dolog számára sem. De ebből nem kö
vetkezik, hogy mindennek geometriai rendezettségben kell Iejátszódni.
Hiszen a dolgokat egymásért alkotta, s megadta nekik a lehetőséget,

hogy környezetükben kifejtsék természetszerinti erőiket, Vagyis a ter
mészetet egészen természette tette. Ha vannak ellentétek, rendellenessé
gek,azok is beletartoznak a magasabb célba, a végső összhangba.

Az isteni míndenhatóság az emberi szabadakaratot is beillesztette
saját teremtő tervébe és az üdvösség rendjébe. Az ember emberi módon
ura cselekedeteinek, vagyis valóban rendelkezik önálló kezdeményezéssel,
felelősséggel. szembeszállhat a fizikai és erkölcsi renddel, s ennek elle-
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nére mindenestül bele van illesztve a teremtés nagy egészébe, s hor
dozza a célt, amit Isten kijelölt előtte. Mi azonban nem tekintjük át a
világ anyagi és szellemi összhangját, s főleg nem fogjuk át értelmünkkel
az erkölcsi rendet és az üdvösség rendjét, azért a rendellenességetket,
főleg a szenvedést és a bűnt, nem tudjuk beilleszteni a nagy isteni har
móniába. De hinni kell, hogy van ilyen, mert a kinyilatkoztatás beszél
r6la.

Az egymás fölött álló értékrendek már magukhan is adnak vala
mílyen eligazítást. A természet közönve és ellenségeskedése alkalmat ad
az embernek, hogy szellemi képességeit megvalósítsa. Az élet tényleg úln'
halad előre, hogy igyekszünk leküzdeni a szenvedést, szegénységet, ille
tőleg törekszünk szolgálatunkba állítani a természet erőit. Hasonlókép
pen vélekedhetünk a bűnről. Az erkölcsi rossz is Ikiváltója lehet a ma
gasabbrendű jónak: a sértés a megbocsátásnak. a durvaság a szelídség
nek, a gyűlölet a hősies szeretetnek. Tehát megvan a lehetőség arra,
hogy a dísszonanciák is beleolvadjanak a mindenség nagy isteni rendjébe.

A gondviselés a szentírásban

A Ikinyilatkoztatás szerint a gondviselés azt jelenti, hogy Isten az
embert természetfeletti célja felé irányítja és vezeti. Az ószövetségi szent
írás alapvető tanítása az, hogy Isten intézi a történelmet. Az emberek
tudatosan vagy tudatianulaz ő akaratát valósítják. Egyeseket vagy eso
portokat különleges feladatokra is kiválaszt, s ígéreteit, terveit akkor is
megvalósítja, ha az emberek megfeledkeznek a köteles engedelmességről.

Az újszövetségi szeritírás Isten országában, illetőleg természetfeletti ural
mában konkretizálja a végső célt. Az egyéni gondviselés alá van vetve
ennek a kőzösségí gondolatnak: "Keressétek először Isten országát és
igazságát, s minden mást megkaptok hozzá" (Mt. 6, 33). Az ember azáltal
éri el üdvösségér, hogy tudatosan aláveti magát Isten tekintélyének. Az
Lsten országa megérkezett Jézus Krísztussal. Azóta nemcsak az evangé
lium hívó szava hangzik el az emberek felé, hanem megvan a belső ke
gyelmi indíttatás is a hitre és engedelmességre. O maga jelenti az Isten
országának kegyelmi gazdagságát, aki benne hisz, Istenhez kötötte sorsát.
De emberi természetével példát is ad Isten uralmának tökéletes elismeré
sére. Amikor magát Fiúnak nevezi, arra is utal, hogy a függés, a tisz
telet, a hála, a bizalom teljes átérzésével rtekintaz Atya felé. Viszont Isten
atyaságának hangsúlyozásával kiemeli, hogy a gyermekeiről való gon
doskodás csak belülről, szíve mélyéről fakadhat: "Ha közületek valakitől

a fia kenyeret kér, talán követ ad neki? S ha haLat kér, talán kígyót ad
hal helyett? ... Ha tehát ti, bár rosszak vagytok, tudtok jót adni fiaitolk
nak, mennyivel inkább adja a mennyei Atya a Szentlelket azoknak, akik
kérik tőle ?" (Luk. 11, 11).

