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Lelkipásztori gondolatok

Miért kell Istenr61 beszélni?

Mert 6 az ember üdvössége, jövője. Mert 6 képes csak kielégíteni meg nem
szűnő vágyainkat az értékek, a szeretet és a boldogság után. A Szentlélek erről

így szól: "Mi elég az üdvösséghez? Mi szükséges hozzá? Hinni, hogy van Isten,
és hogy 6 megváltó." (Zsid 11,6)

Azért is kell Istenről beszélni, mert Isten nyitott felénk. 6 akar minket.
Amikor először bemutatkozik az emberiségnek Mózeshez intézett szavaival,
biztosít bennünket, hogy ,,6 az örök Van, aki a mi számunkra nyitott, irgal
mas és segítőkész". (Kiv 3,14)

Beszélni kell róla, mert nélküle nincs válasz sem kezdetre, sem végre, sem
az értelmetlennek tűnő dolgokra, sem a sebzett emberi lét megfejtésére.

Hogyan kell beszélni róla?
Ugy, hogy a róla mondott szó hiteles legyen, Istenhez, a feléje irányuló

egyetemes vágyakhoz méltó.
Itt adódik a nagy kérdés: ma hogyan lehet jól beszélni Istenről. Mert hogy

kell, ahhoz semmi kétség nem fér.

Megismerés, megtapasztalás, hit

A legtökéletesebben megfogalmazott Isten-fogalom vagy a legnyilvánvalóbb
nak látszó eszmefuttatás és következtetéssor sem adja meg szükségszerűen

az Istenbe vetett hit élményét. Bár a Szentlélek tudtunkra adja, hogy a terem
tett világból az értelem kikövetkeztetheti Istennek, az alkotónak, a kompo
nálónak és beprogramozónak létezését (vö. Bölcs 13 és Róm l), ez még sincs
így. Nagyon érdekes és tanulságos élmény tárult elém pár évvel ezelőttegyik
bérmálási oktatáson.

Komolyan igyekeztem a közel száz jelöltnek Istenről beszélni. Igyekeztem
megsejtetni velük, hogy ki és milyen lehet az Isten. Nem anyagban kiterjedő

Létező, amint például a szeretet sem az. Felrajzoltam a végtelen jeIét, odaír
tam mellé a leg szócskát. Érzékeltettem, hogy nem időbeli létezéskezdet az
6 léte, miként a kétszer kettő egyenlő négy sem időbeli fogalom. Az örök
jelenben létező abszolút igazság. Azt is elmondtam, hogy igen sok ilyen igaz
ság van: ami nem lett, ami mindig van. És mert értelmünk ezekre rezonálni
tud, a mindent fenntartó és rendező Értelem szinkronban van a miénkkel.

Majd részletesen kifejtettem, hogy evidens igazság: kell lennie egy Ösab
szolútumnak, ami örök, ami változatlan, végtelen, és minden megtalálható
benne, ami a teremtett világban létezik, természetesen leg formában. (Ezt a hall
gatók helyeselték. Ateista közegekben is mindig igenlően rezonálnak erre.)

Mármost mindebbőlkövetkezik: Ez a teremtett világegyetem nemlehet az
abszolút Őslétező, mert időben keletkezett (talán 15 milliárd éve). Onmagát
nem szülhette a semmiből, mert ő is semmi volt. Akkor hát mindebből kell,
hogy a tiszta ész kikövetkeztesse: aki elindította, csakis egy változatlan Vég-
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telen lehet, akiben ott kell lennie minden tulajdonságnak, amiket itt meg
tapasztalunk véges formában. Nála kell legyen az örök értékek között a ró
zsaság, a lóság, az emberség nagyszerűeszméje. Neki kellett ezeknek "egye
di" példányait kiviteleznie, mint az autókonstruktőrbenis előbb megszületik
az autó koncepciója, terve, s csak azután kezdi el az egyedi gyártást. A nagy
Alkotónak értelemmel is kell rendelkeznie, hiszen a teremtett világban meg
jelent az értelmes, tudattal rendelkező létező, az ember. Ezt valahonnan köl
csönöznie kellett, ahol él már az értelem és tudat. Ugye, gyerekek, mennyire
nyilvánvaló mindez? Íme, az Isten létezése milyen döbbenetesen logikus.

