
más körülmények között mit tehetett volna. Az ő számára az volt az "idők teljessége", s
abban fejezte ki istenfiúságát. Tőle tanultuk meg, hogy "ennek az életnek a szenvedései
nem mérhetök az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk". (Róm 8, 18)

Az idők teljessége azóta is tart, s azt úgykell értelmezni, hogy minden ember számára ez
az élet az üdvösség útja, nem pedig az, amelyet általunk elképzelt körülmények között
gyalogoltunk volna végig. Ha Isten az engedetlenségben levő emberiségnek adott
megváltást és meghívást, akkor ő nem ijed meg a tévelygő, zúgolódó és kesergő

egyénektől sem. De félreértése volna Isten irgalmának, ha Voltaire módjára úgy
gondolnánk, hogy "megbocsát, mert az a mestersége". Ha ilyen messzire nem megyünk is
el, de hívő emberekben is van olyan érzés, hogy ez a világ a maga feje után megy, s Isten
örül, ha neki is marad belőle valami, azért irgalmával csalogatja magához akaratos
teremtményeit. Pedig a Szentírásnak más a hangulata. Ott szö van az elveszett paradicsom
kínjáról, a természeti csapásokról mint Isten büntetéséről.a tékozló fiúról, aki a sertések
vályújánál köt ki és végül az ítéletről, amely számon kéri mulasztásainkat. De szövan arról
is, hogy a házigazda koldusokkal és jövevényekkel is meg tudja tölteni a lakodalmas házat,
ha a meghívottak nem jönnek el.

Az irgalmat csak Isten atyaságának oldaláról közelíthetjük meg, hiszen Krisztus
tanításának: ez áll a központjában. Az egyház is úgy fogalmazta meg hitét, hogy hisz a
"mindenható Atyában, a mennynek és a földnek teremtőjében".Az Atya akarja, hogy
gyermekei, képmásai, örökösei legyenek, s a teremtményét a magáénakvallja még akkor is,
ha az tékozló fiú akarlenni. Még a földi szülök sem tagadják meg kamasz gyermeküket, aki
önmagával sincs tisztában, hanem nevelik, hogy legyen belőlevalaki. Továbbá az irgalom
gyakorlása nem abban áll, hogy napirendre tér mulasztásaink felett, hanem abban, hogy
világosságot és ösztönzést ad: lássuk meg, hogy mire megyünk magunktól, és keressünk új
utakat. Kegyelem lehet az a fájdalom és felsülés is, amit váratlanul kapunk. Végül a
"mindenkin könyörül" kifejezést valóban mindenkire alkalmazni kell. Azokra is, akik
visszautasítják és azokra is, akik fiatalon meghaltak vagylátszólag semmi célt nem értek el
az életben. Az irgalom végső adománya az, hogy örök életet készített teremtményeinek
Annak pedig olyan gazdagnak kell lenni, hogy egy örökkévalóságon át ne legyen unalmas.
Elsősorbanőmagalesz a gazdagsága, de oda az ember sem jut be ütódötten, félszegen vagy
csalódottan. A kegyelmi adományoknak az a célja, hogy "meglett emberré legyünk, elérve
a krisztusi teljességet" (Ef4, 13). A teljességhez elvezet az erények kitartó gyakorlása vagy
az élet áldozatának elfogadása, de elvezethet az a döntés is, hogy Jölkelek és Atyámhoz
megyek vissza". A Szentírás alapján az életet nem merném játszótérnek nevezni, hanem
Szent Pállal küzdőtérnek (l Kor 9,24; 2 Tim 4, 7): Isten országa erőszakotszenved (Mt
ll, 12). A baj ott van, hogyminduntalan hajlandókvagyunkkiállni a sorból. Isten igazi titka
az, hogy az engedetleneken is meg tud könyörülni, s meg tudja mutatni, hogy a
győzelemhez, magunk megtaJáJásához csak egy út vezet.

KESZEI ISlYÁN HAGYATÉKÁBÓl

Isten véste lábnyomát a poroa;
porladozó, porl:Jan vájkáló lények,
míg éltek erre emlékezzetek!
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