
rá merjen kérdezni. Afilozófiai istenfogalmat is ilyen kritikával kell vizsgálnia. Sépp ezen a
ponton találkozhat a teológia kritikájával, mely akárhányszor radikális kérdésfeltevéssel
kérheti tőle számon az Isten-fogalom helyes értelmi megalapozását és azt az alázatot,
mellyel a teológiai Isten-eszme felé kell közelítenie (vö. Kierkegaard, K Barth).

Ha ma a "filozófusok istenéről" beszélünk, akkor nem egy előre definiált istenfogalom
létét kívánjuk bizonyítani, nem is valamely tökéletesen körülhatárolt Isten-eszméhez
kívánunk eljutni. Manapság a filozófiai istentan feladata inkább az lehet, hogy
bölcseletileg feltárja az emberi lét minden olyan dimenzióját, melyben találkozhatunk az
élő Istennel. Amikor az ember a maga műveinek lényegi befejezetlenségével, a saját
esetlegességével, a szenvedés, a bún, a halál, de akárhányszor a tiszta öröm váratlan
élményével szembesül, akkor az élő Istennel való találkozás dimenziói tárulnak fel előtte.

Ám Isten "neve" még így is homályban marad. A kérdezés, az elérhetetlen távolság, a
lehatároltság élménye olyan egyetemes emberi tapasztalás, melyben nyilvánvalóvá lesz az,
hogy Isten a saját létünk szempontjából nézve is fontos lehet számunkra. Így egziszten
ciánkat fokozatosan áthatja az a hallgató várakozás, melyben oda kell figyelnünk Isten
kinyilatkoztatott szavára. Ma a teológia joggal várhatja a filozöfiátöl, hogy bemutassa az
"Isten" szö helyes jelentését. Mert akkor, és csak akkor lesz nekem fontos, hogy Isten
létezik-e vagysem, ha ez a szö számomra is jelent valamit, és ezt a jelentést pusztán emberi
képességeimmel fel is tudom fogni.

A "filozófusok Istenére" ma is szükség van. Hiszen ez a fogalom - helyesen értelmezve
- épp azt fejezi ki, hogy minden idők embere meg van híva az élő Istennel, és az ő

Krisztusban adott kinyilatkoztatásával való találkozásra.
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GEORGE HERBERT

Erény

E nap édesség nappala,
Az ég a földet jegyzi el,
Harmat sirat el, éjszaka,

Mert halnod kell.

Rózsa, kinek heves szinét
A szem könnyezve túri el,
Gyijkered ön-sirodba tér;

Es halnod kell.
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Édes rózsáju kikelet,
Doboz, hol édesség hever,
Muzsikám jelzi végedet,

Meghalni kell.

Lélek, miben él az erény,
Edzett szálfa, nem ernyedő;

A világ éghet, mint a szén,
Túléli Ő.
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