Majd tovább folytattam az "okos" fejtegetést az órákon. Isten létezése a nap
nál világosabban következik az ember vágyvilágából. A szeretet, a szép, az igaz,
a jó és a szent iránti kínzó vágyakozás egyetemes emberi vágyvilágnak nevez
hető. Van egy általános törvény: az egyetemes vágyaknak szükségképpen van
tárgyuk. Közismert a megállapítás: azért vagyunk szomjasak, mert van víz. A
szomjúság feltétlenül egyetemes vágy biológiai szempontból. Isten létének iga
zolását ebből szinte a legegyszerűbb módon vezethetem le. Itt Rahner érdekes
képanyagát szoktam felhasználni, hogy immár száz százalékos legyen az én
istenbizonyításom és "hitébresztésem". A híres német teológus mintegy meg
szólaltatja a világ egyik leggyorsabb folyóját, a Hudsont. Ha annak hullámai,
melyek rettenetes nyugtalansággal rohannak, beszélni tudnának, és én megkér
dezném tőlük: miért vagytok olyan nagyon nyugtalanok, hová rohantok oly
feltartóztathatatlanul? - ők így válaszolnának: mert van óceán!

Te ember, te emberiség! Miért vagy olyan nyugtalan az értékrendek kere
sésében? Ezt a választ kell hogy mondjad vagy sejtsed, mert van szeretet-óce
án, végtelen szépség és jóság, és mert van igazság-tenger. Íme, mondtam én
újra meg újra; ilyen meggondolások után szinte bekopogtatunk a lélekbe:
higgy már, mondd ki, hogy igen: van Isten.

Es íme, az 1991-es őszi bérmáláskor elgondolkodtató leckét kaptam egy
huszonkét éves főiskolás lánytól. A felkészülés egyik óráján őt is felhívtam
felelni. Az Istenhez vezető utakról érdeklődtem.de ő nem nagyon válaszolt.
Már-már kedvezőtlenjelet akartam rajzolni a neve mellé, amikor a követke
zőket mondta: Én tudom ezeket. Sőt próbáltam is ismerőseim közül többeket
Istenhez vezetni, de eredmény nélkül. Engem sem ilyen elméleti megfon
tolások által szólított meg az Isten. Pár éve, hogy megtértem. Ennek története
a következő: Egy alkalommal merő kíváncsiságból betértem egy templomba.
Éppen esküvő volt. Érdekesnek találtam, hogy két fiatal Isten segítségét kér
ve házasodik. Majd megszólalt az orgona, a pap pedig érdekes dolgokat
mondott. Ekkor a színes ablaküvegen át rám sütött a nap. És ebben a pil
lanatban megérintett az Isten. Megmelegedett a szívem. Azóta hiszek. Nem
sokára megkeresztelkedtem, most pedig bérmálkozni szeretnék.

Íme, a nagyszerű lecke. A teljes kegyelemtan benne feszül a lelkek számít
hatatlan alakulásában. Nem az hisz, aki nagyon törekszik, aki nagyon akar,
hanem akin az Ur megkönyörül. Annak adja a kegyelmet, akinek akarja, és
amikor akarja.

És a mi fáradozásaink?

A fent elmondottak semmiképpen nem zárják ki a gyötrődést, magvetést a mi
részünkről. A teológia az emberi erőfeszítéseketopus operantisnak nevezi, szem-
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ben Isten művével, az opus operatummal. Valahogy úgy kell megpróbálni ezt a
két erőteretösszhangba hozni, mint az új ház építője teszi, aki vágyva vágyódik
arra, hogy lakásában ott legyen a fényt, meleget, hideget, hangokat és képeket
odavarázsoló elektromos áram. Mindent meg kell tennie, hogy az áram, mely
nek hatalmas feszültsége magas tartóoszlopokon nem messze található a háztól,
legyen hol belépjen, legyenek készülékek, melyek azt hasznosítják.

