
Hogyan lehet ma Istenről beszélni?
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Vigasztaljátok népemet!

Ezt mondja Isten az ÓSzövetségben. Nem lehet nem magunkra, keresztényekre
gondolnunk. S nem lehet ezt az igazán szívbéli, atyai fölszólítást nem éppen ma
fontosnak éreznünk, az egész világot elborító imaginárius félelem, levertség,
depresszió, szorongás, kétségbeesés idejében. Ezredvégi vagy sem ez az el
sötétülés, megalapozott vagy patopszichológiai rosszérzés, súlyos történelmi té
vedések következménye vagy a zsugorodó istenhité, egy bizonyos: a népet vi
gasztalni kell. Isten vigaszon nem azt érti, hogy pátyolgassuk az árválkodót.
Gyógyítani küld minket, Vele gyógyítani, az ő szeretetével, szavának igazával,
azzal a hírrel, hogy a kétségeknek van ellenpólusuk, és az nem az akármiben
való hit vagy remény, hanem maga Isten. Ebből az következik, hogy egyrészt a
remény nélküli ember Istenen kívül él (mert ha benne élne, nem volna remény
telen), másrészt az, hogy akik Istenről ma beszélnek, lépjenek ki mintegy
"istenből" a közös, érthető megszólalás kedvéért. Paradox módon bent kell kívül
lennie annak, aki a kint tartózkodónak akar a Bent-tartózkodásról szólni. Ez ma
talán a hiteles megszó1a1ás alapföltétele. Nem arról van szó, hogy a hitben gyön
géhez csak a hitben gyönge "illik", hanem arról, hogy a hitben erős ember ne
magában, hanem az erejében bízzék, aki Isten. Magáról azt viszont sose feledje
el, hogy emberileg semmiben sem különbözik a kételkedőtől. A hitben igazán
erősnek legyenek bizonyos tapasztalatai a képességek, a tudás, a biztonság elég
telenségéről, beleértve a halált is.

A reményről, Istenről nem az szólhat hitelesen, aki lepaktál a világgal,
udvarol a világiasságnak, hízelgő mosollyal hagyogat el bármit a maga val
lásos eszköztárából csak azért, mert egyesek (vagy többek) rosszallóan hüm
mögnek, s az ódivatúságát emlegetik, hanem az, aki a saját bőrén "tanulta
meg" a világot. Ennek mindig szenvedés az ára. És többek között épp azért
áll ellen a maiság gyorsszavú prófétáinak, mert a megvettetés, a "ha engem
üldöznek, titeket is üldözni fognak", a kegyelmi éleslátás vissza-visszatérően

megérteti vele, hogy az "isteni" az evilágban végérvényesen idegen marad,
a világ akaratából. De ugyanilyen végérvényes, hogy a világ örökké sóvárog
ni fog az isteni után; végzetes különbözöségük ragadja őket egymáshoz. A
világot minden szakrális vonatkozás nélkül, hűvös objektivitássallehet csak
megtanulni. Olyannak venni, amilyen. Már maga ez az objektivitás sok cso
dálatnak, örömnek, valódi együttérzésnek a forrása. Ugyanakkor tudnunk
kell a világról, hogy kíméletlenül semmi mássá nem akar lenni, mint világgá.
Semmiféle meleg akolba nem hajlandó beballagni, s nem hisz az északi fény
hez hasonló meg- és kinyilatkoztatásokban. Eltökélten építi a maga drótkötél-
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pályáit jeges, fönséges, magányos, zarathusztrai önteltségéhez éppúgy, mint
fényfüzéres, színorgiás, Las Vegas-i függő-bűn-kertjeihez. Ami e kettő között
van, nem más, mint e két végpont jelezte állapotok családhoz, személyiség
hez, csoporthoz igazított kisipari keveréke. Ami megrendítő a világban, nem
ez. Ezen elég hamar napirendre lehet térni. Az a megrendítő. hogya világ
súlyosan beteg, holott meg van váltva. Népei szenvednek, egyik ezért, másik
azért, népeinek tagjait fölmorzsoló félreértések és tévedések, tudatlanság, kis
hitűség, még a normálisnak mondható megpróbáltatások is tizedelik, emész
tik; nemritkán találkozni oly egyedekkel, akik (jól öltözötten, testesen, koruk
nak megfelelő fokozatú gőggel) a kőkorszaki szellemi-lelki állapotot alig érik
el. A világ népeinek vigaszra van szükségük, a léleknek arra, hogy legbelső

pusztaságait isteni erő permetezze.
Aki megtanulta a világot, az - iszonyúságai ellenére is - képes szemlél

ni. Mivel Ifa Szentírás és a lélek szerkezete azonos" (F. Varillon), azt hirdeti
a szemlélő a világnak, amire az (a hasonlóságot fölfedezve) hamar felkapja
a fejét, azt találva a Szentírásban, ami épp neki való. Ekkor a szemlélő egy
szerűen, mintha egy esti beszélgetésen sorra vennék a környék idei bor
hozamát, megszólal. Egyszerűen. ahogyan egy asztalláb, egy öreg, de ép zo
máncú lavór, egy gyümölcsös kosár szólalna meg. Elfeledve az ide időzített

formulákat, de megőrízve a hittapasztalatok és a szív tudásának együttes
sugallatát, és beszélni kezd a világnak Istenről. Nem kell Isten helyett elvé
geznie azt, amit Isten szava vagy a neve végez el. De hogy elvégzi, abban a
szemlélőnek hinnie kell. Bíznia kell abban, hogya világ rémségeinek gyógyí
tására és sötétségének eloszlatására Isten elegendő világosság. .Mínden igazi
kultúra egzorcista" - írja Hamvas Béla, Baader nyomán. Isten neve árnyűző

név, egyháza látható és láthatatlan ellensúlya a romlásnak. Bármely igazi
munka, a hithirdetés is a szeretet szellemének megvalósulása. Amiből az kö
vetkezik, elég, ha a hirdető szívének szeretete kíséri útjára Isten szavát. Egy
valami azonban elengedhetetlen: a hirdetőnek újra és újra a csendből kell jönnie,
nem pedig a "szerkezetből", legyen az akár egyházi szerkezet. Vagy ha nem
érkezhet máshonnan, akkor ebben az egyházi szerkezetben kell csöndből ér
keznie, még akkor is, ha ez egyenesen lehetetlen. Mert ha az, műveljen cso
dát. A szív csöndjét nem nélkülözheti az, aki a Csöndnek, Istennek szavát
veszi a szájára. A világról tudnia kell: bármennyire is önmaga, unja ezt a
lármás önazonosságot. Ha vár valamire, Isten az. A világ arra figyel, aki a
csöndből jön. Annak hisz. Aki belőle való, olyan mint ő, azzal legföljebb
összekacsint, de annak nem hisz. "Vigasztaljátok népemet" nem azt jelenti-e,
hogy szavaimrnal, a csöndben keletkezett, csöndet értő és árasztó szavaim
mal vezessétek a világot vissza a Csöndbe?
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