. A gondviselés evangéliumi képe nem a valóságtól elszakadt jámbor
le1kesedés lecsapódása. Krisztus míndkét lábbal a földön állt, s tagja volt
II bűntől, rosszakarattól, rövídlátástél, elnyomástól, csapásoktól, beteg
ségtől és haláltól terhelt társadalomnak. Hozzá még erkölcsi eszményt
hirdetett, s ezen a címen is szembekerült az emberek renyheségével. ci
nízmusával, féltékenységével, durvaságával. Meg kellett érnie, hogy jó
akaratát, szerétetét félremagyarázzák, irgalmasságából és isteni erejéből

származó csodáit ördögi csalásnak bélyegezzék. vagy, hogy egy gonosz
tevőnél alábbvalóbbnak tartsák. Ismert minden rosszat, amit az emberi
akarat elkövethet. Látta a törtetést, tanúja volt annak, hogy a hatalmasok
ránehezednek a gyengére és még hálát követelnek tőle, látta a szívtelen
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gazdagok dőzsölését, a rokonok köztí civódást, az irigységet és képmuta
tást, a botrányokat, la hirtelen és kegyetlen halált, az éhséget, elhagya
tottságot, a rablók gaztetteit, a zsarnokságot, s tudta, hogy mindeze!k nem
rendkívüli esetek, hanem állandó kísérői az életnek. Ilyen összefüggésben
mondta elem1ékezetes szavait az Istenbe vetett bízalomról: "Ne aggód
jatok, hogy mit esztek, vagy mit isztok, vagy mibe öltöztök. Isten sze
mében többek vagytok az ég madarainál és a mezök virágainál. Ha neki
ezekre is van gondja, mennyivel inkább törődik veletek. Ne aggódjatok
a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a
maga Ibaj,a" (Mt. 6, 25-34). Mísszíós útra induló apostolait ezzel vigasz
talja: "Két verebet ugye egy fillérért adnak? De Atyátok nélkül egy sem
esik a földre. Nektek viszont mínden szál hajatok számon van tartva. Ne
féljetek tehát. Sokkal többet értek a verebeknél" (Mt. 10, 29).

A ibáltorító szavak azonban nem akadályozták abban, hogy előre meg
ne jövendölje szenvedésüket is. Arról sem biztosította őket, hogy mun
kájuknak mindig meglesz a gyümölcse. Országában a 'búza mellett fel
burjánzik a konkoly, elkerülhetetlenné válik a botrány, tehát a fejlődést

nem lehet olyan értelemben meglátni, hogy a jó mindig erősebben fel
színre kerül, a rossz mindig gyengébbé válik. A földi történés a hullám
zás jegyében halad tovébb. Az ernber mindig ember marad, jó és rossz
tulajdonságaival, kezdeményezéseivel.

Az egyén is magában hordozza Isten országát a megigazulás formá
jában. Az élet erkölcsi feladata az, hogy kialakítsuk magunkban a krisz
tusi nagykorúságot (Ef. 4, 13). Ez pedig a jelen üdvrendben nem megy
küzdelem nélkül. Nagyon sokat mond ebből a szempontból Krisztus szava
a feltámadás után: "Nemde ezeket kellett a Messiásnak elszenvednie, hogy
bemehessen dicsőségébe ?" (Luk. 24, 26). Tehát valamiképpen neki is meg
kellett érnie a dicsőségre. Emberi természetének át kellett menni a küz
delmes életen, szenvedésen, halálon, hogy átvehesse az istenfiúi örökséget.
Sőt a szeritírás arról tanúskodik, hogy "bár Isten Fia volt, szenvedéséből

engedelmességet tanult" (Zsid. 5, 8). Elsősorban benne igazolódott, hogy
az erény annál tündöklőbb,minél sötétebb hálttérből emelkedik ki.

A gondviselés nem jelent zavartalan, nyugodt, gondtalan életet. Krísz
tus osak arról biztosít, hogy az Atya tudta nélkül semmi sem történik
velünk. De tanításából és saját életének példájából világos, hogy az Atya
gondoskodása nevelő szerétet marad. Nagykorúságra akar vezetni,' s ez
küzdelmes élet nélkül nem lehetséges. A bizalomnak el kell érnie azt a
fokot, hogy az aggódást, a kishitűséget kikapcsoljuk. s akkor megkapjuk
földi viszonylatban is mindazt, ami segít bennünket az örök cél elérésé
ben. Isten országának megvalósulásába beleépítette a másodiagos okokllit
is. Mindazokat a külső és belső hatásokat, amelyek életünket, elhatározá
sainkat érintik, befolyásolják, nehezítik vagy előre viszik. A természeti
katasztrófákat, a betegségeiket, barátaink segítségét, ellenségeink irígy
ségét, örömet, bánatot és halált. A gondviselő Isten ott van azoknak
a szemében, akik látnak engem, azoknak az értelmében, akik gondolnak
rám, azoknak a szívében, akik szeretnek, sőt engedélye- benne van azok
karjában is, akík bántalmaznak. Semmi sem történik akarata és bele
egyezése nélkül. Mindez alkotja azt a keretet, ahol nekem fel kell hasz
nálnom a kegyelmet és megvalósítanom lelkiismeretem szavát. A meg
váltás tana azt mondja, hogy Krísztus titokzatos testének tagjai vagyunk,
8 a tagnak részesülnie kell a fő sorsában: szenvední és küzdeni kell vele
együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljön (Róm. 8, 17).