A mi dolgunk ma éppúgy, mint Szent Pál idejében: előkészíteni a lélek
világát a hit kegyelme számára. Ha aztán az Úr akarja adni a kegyelmet, és
előbb-utóbb akarja, hiszen minden embert üdvözíteni akar, akkor könnye
dén, "menetrend" szerint tehesse.

Egy biztos: nem szükséges, hogy megadja a kegyelmet az Úr. Még akkor
sem, ha valaki brilliáns teológiai és filozófiai ismeretekkel rendelkezik. Hor- ~

váth Sándor, a híres dominikánus hittudós szokta mondogatni: egy teológus
nak, aki nagyon sokat tud a természetfeletti' idazságokból, lehet annyi hite,
mint egy kutyának, egy képzetlen, egyszerűnénikének pedig lehet hegyeket
megmozgató hite. \

A hit akadályai

Az ateizmus akár mint tömegjelenség, akár pedig a mindenhatóságért küzdő
ember önző tagadása, rendkívüli hatással lehet a "tömegemberekre", akik min
den meggyőződésnélkül azt követik, ami éppen divatos vagy hasznos. Es mert
az ateizmus társadalma magától értetődő volt hosszú évtizedeken keresztül,
mindenütt ragyogó szemekkel kell beszélni a nagy Alkotóról. Rá kell mutat
nunk, hogy az ún. tudományos ateizmus kifogyott minden érvéből. ami Isten
létezését próbálta cáfolni nem kis nagyképűséggel.

Az ilyen módon megfertőzöttember talán a legnehezebb eset a lelkipásztor
számára. Különösen, ha ez a lelki magatartás gyűlölettel, rosszindulattal pá
rosul. Az ateista propaganda nem sokra megy olyan embereknél, akik szent
papokkal, kiváló keresztényekkel találkoztak életükben. De akik csalódtak
papban, keresztényben, nagyon könnyen búcsút mondanak magának ~z

Istennek. A Biblia így fogalmazza meg a kérlelhetet1en igazságot: "Az Ur
szolgája ne veszekedjék, inkább legyen barátságos, tanításra kész és türel
mes... Feddje meg szelíden az ellenszegülőket,hátha megadja nekik Isten a
bűnbánat kegyelmét, hogy felismerjék az igazságot és kikerüljenek az ördög
kelepcéjéből,aki kényére-kedvére fogva tartja őket." (2 TIm 2,24-26) Másutt
pedig arról szól a Szent1élek Jézus ajkán keresztül, hogy úgy világítson a mi
világosságunk az emberek előtt, hogy látva jócselekedeinket, dicsérjék az Istent.

A lelkipásztor és az Isten ügyéért aggódó keresztény gyakran találkozik
olyan emberekkel, akik nagyon gyenge jelleműek, lecsúsztak, ennek követ
keztében elvesztették azt a finom érzéküket. amivel Isten képes őket, ők pe
dig Istent megérinteni. Itt érvényesül az ősi elv: úgy kell tekinteni az embe
reket, mint pszichológus, mint pedagógus és mint keresztény. Nekik nem
istenérvre van szükségük, hanem segítségre, hogy kiemelkedjenek helyzetük
ből. Schütz Antal jegyzi meg valahol szellemesen: ha hitkételyeid vannak,
akkor ne a bizonyítékokat szaporítsd, hanem a bűneidet irtogasd. Júdás
annyira elveszítette lelke flncmságait, hogy kétségbeejtő helyzetében nem
volt már képes újítani, és az Urhoz visszatérni. Péter és Tamás tudott.
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Mindezek komolyan intenek családokért és nemzetért felelős egyéneket és
szervezeteket, hogy ki ne hagyják a szervezett valláserkölcsi nevelést az ifjú
ság életéből, pótolni a rengeteg mulasztást.

