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Vakon csak a mindenségben, a végtelenben, a természetben hiszek. Pedig még azon túl is len
nie kell valaminek! Az embert nem magyarázza meg a természet; az ember szabadságát, szelle
mét. Az ellentmondást, ami a jó és rossz között, ami a kozmosz és közte fönnáll. Az Istent nem
kell bizonyítani: az lsten nem része a világnak. az lsten nem áll a világon kívül. Fölötte áll min
den kategóriánknak. Megismerhetetlen. Viszonyunk is olyan titokzatos hozzá, mint ő maga vagy
mi magunk. Azt mondani, hogy az ember érzi? Ostobaság. Hogy a mi szellemünk csöpp az övé
ből, csak nem tiszta, és ezért vágyakozunk vissza? Eltévelyedünk, nem értjük önmagunkat, nem
értjük a történelmet és nem értjük a hibáinkat, a tudományunkat, a művészetünket?

Honnan, miért indult el, és hova tart mindez?
Szellemi létünk titka az örök visszatérés hozzá?! De miért kellett elszakadnunk? A három

alapkérdés megválaszolatlan már évezredek óta. Mi kapcsolja össze: I. az Istent, 2. a mindensé
get, 3. az embert?

Lehet, hogy az ember, a képlet számunkra legismertebb tagja, a művészi, a teremtő munkában
is Isten képére üt s akkor Isten úgy formálja - szabadon - a kozmoszt, a szellemet, az embert,
mint mi az irodalmi, filozófiai, festői, tudományos műveinket. Egy nagy alkotás részei volnánk?
Ami éppúgy sikerülhet, amint nem? A három alapkérdésre ez sem válasz; arra nincs válasz.
Mégse feledkezhetünk meg róla, hogy ismereteink, tudásszomjunk és tudatunk éppen ott hiába
való, ahol a legnagyobbat léphetne az ismeretlen föltárásában.

Száműzöttek vagyunk vagy hajótöröttek?
Szellemünk nem képes önmaga arca elé tükröt tartani. Amit megismerünk, csak látszat? De

ha szellemünk az örök szellem természetbe keveredett része, halálunkkal talán megtisztul? Lehet
megismerési szerepe a halálnak? Választ kaphatunk-e a halállal arra a hármas kérdésre, amit
mostani állapotunkban csak föltenni tudunk? De akkor miért félünk mindennél nagyobb rette
géssel a haláltól? Csak azért, mert a természetnek is van saját léte, törvénye, és aszerint az élő

minden erejével élni és fejlődni akar, nem megsemmisülni?
Vagy minden szellem és csak annak időleges alakzatai a természet és az ember? Az lsten más

és más módon rejti magát az élettelen, az élő és lelkes, majd szellemmel is gazdagított formákba ?
És minden történelem, ami ezek közt a formák közt megesik? Bár egyik forma nem értékesebb a
másiknál: vagyis történés és örök pillanat egyet jelent?

Mi éppen azt a központunkat nem tudjuk megismerni, megszólítani, ami Istennel közös, Köz
vetve sok mindent megismerünk, amiben a teremtőre hasonlít bennünk valami. De tisztán nem
nyílhatunk meg előtte. Ha csak néhány misztikus nem. És ha mégis a hármas sor végén áll az Is
ten? Akkor a természetnek és nekünk kell megteremtenünk a tiszta szellemet, az egyetemes tuda
tot. Így a mindenség, a végtelen, a természet az első a sorban. Mi a második helyen vagyunk.
Akár a tiszta szellem az első, akár a következmény, a harmadik: mindig mi vagyunk a közveti
tők.

A szenvedést, a tragédiákat, a politikai, gazdasági elnyomást, "a fajok harcát, a háborút: az
emberi lét abszurditását ezzel nem magyaráztuk meg. A szerelem, a hatalomvágy'és más szenve
délyek; a szörnyeteg emberek megjelenését nem magyaráztuk meg. A pénz, a gazdagság, a sze
xualitás fontossága, a technika, a kényelem, a jólét üdvössége és torzitó hatása Isten akármiféle
létéből sem következik. És a mi természethez vagy a végtelenhez való viszonyunkból se.

Mi működik itt a saját törvényei szerint? Mik ezek a törvények?Mit tehetünk mi, ha kozmi
kus voltunkból indulunk ki, s úgy akarjuk társadalmi létünket meghatározni?