Marad még hely a gondviselés hitében arra, hogy latbavessük erő

inket, leleményességünket a szegénység, szenvedés, betegség, ígazságta-
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lanság leküzdésére? lsten akaratának elfogadása nem jelenti számunkra
is a végzet hatalma előtti tehetetlen megtorpanást? A kinyilatkoztatás
szerint Isten az embert azzal küldte történelmi útjára, hogy hajtsa uralma
alá il. 'földet. Tartalmilag ez azt jelenti, hogy törje meg a természet m08
tohaságát, Az igazságosság és a ezeretet parancsa kötelez arra, hogy a
társadalmi berendezkedés az ember boldogulását szolgálja. Krísztus az
irgalmasság cselekedeteinek olyan értéket tulajdonít, mintha vele magá
val gyakoroltuk volna. Sőt a szenvedés óráiban emberileg maga is meg
borzadt az áldozattól (Luk. 22, 42). A rossz, a szenvedés ellen küzdeni
már csak azért ts kötelesség, mert a boldogság vágyát a Teremtő oltotta
természetünkbe. S az emberiségnek mindig jótevői lesznek azok, akik a
szenvedésnek bármilyen fajtáját csökkentik vagy megszüntetik, De mín
den erőfeszítés mellett sem ringatihatjuk magunkat abban az ábrándban.
hogy a föld valamikor is megszűnik a küzdelmes élet hazája lenni. Az
érdelkek összeütközése, a betegség, halál mindig eszköz Isten kezében,
hogy itéletet tartson és kipróbálja az erényt. A szeritírás alapján a hívő

tudja, hogy a korholás és fenyíték jöhet Isten atyai kezéből, azért nem
keseredik el és nem hagyja abba a kötelesség teljesítését. A földön mín
den hívatast az áldozat tesz naggyá, s mindig tisztelettel vesszük körűl

azokat, akik meggyőződésükértvagy az igazság és szeretet szolgálatában
lerótták a vér és veríték adóját.

A gondviselés hite alapján sem mondhatjuk, hogy az üdvösség szem
pontjából mindenkí számára az a legjobb életkörülmény. amiben éppen
él. Csak azt állítjuk, hogy ezeket a körülményeketa természet és emberi
akarat nem Isten tudta és beleegyezése nélkül alakította ki. S mínden
ember kap élete folyamán elég kegyelmi segítséget az üdvösségre. Isten
azokat sem felejtette el, akik felett összecsapnak a hullámok. Ahogy a
család; a haza, a barátság és házastársi hűség követel áldozatot, s olykor
nagyon kemény áldozatot, az Isten országa is megköveteli. Más kérdés,
hogy valaki felhasználta-e a kérő imának a megigért hatékonyságát sor
sának enyhítésére. Teremtményi mivoltunkhoz az is hozzátartozik, hogy
megtanuljunk bizalommal lenni ahhoz, aki mindent intéz és kezében
tart. Aet sem szabad elfelejteni, hogy vándorok vagyunk az örök élet
felé, 5 a szenvedés lehet hatékony eszköz arra, hogy kiábránduljunk
dédelgetett vágyainkból és az örök értékeket keressük. Valahogy úgy,
mint Thomas Mann leírja József lelki átalakulását a sötét ciszternában.
Testvéreinekgyűlöletére, kitaszítottságra, halálfélelemre volt szüksége,
hogy az ifjú lelkileg is férfiúvá izmcsodjék.

