
"Sokszor eltűnődöm azon, hogy amikor Isten létrehozta a világegyetemet,
vajon lett volna-e más lehetősége is?" (Vagyis: a természet törvényei csakis
egyféleképpen valósulhatnak-e meg, úgy, amint azt a világegyetemben tapasztal
Juk, avagy számos más "megoldás" is lehetséges volna?)

Einstein az 1930-as években Zürich ben tartott egy olyan előadást, amelyben
"a kozmikus vallásról" is szót ejtett. Idézzük végül akkor elhangzott szavait:

"Az én vallásossúgom abban nyilatkozik meg, hogy szerényerr meghajlok a
természet határtalan bölcsessége előtt, amely a Világegyetem legkisebb részletei
t ..n is kifejeződik, és amelyet ma csak korlátozott mennyiségben tudunk fel
fogni. Ez az én istenhítem."

ÉLET ÉS EVANGÉLIUM

"Primus in orbe deos Fecit tirnor" - írta Lucretius : "A világban először a
félelem alkotta meg az istene-ef'. Marx (és Freud) a maga módján ezt az
ősrégi gyanút fejlesztette tovább abban az elméletben, amelyet a vallás és
az isteneszme eredetéről fölállított, A jövőre vonatkozó programja, igérete
pedig: az embernek ki kell szabadulnia a félelmek közül, s meg kell tagad
nia a félelem alkotta isteneket, akik a történelem folyamán a félelem hatal
mas fönntartáinak bizonyultak,

A keresztény ember az efféle fejtegetésekre szívesen felel azzal, hogy az
ő hitében a félelemnek nincsen szerepe. Ha eszébe jut, szentírási rnonda
tokra is hivatkozik. Például Szent Pál nagyszerű megállapítására a Rómaiak
nak irt levélből: "Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolga
ság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek (rnint az Oszövet
ségben), hanem a fogadott fiúság Lelkét kaptátok meg, általa kiáltjuk: Abba,
Atya!" (8,14--15). '

Ha azonban tüzetesebben megvizsgáljuk, mi is az istenfélelem szerepe az
0- és az Újszövetségben, észre fogjuk venni, hogy a valóság gazdagabb, ár':'
nyaltabb Szent Pál végletekig leegyszerűsített fogalmazásánál. Ami az Oszövet
seget illeti, ott valóban központi szerepet játszik az istenfélelem, de koránt
sem olyan negatív, riasztó módon, mint Pál mondata alapján gondolhatnánk.
Az ószövetségi emberbe sem a "szolgaság lelkét" oltotta Isten, inkább úgy
jelent meg előtte, mint aki kiemeli rnindenféle szolgaságból, a sokféle emberi
félelem megalázó helyzeteiből is. 1\. zsoltáros igy magasztalja Jahvét, jó pász
torát: "Halálos árnyak völgyén hogyha járok, még ott sem félek semmi bajtó"
mert ott is ott vagy énvelem. A te vessződ, a te pásztorbotod vigasztalásom
szüntelen" (23,4), A Példabeszédek könyvében pedig ilyen mondás olvasható:
"A félelem: csapda az ember előtt; de aki Jahvéban bizakodik, biztonság-
ban van" (29,5). '

Nem kellett-e nagy árat fizetnie az ószövetségi embernek a sokféle féle
lemtől való szabadulásért, ha aztán az Isten kivánt mindennél nagyobb félel
met tőle? Ha a Bibliának az istenfélelemről szóló mondatait, szövegrészleteit
vizsgáljuk, egykettőre rájövünk, hogy amikor a félelem szó a kinyilatkoztatás
Istenére irányuló magatartásnak jelölőjévé lett, belső tartalma jelentósen
átszíneződött. Önmagában is jellemző, hogy a Btblia ritkán beszél általában
istenfélelemröl, inkább Jaht'e félelmére buzdít. Jahve : a kinyilatkoztatás és
a szövetség Istenének személyes neve. Jahve félelmét a személy fönsége
motrválja, nem valamiféle veszedelem, amelynek sejtelme az istenséget körül
veszi. Ezért jelöl gyakran kifejezetten pozitiv magatartást: megilletődést, fele
lösségtudatot, de ugyanakkor bizalmat, hitet, engedelmes együttmunkálkodást
is. A zsoltáros így imádkozik: "Ahogyan az apa gyöngéd szeretettel fordul
Iiaihoz, úgy Jahve is gyöngéd -szeretettel veszi körül azokat, akik félik őt"

(103,13).
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A Példabeszédek könyve szerint: "Jahve félelme a bölcsesség kezdete"
(1,7). A bölcsességnek az ókori Kelet népei közt nagy becsülete volt, de ez a
fölismerés Izrael bölcsességi irodalmának megkülönböztető jegye. Az isten
félelem itt is szabadító jellegű: a gő~től, saját tudásunk ostoba túlértékelésétól
szabadít meg. "Ha olyat látsz, aki a saját szemében bölcs; a bolondnak is
több a reménye, mint neki" (26,12). S ezzel szemben: "Ne tartsd bölcsnek
magad! Féld Jahvét és kerüld a rosszat. Javára lesz ez testednek, üdítő bal
zsam a csontjaidnak" (3,7-8). Ezért érthető, hogy az eljövendő Messiásnak
is legelső jellemvonása az istenfélelem: Jahve lelke nyugszik majd rajta,
s annak ajándékai épp az istenfélelemben tetőznek (lz 11,2).

