
lág JroZiÖtt. Az anyaga valágnak az adott
értelmet, hogy feLfejlődötit az emberig.
E fjéLfejliódffine!k pedig az az értelrne,
hogy előkészítse a megtestesülést, azt
a páratlan rnínőségí vádtozást, amikoc
Isten magát adáridékozza a vídágnak.
"IstelI1 ember lett, hogy az emberek
istenek legyenek" - frj1a Szerit Ata
náz, A megtestesülés utáni történe
lemnek az a célja, hogy behozza az
egész vtlágot ebbe az egységbe. Akkor
Isten lesz rnírrden mindenben (Kor 15,
28i és a TeremtőaJbsroilJút rnódon be
tölti teremtményeit.

Akiirk megismerték és rnegszerették
Jézust, ~ok"ISlten népéhez" az egy
házhoz tartoznak, Nekí.k miridez nem
elvont orkoskodJáscsupán. Az egyház
hoz való ltarltozás azonban nem egyéruí
belépőjergy a mennyországiba, hanem
a történelem szolgálata. Isten úgy ir
galmaz mindenkínek, ahogy akar. Am
a keresztényeknek ki Iken lépniük
miinden±iéile önzésből, hogy a többiek
ért, la másokért éiLjenek. Izraelt sem
azérit választotta Jci Isten, hogy csak
ezzel a kis néppel törődjék. Az egész.
népnek, a nép míndenegyes tagjánmk
és la nép egésztöeténetének az volt la
hivatása, hogy Jézust adja a víl.ágnck.
Az egyház töeténelmd külríetése is az,
hogy Jézust adja az.-embereknek.

Hogy míért legyek keresztény? Mert
a keresztény élet ropparit egyszerű és
nagyvonalú,

Sammaű ,raJbbit megkérte egy pogány,
hogy :fiej<tse ki a zsidó vallást annyi
idő alatt, amag Ő 'kibírja féUiábon. A
választ Hí.llel raboitól kapta meg:
,.Ami neked kellemetlen, másnak se
tedd, Ez az egész törvény, mínden
egyéb csak unagyarázat." Néhány év
tizeddel koráboan egy rabbi kérdezte
Jézustól: "MH .tegyek, hogy elnyer
jem az örök életet?" Jézus közismert
válaszát mege,l'őslÍitd,a:mit az utolsó

-

ítéletről mond: "Amit e legikisebb test
vérenn közül eggyel is tertrte'tek, vélem
tettétek" (Mt 25, 40).EJég la szeretet,
hogy megmentse azembert, Kifejezett
hitvallást sem kér. Igaz, hogy ez a sze
retet életünk kopermkusi fordulata,
Megvált és f€llszaibadílt a törvény szám
taian előűrása ulól, de lie@aláJbb olyan
erővel Ihádtjaát 'ránk az egyéni fe1c
Iősség súlyát.

De ki szeretIgazán? Kinek nem kel
lett már megvádolnia magát, hogy nem
adott kenyeret az éhezőnek, hogy jó
szava, vagy egy mosoíya sem volt a
másik részére? Itt lép ibe 'a hít. Azt
mondja, hogy Krísztus túláradó szere
tete pórtolja szerétetünk bíányosságát,
A hit belá,t,ta:tja, hogy mílven kícsí
nyes, SzŰ'~ÖS és korlátozcet a szeréte
tünk és kinyújtja kezét ISIten megbo
csátó Irgalma, J ézus Kmisztus míszté
ríuma után. A hit amnyira hozzátar
tozik a szeretethez, hogy akik igazán
szeretnek, azolk hitetlenül is hisznek
névtelenül is keresztények, '

Az, iglaz:i szel'ete,t nem kérdi, meddig
mehet még el, hanem túlcsorduűó bő

ségg.eil cselekszik. Nem számító, nem
kimért. A keresztény em!ber is vétihet
ellene, rnínt ahogy annyiszor vért is,
de amikor beismeri és mcgbénja vét
két, a jóvá.tételre is erőt és ösztönzést
kap Isten nagyvonalúságából. Annak
az Istennek nagyvona1úsá:gálból, aki
nek >a kámai jmenyegző a stílusa, meg
a kenyérszapor-ítás.

Az Isten nagyvonalú szeretetére
adott válasz a keresztény élet, a tör
ténelem nagylelkű szodgálata. Nem a
megközelíthetetlen fenségben Ialkozó
Isten hív azonban erre, hanem Jézus.
Krísztus, akiben az Isten egészen el
merült szegényes történelrnüntcoen. Mí
ért legyek hát keresztény? Hogy Isten
túláradó szeretete Jézus Krísztusban
értelmet adjon éleremnek.

Nuiri Tamás

Ha a szabad akarat csupán lélektani illúzió volna, ha ennek következté
ben az ember az érzelmekre vagy' a meggondolt cselekvésre képtelen volna;
ha az életben - miként a természetben - minden szükségszerűen és törvény
szerűen egy vak, meg nem másítható végzetnek lenne eleve alárendelve; ha
mindez így lenne, akkor az, amit történelemnek vagy az emberi nem leírásá
nak nevezünk, csupán a természettudomány egyik ágát (enné.
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