A gondviselés titokzatossága

TQlságosan leegyszerűsítik a problémát azok, akilik igyekeznek kimu
tatni, hogy akárhány bajból, szenvedésbőlkésőbb valamí nagyobb jó szar
mázott. Ugyanannyi esetet lehetne felsorolni mindíg az ellenkezőjére is.
A gondviselés mint kinyilatkoztatott igazság kifürkészhetetlen miszté
rium.i El kell fogadni és bízni kell benne, mert Isten elénk tárta, de út
jait, .nem egyszer majdnem útvesztőknek látjuk. Az isteni vezetés nem
mechaníkusan működő készülék, hanem állandó felhívás a hitre, a biza
Iomra'<és az engedelmességre. Newman szavai szerint "a hívőnek újra
meg ujm megken győznie magát, hogy csak egy lény van, akinek a ke
zéből boldogság és szentség, örök élet és boldogság nyerhető. Tudnia kell,
hogy neki köszönheti létét, előle nem menekülhet, őt félre nem vezetheti",
A gondviselő Istenben nem szabad egészségünknek és földi javainlmak
őrét látni, hanem azt az Urat és Atyát, aki saját elgondolása szerínt dí-
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csőül meg teremtményeiben és vezeti őket üdvösségre. "Bár áthidalha
tatlan a szakadék a jó és rossz között, megvan a különbség a bűnös és
megigazult között, de a különbséget osak Isten ismeri. Minket megdöb
bent, hogy Krisztus példabeszédében nem az igaz tér haza megigazultan
a templomból, hanem a vámos, akit mindenki bűnösnek nézett és magát
is annak tekintette. A keresztény embernek míndig védekeznie kell a
kisértés ellen, hogy ne botránkozzék Jézus víselkedésén, amikor a bű

nösökkelasztalhoz ül, utána megy az elveszett báránynak, vagy a le
züllött tékozló fiút visszafogadja" (Schmaus: Dogmatik, II/l. 163). Ez
már némileg világot vet arra az ősi töprengésre, miért ad Isten olyan sok
bűnösnek jó sorsot, és miért sújtja az igazakat. Nem mi vagyunk hiva
tottak itéletet mondani arról, hogy ki a bűnös és ki az igaz. Aki irigyli
és felrója Istennek, hogy másokat enyhébb sorsban részesít, az még rá
szorul a tisztogatásra a csapások ütései alatt.

Ha Isten megengedi a földi javak gyarapodását, az lehet a szeretet
jele, hogy figyelmeztessen jóságára és bizalmat öntsön belénk. De lehet
büntetés is, mert a javak mértéktelen használata által az ember megke
ményítheti a szívét és megérik a kárhozatra. Ha a jókra büntetést küld,
ostorozza eddigi hibáikat, s alkalmat ad nekik a további erények gya
korlására: az erős lelkületre, a hitre, az örök javak értékelésére.Termé
szebesen ezeket a körülményeket és célokat csak Isten látja. Magunktól
nem tudjuk félmérni, hogy a szenvedés mikor büntetés, mikor áldás, s
éppen úgy tájékozatlanok vagyunk a földi boldogság esetében is. Az élet
végleges megoldása az itélet és az örök élet. Eppenabban áll a hit vi
gasztalása, hogy az itteni egyenlőtlenség és tanácstalanság nem a végső

szó. Találóan irja Guard'ini: "A gondviselés nem szükségszerűen jelent
jólétet és sikert: Isten küldhet nélkülözést és kudarcot, Azt sem jelenti,
hogy munkánknak meglesz a gyümölcse, vagy hogy terveink megvaló
súlnak. A legszebb dolgok elpusztulhatnak,és megesik, hogya miért es
mire jó kérdésekre nem kapunk választ. Itt határozott ítéletet semmi
ről nem mondhatunk. Minden alá van vetve Isten országának és az em
ber kegyelmi részesedésének. Itt az egészség, vagyon, siker lehet segítség,
de lehet akadály is. Amit az ember szerenesétlenségnek mond, az üd
vösség szempontjából az is használhat vagy árthat. Aki a gondviselésben
hisz, az hisz Isten kifürkészhetetlen trtokzatosságában".

Isten teremthetett volna olyan világrendet, ahol az ember számára
nincs erkölcsi és fizikai rossz. Nem tudjuk, hogy miért éppen ezt a vi
lágrendet választotta. Biztos, hogy árnyoldalai mellett díszére válik any- .
nyira Teremtőjének, hogy érdemes volt teremteni. A véges szabadakarat
tal együtt jár il. választás a jó és rossz közőtt. Ha Isten az embernek sze
mélyi méltóságot és függetlenséget adott, vállalnia kellett a lázadás ve
szélyét. Isten azonban nem küzd a rosszal, mint ellenlábasával. A bukott
angyalok kísértő hatalma sem vonhatja ki magát gondviselése alól. A
rossznak csak annyi szerepe van, amennyit nagyobb jó érdekében meg
engedett. Hozzá kell vennünk még azt, hogy jelen ál1apotunkbana rossz
nemcsak a végesség !következménye, hanem az eredeti bűné is. Külörrká
váltság mentesitette volna az embert a szenvedéstől és haláltól, ha meg
állja helyét az erkölcsi rendben. A bűnbeesés óta a szenvedés és halál
büntetés is, nemcsak a természet következménye, s egyben kifejezője az
Istentől való eltávolodásnak. Mióta azonban Krisztus megára vette, meg
van az üdvszerző ereje. A kegyelem kifejezetten segit arra, hogy a küz
delmct .és halált úgy vállaljuk, mint Krisztus sorsában való részesedést,
azaz mint utat az erkölcsi nagysághoz és a feltámadáshoz.

