
HIT ÉS ÉLET

A hit próbája: a szenvedés

Az ember egyik ősrégi kérdése: Honnan van a rossz? Miért van a világban szenvedés
és nyomorúság, miért kell tömegével meghalniuk ártatlan gyermekeknek, miért van
nak árvizek, földrengések és járványok? Kiváltképpen azoknak okoz nehézséget ez a
kérdés, akik - mint a keresztények is - azt vallják, hogy a világ egy végtelenüI jó és
mindenható Isten müve. Egy ókeresztény író, Lactantius a következőképpen fogai.
mazta meg a problémát: "Isten vagy ki akarja küszöbölni a rosszat és nem tudja; vagy
ki tudja küszöbölni és nem akarja; vagy nem akarja és nem is tudja." - Hogy Isten "ki
tudja küszöbölni a rosszat és ki is akarja": ennek minden tapasztalatunk ellentmon
dani látszik, mert a világ kínok és szenvedések végtelen óceánja, melynek tragikuma
mintha napnál világosabban bizonyítaná, jóságos és mindenható Isten nem létez
hetik.

Mit tudunk mondani az ateizmusnak erre a talán legsúlyosabb érvére? Mit vála
szolhatunk azoknak, akik azt kérdik: Hol maradt Isten Auschwitzból vagy Hirosimá
ból? És miért engedi, hogy ma is százmilliók éhezzenek és tengődjenek reménytele
nül a harmadik világ nyomornegyedeiben?

Természetesen vannak "válaszaink" az egyház tanítása alapján: "a szenvedés Isten
kezéből jön"; "a világ betegségének gyökere a bűn"; "Ádám vétkének köszönhető,

hogy a világban, melyet Isten jónak teremtett, most mégis túlteng a rossz"; "a szen
vedés egyedülálló alkalom a belső, szellemi érlelődésre"; "a fájdalom Isten finom esz
köze a nyakas ember megtérítésére" stb. Ám akarva-akaratlanul az a benyomásunk,
hogy akik így beszélnek, mintha nem vennék elég komolyan a szenvedést, és mintha
tiszteletlenül közelitenének az emberi fájdalomhoz.

És vajon mi magunk, ha bennünket ér utol a szenvedés, beérjük-e ilyen válaszok
kai? Mit tudunk mondani a bennünk lakozó ateistának, amikor a sötétség óráiban
megpróbálja kikezdeni a hitünket? Mert más a szenvedésről elmélkedni, és más való
ban bajban lenni és szenvedni. Hogyan viszonyuljunk tehát a szenvedéshez? Mene
küljünk előle? Küzdjünk vagy lázadjunk ellene? Vagy viseljük megadással? - A mai
világ általánosan elfogadott stratégiája a menekülés a szenvedés elől. De mivé lesz az
a világ, ahol szinte egyáltalán nem vállalják már a szenvedést, ahol egy-kettőre fel
bontják a terhesnek mutatkozó házasságokat, ahol intézetekbe dugják a súlyos bete
geket és a fogyatékosokat. ahol teljesen elsorvasztják a gyászt, a temetkezési kultúrát
és mindent, ami csak a halálra emlékeztet? Vajon nem marad-e gyermeteg az, aki
mindig csak menekül a szenvedés elől?

*

Honnan van tehát a rossz? Hogyan egyeztethető össze a világban tapasztalható
tömérdek negatívum hitünk tanításával, mely szerint a világot Isten teremtette és
kormányozza, aki végtelenüI jó és mindenható?

A teológiai hagyomány különbséget tesz erkölcsi és fizikai rossz között. Az elöbbi
voltaképp a bűn, illetve a bűn következtében feIIépő rossz, amelyet maguk az embe-
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rek okoznak önmaguknak és egymásnak. Az utóbbi pedig az a rossz, melynek forrása
az embertől független világ, a természet (például betegségek, természeti csapások).