Bármiféle törvény'- történelmi szembenállások nem következnek belőle. A két egymással élet-
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halálharcot vívó hatalmí, gazdaságí, vallásí, polítikai, civilizációs erő, melyről - ha a küzdelem
eldőlt - mindig kiderül, hogy csak átmeneti szembenállás, átmeneti igazságok küzdelme volt.
S kezdődhet az új ellentétek harca. Vagy mégis két szubsztancia a szellem és az anyag? Két kime
ríthetetlen, és egymást föltételező, de egymást le nem gyűrő szubsztancia? Ez volna a metafizika
végső mondanivalója: e két gazdag formavilágú, teremtő kedvű valaminek szabad, végtelen játé
ka, mely a kiegyenlítődést keresi, de hiába? De ki tudja: nincs-e meg ebben a két szubsztanciá
ban az összhang nosztalgiája mégis? Mint ahogy a zűrzavar természete is megvan bennük? Két
Isten uralkodna a mindenségben, s mi ennek a két Istennek volnánk próbababái, kísérleti lényei?
Bennünk csapna össze ellentétük, bennünk virágozna ki teremtő együttműködésük?

A mindenség is keres valamit, akárcsak mi?
A mindenség is úton van? Vagy már föladta. már csak a lebomlás van hátra, - esetleg lebom

lás és fölépülés végtelen unalmú ismételgetése, mint valami automatikus üzemben, aminek nincs
gazdája? De ha a mindenség is keres valamit, ha el akar valahova jutni, ha a természet is meg
akar változni, akkor mi hogyan alakíthatjuk a történelmünket, akkor itt nekünk nem jut szabad
mozgásra hely. Ha maga a kozmosz a harmónia felé mozgó létrend szer, ha a világ egésze nem gé
pies, értelmetlen, akkor mi nem vagyunk, nem lehetünk szabadok: akkor csak a jót tehetjük.
A világnak nyitottnak kell lennie, hogy a döntés a mienk lehessen. Ezért elszakíthatatlan a törté
nelmi, a természettudományos és az emberre vonatkozó megismerés a metafizikai gondolkodás
tól: átfogó kultúrától, művészettől, mítosztól. A mindenségben láthatólag semmi sincs véglege
sen elintézve: nincsenek biztos pontok, melyek változatlanok maradnak, örökök a többi esetle
gességeifölött. Vagy minden biztos, vagy minden esetleges. A mi bizonytalanságainkból, szenve
déseinkből, tragédiáinkból arra következtethetünk, hogy maga a mindenség is ellentétpárok har
ca, ahol az abszolút is csak a relatívval való szembekerüléssel létezhet. Ahol van rész és egész,
fény és sötét, betegség és egészség, isteni és emberi, szellemi és anyagi, szabadság és meghatáro
zottság, történelem és ismétlődés. Ez a dolgok lényege. A dolgok törvényszerűségeinek, forma
gazdagságának értelme.

Csak ígyjuthat az ember a szétesések, a kudarcok, az elsötétülések folyamatában egy-egy tisz
ta, teljes pillanathoz. Amikor az abszolúttal, a rendezettséggel azonosul: mert az erők egyensúly
ba lendülnek benne. Természetes, hogy csak rövid időre. Természetes, hogy a hosszabb idő a
zűrzavaré, akeresésé, a szenvedésé -. az Isten utáni vágyakozásé. Mivel lsten van is, nincs is: Is
ten az erők egyensúlya; Istent a mindenség, a szellem és az anyag is csak egy-egy rövid villanásra
teremti meg. Isten a szellem és anyag nászának gyümölcse. Innen az erotika, a szexualitás, a sze
relem tragédiája és önkívűlete. Innen a létezés hétköznapja és ünnepe. A pátosz, mely beragyogja
a dolgokat, de csak időnként - talán mint szépség, mint művészet, mint igazság.

Minden filozófia és tanítás hamis, amely végleges megoldásról, végleges világképről beszél.
A történelem vagy az ember egyértelmű céljáról például. Az Isten színe látása, vagy az a más di
menzió, amiről a vallások beszélnek, válaszolnak-e arra a kérdésre: miért vagyunk most éppen
ebben a dimenzióban, az emberében?