Már Szent Agoston hirdette, hogy Isten megengedte a bűnt, mert a
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világ rendjét ellentétekkel akarta díszíteni és előbbre vinni. Ez a stílus
művészet tettekkel dolgozik, nem szavakkal. Az életben mindent ellen
pólusával kell tekintem: a halált az élettel, a jót a rosszal, a szentet a
bűnössel. A jó és rossz küzdelme csodálatos dinamizmust visz bele a vi
lágba. Ez mozgósította az angyalok karajt és mozgásban tartja az embe
riséget ils a világ végéig. Az embemek minden képessége, kezdeményezése
módot kap arra, hogy lk<iflffiSa magát és bizonyítsa erejét. A hitbeli eliga
zodást nagyon megnehezíti az a körülmény, hogy az emberi kezdeménye
zés felkavarja az ösztönös erőket, a szenzáció képében jelenik meg, rníg
a kegyelmi erők csendben, a lélek mélyén dolgoznak, A gondviselésbe
vetett bizalom ezért követel lelki erőt. A hit világában általános su
bályaz, hogy amennyire Isten kinyilatkoztatja magát, annyira el is rej
tőzik; amennyire hatalmasnak tűnik fel, annyira gyengének is. Ezért
sokan Krisztus csodáinak sem' hittek és szentségét is képmutatásnak mi
nősítették. Mindenféle hit kegyelmi adomány, amit kérni is kell.

A gondviselés misztériumát talán legtanulságosabb formáhan Szent
Pál alakján tanulmányozhatjuk. Megtérése után ezt a jövendölést kapja:
"Megmutatom neki, mennyrt kell 'cl. nevemért szenvedníe" (Csel. 9, 16).
S az eszmének ez a nagy harcosa apostolsága mellett nem tud hatéko
nyabb bizonyitékokat felhozni, mínt Krisztusért vállalt szenvedéseít és a
tőle kapott !kegyelmeket (2 Kor. 11 fej.) Közben rámutat életéneik egy
fájdalmas keresztjére: "Hogy a kinyilatkoztatások nagyszerűsége önhítté
ne tegyen, tövist kaptama testembe, a sátán angyalát, hogy szüntelenül
zaklasson, s el ne bízzam magam." A Galata levél 4. fejezete alapján
valószínű, hogy a megkövezésekben kapott, nem gyógyulóarcsebére, ta
lán kivert szemére céloz, ami hallgatóságában undort és iszonyodást kelt
hetett. Az apostol úgy gondolta, hogy ez akadálya térítő munkájának, s
"ezért hárornszor ikérte az Urat, hogytávoztassa el tőle, de ő azt felelte:
Elég neked a kegyelem, mert az erő a gyöngeségben lesz teljessé" (2 Kor.
12, 9). Az az apostol, aki mások számára rendelkezett a gyógyítás ado
mányával, saját maga számára nem veheti igénybe ezt a segítséget. Krisz
tus ki akarta mutatni, hogy az Isten országának terjedése nem a meg
nyerő külsőn, nem természetet> tényezökön múlík, hanem a kegyelem
erején. Az erénynek és a kegyelemnek kell valamilyen homályos hát
tér, hogy igazi fénye megmutatkezzék. E törvény alól senki sem ki
vétel. Aki azt várja, hogy vallásosságért Isten elhalmozza földi javakkal,
mentesítse a megpróbáltatásoktól, az nem a kinyilatkoztatásból vette a
gondviselés tanát. Az egyházban is nagyon sokszor a fájdalmasan gyenge
emberi tényezők a kegyelem hatásának hordozói. Az egyes hívőnek is
készen kell lennie arra, hogy a hitnek, reménynek, szeretetnek, a ren
dithetetlen bizalomnak az iskoláját néha az elhagyatottság látszatában
kell kíjárnía, Ha megvan rá az elszántsága, ha tényleg keresi az Isten
országát, mínden erőt, segítséget és eszközt megkap céljának elérésére.
A gondviselés csodáit csak belülről, az Istennel kialakult én-te közösség
ben lehet megtapasztalní,
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