Nézzük először azt a rosszat, amelyet az emberek okoznak maguknak, melynek
gyökere tehát az ember szabadsága. Isten szabad lénynek teremtette az embert, aki
nem egyszerűen "van", mint egy kődarab, hanem azzá lesz, amivé teszi magát, aki
saját tevékenységével valósítja meg magát. E szabadságnak az a rendeltetése, hogy
lehetséges legyen a szeretet az ember és Teremtője között, hogy az ember szabadon
igent mondhasson az isteni szeretetre, amelyben Isten saját magát kínálja fel neki. De
az emberi szabadság valódi szabadság, Isten nem kényszeríti az embert, hogy Őben

ne keresse beteljesülését. Ezért a szabadsággal együtt adva van az a lehetőség is,
hogy az ember Isten ellen döntsön. Ennek azonban az a következménye, hogy elvéti
önmagát, léte nem tud beteljesedni, más szóval megjelenik életében a rossz, a szen
vedés. A rossz mint az emberi szabadság elhibázott döntésének következménye elő

ször is magát a döntés szubjektumát érinti. De mivel az ember nem tisztán szellemi
valóság, hanem a világban élő más emberekkel kapcsolatban álló lény, a bün sem
marad meg az ember belsejében, hanem mintegy "megtestesül"; egyrészt rendetlen
séget okoz a világban, elcsúfítja a világ arculatát, másrészt eléri a többi embert, nekik
is szenvedést okoz, annak legkülönbözőbb formáiban (háború, kizsákmányolás, erő

szak, gyűlölet, irigység, féltékenység stb.). Vagyis a rossz - pontosabban az erkölcsi
rossz, amelyről most szó van - a szabadságnak, a szabad szeretet lehetőségének az
ára. Ha Isten azt akarja, hogy legyen teremtményi szabadság, akkor ezzel szükség
szerűen adva van a rossznak a lehetősége is.

Hasonló megfontolásokkal magyarázhatjuk meg a fizikai rossz létét is. Isten önálló
sággal. öntevékenységgel ruházta fel teremtményeit, akik - más és más mértékben
ugyan - de rendelkeznek az öntevékenység képességével, saját maguk valósítják meg
magukat. Nem egyszerűen "vannak", a puszta tényszerűségés az önmaguk iránti kö
zömbösség állapotában, hanem természetükben rejlő céljaik megvalósítására törek
szenek. Minthogy azonban teremtményekről,véges lényekről van szó, ezért eleve szá
molnunk kell azzal, hogy ez az önmegvalósítás bizonyos létezők esetében meghiúsul
(például természeti katasztrófák következtében). Kétségkívül jó és pozitív dolog,
hogy önmegvalósításra képes, tevékeny és szabad lények vagyunk, de ennek a jónak
az ára a fizikai rossznak a lehetősége.

A fenti meggondolások valamelyest megvilágítják talán a rossz problémáját, ahhoz
azonban nem elégségesek, hogy segítségükkel valóban kiálljuk a szenvedés próbáját.
A rossznak, a szenvedésnek a problémája emberi erőfeszítéssel nem oldható meg,
megoldást csak Istentől várhatunk. Igazi kiút csak akkor van, ha Isten valamilyen
módon tudatja velünk, hogy nem közömbös számára a szenvedés és a rossz hálójába
keveredett ember, hanem szolidaritást vállal vele. Éppen ez a tartalma a
názáreti Jézus halálában és feltámadásában történt kinyilatkoztatásnak: Isten nem
hagyja magára a szenvedő embert, hanem az emberi nyomorúság magára-vételével
belülről megváltoztatja az emberi sorsot. Ennek következtében a szenvedés bélyegé
vel megpecsételt emberi élet az üdvösség útjává lesz, mégpedig Jézus nyomán mind
azok számára, akik benne bízva elfogadják az életüket. A szenvedésnek ez az átváltoz
tatása a hívő számára legtöbbször az imádságban történik. S hogy a szenvedök imád
sága, segélykiáltása meghallgatásra talál: ez már nemcsak spekuláció, hanem az
imádkozók évezredes tapasztalata. Igaz, ez a meghallgatás sokszor nem úgy történik,
hogy Isten egyszerűen megszünteti a szenvedést. A szenvedés sokszor megmarad, de
fullánkját mégis kihúzza Isten azzal, hogy vigaszt nyújt; hogy elveszi a szenvedés sötét
értelmetlenségét, kiúttalanságát, abszurditását; hogy érezteti a szenvedővel jelenlétét
és hüségét. Ez pedig valami pozitívummá változtatja a szenvedést, azzá az "édes igá
vá" és "könnyű teherré", amelyet Jézus ígér a benne bízóknak (Mt 11,30).
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