2

lsten Általánosítsd a képet: mi az ember, mi a lét, a történelem, a gondolkodás. Ne törődj az
zal, amit tanultál, amit tanítottak neked.

Én De én nem tudom ezt elérni. Képtelen vagyok rá.
lsten Minden ettől függ: ne a részleteket, csak a dolgok totalitását vedd. Hogy mi vagy, mi a

világ, mi vagyok én közted és a világ között.
Én Mit tehetnék még, mikor már mindent megpróbáltunk, és nem sikerült áttörnünk hoz- .

zád. Nemhogy hozzád, de a legkisebb transzcendenciához sem.
lsten Gondolod, hogy én külön vagyok?
Én Azt szeretném, ha külön volnál, és mégis bennem volnál egyszerre. Szeretném, ha olyan

volnál velem, mint a terhes asszony a gyermekével.
lsten Akkor ne törődj mással, gondolj mindig erre. Érezd úgy, mintha ...
Én De én nem .minthát" akarok. Én tudom, hogy ha olyan gyermekmód gondolhatnék rád,
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olyan valóban naivan, ahogy kiskoromban, akkor telítve volnék veled. Szeretnélek, és mégis kü
lön volnál. És néha nagyon félnék tőled, mert te úgy vagy jó, hogy akár el is pusztíthatsz engem.
Én nem értem a te jóságodat és rombolásodat.

Isten Azt hittem, gonoszságot fogsz mondani. De a gonoszság külön van. Azaz csakugyan én
vagyok a rombolás is, csakhogy ezt képtelenség értened és látnod, amíg nem látod önmagadat és
a dolgokat a maguk teljességében.

Én Ez a világ itt egy örökké épülő és rombolódó mindenség, ahol veszteségek vannak és új
bóli nekilendülések ? Csillagkataklizmák, emberi bűnök; ártatlanok szenvednek, de te mindezt
valahogy ..fölfogod" ~ ahogy egyik költőd mondta - "végtelen szelíden"?

Isten Igen, másként hogyan létezhetnék én és az egész, ami - mondjuk - az én testem, a termé
szetem, a formám.

Én A világ a te formád?
Isten Az, de a forma egyúttal idea is, a dolgok ősképe. Ezért olyan fontos a szépség, a

művészet.

Én Lehet, hogy az esztétikUl~ minden élményében téged érintünk meg? Lehet, hogy az esz
tétikum transzcendencia? Akkor hogy lehetnek nem formás, nem esztétikai dolgok? Némely
bölcselők azt tanítják: a formák, a dolgok világa nincs, az csak párafátyol a te Egyetlen Egy lé
nyedhez képest.

Isten Ez az egység álom.
Én Mégis mindig róla álmodunk.
Isten A végső, nagy egység gondolata nem tudja megmagyarázni a részleteket, a formákat.

S nem tudja megvilágítani a szenvedést. Azt, ahogy te is szenvedsz.
Én A szenvedés, ugye, valóságos!? Legalább erre az egyre mondd, hogy: igen! Hogya szen

vedés nem tűnő, nem rémszerű álom. A szenvedés, ugye, a mienk?
Isten Igen. de az öröm is az. Minden az, amit valóban átélsz. A mozgásra gondolj. ami nélkül

semmi sem lehetnék. Én a mozgás vagyok: szellemi, lelki, anyagi mozgás. És a mozgás teljes el
lentéte is. Ahogya Buddhák ülnek: szemben a körforgással, mert a körforgáson, mindenek moz
gásán elmélkednek.

Én Istenem, miért rejtőzködsz előlem? Mindenki elől?

ISten De hiszen nem rejtőzködhetek el: te is én vagyok, a mindenségben minden gén, atom és
gondolat én vagyok. Hiszen semmi sincs rajtam kívül.

Én Én rajtad kívül vagyok, ezért érzem ezt a halálos, letéphetetlen árvaságot.
Isten Ez is hozzám tartozik: hogy külön lény vagy. Így vagyok sokkal gazdagabb, így vagyok

végtelen a végtelenül sokféle individuum és forma váltakozásában.
Én Talán nincs is más, csak individuumok és individuális formák hálója?
Isten Így van, és én mégis külön vagyok. Másként most kivel beszélgetnél? Külön vagyok, és

egy vagyok veled. És te messze vagy tőlem, és vágyakozol utánam.
Én Te nem vágyódsz énutánam, vagy a társaim után? Te nem vágyakozol egy szép hegy

vagy egy szép ló után? Vagy egy szép vers után, amit én írok meg?
Isten Éppen úgy vágyakozok utánad, mint te énutánam. És egyszer majd el is érjük egymást.