Hasonlóan tévednénk akkor is, ha - a Rómaiaknak írt levél idézett rnon
data alapján - azt gondolnánk, hogy az Újszövetségből teljesen hiányzik az
istenfélelem sürgetése. Az evangéliumban a példabeszédbeli gonosz bíróról
'olvassuk,hogy "Istentől nem félt, emberektől nem tartott" (Lk 18,2-4). Vagy
a ballatorról: "Nem félsz az Istentől?!" (Lk 23,40). Ezek nem eszményeink.

Jézus megtanított arra, hogy Istent lehet rosszul félni. Ilyen félelem béní
totta a talentumát elásó szolgát: "Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy.
Aratsz. ahol nem vetettél, és gyújtesz, ahol nem szórtál. Ezért félelmemben

. mentern, elástam a talentumodat" (Mt 25,24; vö.: Lk 19,21). Máskor azonban
arra tanított Jézus, hogy az istenfélelem fölszabadít minden más félelem
alól: "Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tud
ják megölni. Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lel
ket is el tudja veszíteni" (Mt 10,28).

Maga Szent Pál is biztat istenfélelemre, például a Filippieknek írt leve
lében: "Kedveseim . .. félve-remegve munkáljátok üdvösségteket!" (2,12). Ez
a kifejezés : félve-remegve az Ószövetségből ismerős, de annál érdekesebb,
hogy Pál beillesztette buzditásába. "A félelemnek és a rettegésnek - írja
J. Gnilka - van helye Istennel való kapcsolatunkban. Az Isten jelenlétébe
bevont emberek remegése ez, azoké, akikben Isten elkezdte a maga mun
kálkodását," A példabeszédben szereplő szelgát megbénította a rossz félelem.
Pál erre az üdvös félelemre hivatkozva munkálkodásra biztat. Nem kapkodó,
ideges tevékenykedésre, hanem olyanra, amelyben Isten rnunkatársává válhat
az ember. A Filippieknek írt levél idézett szövege igy folytatódik: "Isten ma
ga ébreszti bennetek a szándékot, s hajtja végre a tettet tetszésének meg
felelően". Megint Gnilka kommentárját idézzük: "Az emberi és az isteni
munkálkodás egymásba szövődik. Mégpedig úgy, hogy az isteni tevékenység
teret nyit az emberinek, szinte földédelgeti azt... Mivel mindent Isten mű

vel, azért nektek is mindent meg kell tennetek."
Másutt ugyanaz a Pál arra figyelmeztet, hogy "mindnyájunknak oda kell

majd állnunk Krisztus ítélőszéke elé". Aztán magáról kezd beszélní: "Mivel
tehát az Úr félelme átjár bennünket, igyekszünk meggyőzni az embereket"
(2 Kor 5,10-11). Az Úr: az Ószövetségben Jahve, Pál szóhasználatában
Krisztus.

Keresztes Szent János a Kísértő legveszedelmesebb cselvetésének tartja
azt, hogy némelyeket elbizakodottá tesz. "Ezek aztán tiszteletlenné válnak
Istennel szemben, és kihal belőlük a szent félelem, amely minden erénynek
kulcsa és őrzője." .

•
Egy olyan világban, amelyet inkább a "fortélyos félelem igazgat", mint a "csa
lóka remény", jó nekünk arra gondolnunk, hogy nem a "szolgaság lelkét"
kaptuk Istentől, hanem a gyermekké fogadásét. De a Miatyánkban az "Abba,
Atyánk!" 'megszólítás mellé odatettük: "ki vagy a mennyekben". Nem azért,
hogy mérsékeljük azt a forró közvetlenséget, amely ebből a bizalmas, kedves
megszólításból kicsap, hanem azért, mert az istenfélelem alázata Jézus sza
vában és szívében is jelen volt.

Félelem szülte az isteneket? A szolga-félelem rémképei eltűnnek. Az a
másik "félelem", amely az embert ámulni tanítja, nem hallucinációk forrása,
hanem a "bölcsesség kezdete". Nélküle nagyon szegények volnánk.

JELENITS ISTVAN
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