Lesz egy pillanat, amikor nem -lesz meg köztünk a vágyódás távolsága sem.
Én A halálra gondolsz?
Isten Miért csak a halálra gondolnék? Az életben éppúgy bennem vagy, éppúgy hordozlak,

mint mikor meghalsz. A halál formaváltás, megmaradsz abban is, megmaradunk: te is, én is.
Én Akkor miért az a legrettenetesebb : az eltűnés a dolgok közül, a sötétség, honnan "senki

nem jön föl többé a fényre"?
Isten Jól mondod, ne legyél fölényes és bölcs a halállal szemben. A halál olyan rettenetes, ami

-lyennek látod, amilyennek elképzeled. A rettenetes, a rettegés, az egyedülmaradás, a sötétség nél
kül nincs semmi. Nincs meg az extázis, az öröm, a találkozás, az ajándékozás, a fény sém. Át kell
élned a dolgokat. Nem vagyok absztrakt világ absztrakt Istene. Ettől ne félj.

Én Inkább a megtestesüléseidtől félek: a történelem tragédiáitól, az igazak örökös csata
vesztésétől. a szerelem és a művészet poklaitól. Tudod, mit jelent a mi modem világunk?

Isten Mindent tudok, de csak tőled: amennyit te gondolkodsz, kifejezel és cselekszel, szen
vedsz.
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Én Nem vagy nagyon öreg Isten, ki unja már a világot?
Isten Nem, olyan fiatal vagyok, és olyan széttöredezett, mint te és akortársaid.
Én Olyan Isten vagy, ki meghal a világgal együtt?
Isten Pontosan mondtad.
Én Új vallás keletkezhetne ebből a fölismerésből.
Isten A vallásban lehet tévedés: nekem nincs szükségem imádatra, szertartásokra s főleg ba

bonákra, dogmákra nem. Az emberek a legalacsonyabb szinten akarnak tetten érni a maguk val
lásos formáiban.

Én A vallásban lehet tévedés?
Isten A metafizikai nyitottság félremagyarázása. Mintha egy idegen nyelvű szöveget hibásan

fordítanának le. Nem olyan nagy baj, mintha egyáltalán nem fordítanák le. De jobb pontosan
me~érteni, fölfejteni.

En De hát ha nem értünk, nem fejtünk föl semmit pontosan. Időnként hónapokon, éveken,
évszázadokon át vakon éldegélünk és gondolkodunk. Még csak nem is nyugtalankodunk utá
nad!

Isten Akkor legalább más miatt nyugtalankodtok. Két szerelmes engem ölel át, hozzárn tör át
magából. Mindegy, hogy csak egymásra gondolnak. Sőt minél inkább egymásra gondolnak az
zal 'li szerelmes őrülettel, annál inkább engem testesítenek meg. Gondolj az első szerelmedre: ak
kor még jól ismertél engem.

Én De hiszen az is csupa fájdalom volt!
Isten És elragadtatás is! Jobb, ha nem gondolsz rám, mikor bennem vagy. Nem jó a tudatos

kilépés önmagadból. Megpillantasz egy felhőformát vagy egy virágkelyhet, egy szenvedő kutyát:
semmi másra nem figyelsz, csak rájuk - és én ott vagyok: abban a pillanatban minden egy. Ez az
a végső minden-egy állapot.

Én Emlékszem, így szokott lenni. De azt mondtad: általánositsam a létem, a halált, a sorso
mat, az időt, amibe bele vagyok dobva, hogy hozzád jussak. Két út elé állítasz?

Isten Mert kettős lény vagy, mint én. Néha kettős, máskor meg szintetikus. És nemcsak két út
elé állítlak : végtelen számúút elé állítlak. És lesznek pillanatok, amikor nem is úton leszel, ha
nem a célnál. De ne merevedj meg, mert én épülés és rombolás vagyok, mint egy tomboló, óriás
csillag, egy nap.

Én Mindent meg kell ismernem.
Isten Mindent: mert semmi sincs megtervezve, elintézve,eldöntve. Minden szabad, megválto

zik, meghal és harmadnapra föltámad..Te éppúgy döntesz, mint én. Éppúgy "szemléled a vilá
gokat", mint én. Lehetsz te is rajta kívül és belül is.

Én Én teljesen ki vagyok szolgáltatva és csak a fenyegetéseket érzem. Úgy'úszunk az idő fo
Iyójában, mint nagy fatörzsek, és én nem tudom, mikor sodorjuk el magunkkal apartonállókat
is a semmibe.

Isten Te bezárnád a jövőt azzal, hogy folyton csak fényt sugároznál belőle? Én a teljes kocká
zat vagyok. Másként nem lehetnél szabad.

Én Hágy lehetnék szabad, mikor magamat sem ismerem, téged sem érhetlek el, a közössé
gem sorsára sincs befolyásom, hatalmam? Árva vagyok, Istenem, meztelen itt előtted. S lehet,
hogy csak magamban, magammal beszélgetek.

Isten Újra és újra el kell kezdened a keresést, mint már évezredek óta annyian tették.
Én Lehetetlen, minden kapu zárva: lehetetlen.
Isten Ha nem a lehetetlenre uszítanálak, nem szeretnélek, és nem volnék benned, mint mag a

gyümölcs húsában. Mindent általánosítanod kell: ez a te Istenből eredő törvényed. Mert én nem
a visszatérést tanácsolom neked, hanem az előrefutást, mert én előtted vagyok, de minden nyo
mot eltüntetek előled. Kivéve a létezést.
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GÁL FERENC

A BEVEZETÉS fOLYTATÁSA

Nem nehéz belátni, hogy Isten azért probléma az emberi töprengés számára, mert saját létünk
kérdéseit nem tudjuk maradék nélkül megválaszolni. Ha keressük a lét magyarázatát, az élet ér
telmét és célját, a személyes szabadság eredetét, az erkölcsi felelősség gyökerét és a szellemi igé
nyekjogosságát, ezek mindig túlmutatnak a fizikai léten, a transzcendens világba vezetnek. Ben
nünk van az a személyi struktúra, amely alapján kérdéseinket egy láthatatlan te-nek tesszük fel.
Különösen ha az igazságosságról, a boldogságról vagy a szenvedésről van szó. Isten létének
problémájáról lehet beszélnj filozófiai ~Iapon, azaz logikai következtetés formájában, és lehet él
ményszerűen, irodalmi formában, vagy pedig teológiai alapon. Az utóbbinál a történelemben
megnyilvánuló természetfölötti jelekből és eseményekből (amelyeket a vallás kinyilatkoztatás-

. nak nevez) a hit segítségével olvasom ki a magáról hírt adó Isten kilétét.
A Bevezetés és párbeszéd az emberi töprengés irodalmi formája akar lenni, és éppen abban van

a súlya, hogy igazolódik benne a megállapítás: ha úgy igazában-magunkról beszélünk, lehetetlen
nem érinteni az istenproblémát. Az ember a maga öntudatával, ismereteivel, szellemi energiáival,
élményeivel és vágyaival több, mint hogy le lehetne vezetni és meg lehetne magyarázni a koz
mosz anyagi erőiből. A szerző mindvégig az élmény síkján marad, és inkább érezteti az isten
problémát, nem megoldást kínál. Ebből az éreztetésből és az élmény sejtelmes mivoltából fakad
nak az olyan kifejezések, amelyek a keresztény filozófia és teológia számára idegenek. Ilyenekre
gondolok: Istent nem lehet bizonyítani; ő megismerhetetlen; ő van is, nincs is; ő az anyag és a
szellem nászának gyümölcse; ő a lét értelmének keresése; ő az örök előre stb.

Az ilyen kitételeknél mindig szeretnénk megkérdezni, mit ért rajtuk, milyen értelemben veszi
őket? Istent úgy tekintí, mint szellemi valóságot, aki különbözik a világtól, vagy úgy, mint a ti
tokzatos hegeli létadottságot, amely a világ fejlődésében bontakoztatja ki önmagát? Csak az
ilyen hegeli "abszolútum" mondhatja, hogy mindent az embertől tud, amit az ember kifejez, cse
lekszik, gondol és szenved. A szerzőnek mégis két olyan meglátásával találkozunk, amelyek
alapvetőnek látszanak az istenkérdés élményszerű megközelítésében.

Az egyik az, hogy a személyes emberi szabadság csak úgy létezhet, ha egy transzcendens lét te
ret enged neki a szabad mozgásra, önmagának bizonyos keretek között való megvalósítására.
Még hozzátehetjük, hogy ez a transzcendens lét csak személyes létező lehet. Erre saját személyi
ségünkbői következtethetünk. Szabadságunkat, önállóságunkat éniségünkben éljük meg. Csak
az én-ben tudatosul a szembenállás mindazzal, ami nem ő, s ugyanakkor létének gyökerében
megszólítottnak érzi magát, keresi, hogy kitől kapta a létet, annak törvényeit, ki vár tőle felele
tet, ki hallja meg panaszait. Ha az ember csak a kozmosz alulról fölfelé ható, evolutív erőinek

prdduktuma lenne, akkor benne is folytatódnek az anyag mechanizmusa. A mechanikus és bio
lógiai erők nem engedélyezhetnek szabadságot, nem adhatnak függetlenséget. A szabadság a
szellem sajátja. Az emberben szellemi erők működnek, s ezek alapján tud reflektáini önmagára, a
világra, ezek alapján vannak olyan vágyai, igényei, amelyek a transzcendens világba mutatnak.
Az ember igényt tart a létre, az igazságra, a jóságra, a boldogságra, a szeretetre. Benne van a ké
pesség, hogy ezeket tudatosan keresse és valósítsa, azért természetének megfelelően cselekszik,
ha létének forrását olyan személyben keresi, ki maga a lét, az igazság, a szeretet. A történelem fo
lyamán már megszámlálhatatlan monológ hangzott el az ember' magányáról, szenvedéséről, bol
dogtalanságáról. De az ilyen monológot mindig "valakinek" címezték, s igazában választ vártak
rá. Az ember személyiségével adott a dialógus igénye a legvégső kérdésekkel kapcsolatban is.

A másik meglátás az, hogy "a mindenségben láthatóan semmi sincs elintézve". Minden aláve
tett a mulandóságnak, nem teljes az élet, hiányos az ismeret, állhatatlan a szeretet és csalóka a
boldogság. Isten elismerésének az a legnagyobb akadálya, hogy "rossz világot teremtett". Meg
értjük, ha sokan szemrehányást tesznek az istenségnek, sQ.t botránkoznak, mert megcsillogtatja
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előttünk az élet szépségét, de átenged a halál martalékának. Elnézi,hogy megizleljünk valamit a
tudásból, a szeretetből, a boldogságból, s utána minden kicsúszik a kezünkből.

Ezekre a kérdésekre a természetes istenismeret nem adhat választ. Még a keresztény filozófia
sem, hanem csak a kinyilatkoztatásra támaszkodó hit. A természetes okoskodás kénytelen meg
állni ott, hogy a világ esetlegességébőlés értékeiből következtethetünk a Teremtőre. De hogy a
Teremtő miért ilyen sorsot rendelt a világnak és az embemek, azt csak személyes nyilatkozatából
tudhatnánk meg. A természetbe nincs beleírva semmi, ami reményt adhatna az embemek. A Te
remtő nem tűzött természetes célt, természetes örök életet és boldogságot az ember elé, hanem
csak természetfölöttit. Ezt pedig csak a kinyilatkoztatásból ismerhetjük fel. Az egyház a termé
szetes istenismeretet illetően csak azt tanítja, hogy a tapasztalati világból megvallhatjuk Terem
tőnket és Urunkat, aki létünk forrása és az erkölcsi rend őre, de a világból nem következtethe
tünk arra, hogy ő üdvösségre hívott meg, és hogy egyszer orvosolja mindazt, ami itt nincs el
intézve. Ezért aki a természet vonalán teszi fel a lét égető kérdéseit, az kénytelen megmaradni a
panasznál. Legföljebb azt sejti meg, hogy az ember túl nagy ahhoz, hogy a végső csalódottság és
a megsemmisülés áldozata legyen. Mert benne nem a vak természet bomlik fél, hanem egy érző,

szerető, reménykedő személyes világ omlik össze. S ezen a téren egy kulturális vagy társadalmi
"halhatatlanság" is kevés vigaszt nyújt.

A vallási kinyilatkoztatásnak az a célja, hogy reményt öntsön belénk, de a további töprengés-o
től nem ment meg. Ha a Teremtő örök életre hív, miért nem teszi azt jobban nyilvánvalóvá? Mi
ért engedi, hogy annyi ember a remény vigasztalása nélkül vergődjék?És ha életet akar adni, mi
ért kell azon a halál kapuján keresztül elérkezni? Ha végső boldogság vár ránk, miért kell annyi
szenvedésen átmenni? Ha Isten szeret, miért nem éreztet belőle többet?

Amikor Isten szabad elhatározásait kutatjuk, tudatában kell lenni annak, hogy ő .mindig más,
mint amilyennek elgondoljuk, ő mindig végtelen és felfoghatatlan. Tervei, döntései is ilyenek.
A kinyilatkoztatásban nem úgy állt az ember elé, hogy a földi életben elintéz mindent. Abszolút
úrnak mutatta magát, aki a semmiből teremt, aki az embertől erkölcsi döntést követel, de meg
hagyta őt a rideg természet keretei között. Ebben a keretben az élet egyszerre mutatja azt, hogy
ki vagyunk téve a végzet kegyetlen játékának, és azt is, hogy van bennünk magasabb hivatás. Ép
pen ez a kettősség teszi lehetővé, hogy személyes döntéssel éljünk szabadságunkkal és hogy ke
ressük atranszcendencia jeleit, továbbá hogy megvalósítsuk magunkban azt a feladatot, amelyet
a Ielkiismeret szava állandóan eszünkbe juttat. Hasonlóképpen kettős arca van a halálnak: jele
lehet a megsemmisü1ésnek, és jele lehet a szellemi energiák hazatalálásának. Itt a kettősség arra
figyelmeztet, hogy az életet erkölcsi oldaláról komolyan vegyük. A hit szemével nézve tehát ez a
küzdelmes élet is lehet Isten ajándéka, amely magában hordozza a lehetőséget, hogy a legelszán
tabb, a legtiszteletreméltóbb döntések, állásfoglalások, tettek szülessenek belőle. Az ember mint
szabad, felelős személy kapott meghívást az Istennel fennálló életközösségre, de arra meg kell ér
nie, ki kell alakulnia az egyéniségnek, el kell mélyü1nie az örök értékek befogadására.

A kinyilatkoztatás azonban még hozzáteszi, hogy Isten nem elméleti tanítást adott az élet ér
telméről és feladatairól, hanem atyának mutatta magát, aki a biztatáson túl erőt is ad gyermekei
nek a hitre, reményre és a küzdelemre. AKrisztusban végbevitt megváltás azt hirdeti, hogy Isten
maga beleálIt a történelembe és aktív tényező lett mindnyájunk életében: "Benne élünk, moz
gunk, vagyunk". Ezért a vágyódásunk, a töprengésünk, a küzdelmünk nem reménytelen. A hit
ben olyan Istent ismerünk meg, aki világosságot ígért az igazság keresőinek, vigasztalást a szo
.morkodóknak, hazatalálást a tékozló fiúknak, és maradandó életet azoknak, akik ezt az életet el
vesztik valamilyen szent kötelességben. Az életet a természet vonalán is az teszi dinamikussá,
hogy itt semmi sincs végleg elintézve. A hivőnek az a többlete, hogy tudja: a végső elintézés út
ban van, én Isten gondviselése alatt fáradozom, és ez a küzdelem nem hiábavaló. Isten el tudja
intézni azok ügyét is, akik nem kaptak rá időt és lehetőséget. A hivőknek pedig bizonyosságot
adott, hogy személyesen jelen van jóakaratú igyekezetünkben, bármennyire kezdetleges és fél
szeg is az: "Amit akár a legkisebb embertársatoknak tesztek, azt nekem teszitek". Az ember és
az Isten misztériuma itt érintkezik. A mindenségben valóban sok dolog nincs elintézve, de aki a
türelmes és tevékeny szeretetet gyakorolja, az előbb-utóbb belátja és megéli, hogy a lét értelme és
megoldása csakis ezen a vonalon kereshető.
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