Elmondhatatlan nagy kísértést jelent mindenki számára a szenvedés. Sze
gény szenvedők átérzik, mennyire értelmetlen dolog a sok kín, a félelem és
a halál. Hát hol van az Isten? Miért engedi? Ha lenne... Én nem voltam
anI)yira rossz... Bezzeg a gonoszoknak semmi bajuk...

Ime, a feladatok feladata: a szenvedést úgy értelmezni, hogy Istenben meg
ne botránkozzon a szegény szenvedő. Ugyan mit is mondhat ilyenkor a lel
kipásztor, a keresztény?

Misztériumot csak misztériummal lehet feloldani, értelmezni. A Jóisten
nagy tervében nem volt benne a szenvedés akarása, a halál sem. Boldogságra
és örömre teremtett minket. Hogy mindez nem így sikerült, annak teljesen
mi, szabad akaratú emberek vagyunk az okai. Nagyon sokszor megnyugvást
jelent a szenvedőknek és a sok értelmetlen szenvedést szemlélőkneka követ
kező kép: Ha módomban állna, néhány barátomnak ingyen adnék egy-egy
gyönyörű autót. Nézzétek, ez a tiétek. Van értelmetek, tanulmányozzátok az
autót, szerezzetek hozzáértő ügyességet, aztán tanuljatok meg jól vezetni.
Minden feltétel adva van bennetek. Vigyázzatok, nehogy ügyetlen felületes
séggel valamit is elrontsatok a motor körül. És pontosan tartsátok be a köz
lekedési szabályokat. Akkor világot láthattok, sok örömben lesz részetek az
autó által. Erre néhányan az új tulajdonosok közül összevissza igazgatnak,
csavarokat állítanak, elrontják a kocsit és nem tudnak útrakelni. Mások nem
tartják be a közlekedési szabályok egyikét-másikát. És amikor látják, hogy
tönkrement a kocsijuk, ők maguk is megsebződtek, sőt felelőtlenségük miatt
sok más ártatlan is csúnyán pórul járt, rettenetesen helytelen lenne, ha engem
kezdenének szidni a kárvallottak és a bűnösök, hogy minek adtam nekik a
kocsit, miért nem segítettem stb.

Ez a gondolatmenet megvilágítja a bűn és a szenvedés viszonylatát, az
ember okoskodó és tudálékos lelkületét, a meg nem szűnő törekvést, hogy
okosabb legyen, felülmúlja és valahol kiiktassa a végtelen Istent.

Egy sokat mondö üzenet Istenről

Nagyon sokszor elgondolkodom a betegszobákban, amikor egy-egy Istentől el
szakadt, tőle elidegenedett vagy éppen őt tagadó beteg lelkivilágát szemIélem.
Idős nénik között volt hatodiknak egy aránylag fiatal, valóban nem súlyos beteg.
Mikor megtudta, hogy pap vagyok, kikelt magából, elkezdte szidni az Istent,
aki úgysincs, mert ha lenne, ő nem lenne beteg. így semmi értelme az életnek.
Ezeken kívül még nagyon sok oktalanságot mondott. Ekkor az öt idős asszony
a szeme láttára és füle hallatára csendesen, megadással vették a szentségeket.
Látszott, hogy értelmesen szenvednek, tudnak mit kezdeni bajukkal, hiszen Jé
zusunk mindenrőlszólt, közölve velünk, hogy a szenvedés nem a végső tragé
dia, Isten tud rólunk, sőt, ahogyan egyikük fogalmazta: én is próbálom kiegé
szíteni testemben, ami híja van Jézus szenvedésének (vagyis vállalja a Jézus
szenvedése mellett a ráeső részt, saját és testvérei bűneinek engesztelésére).

E megható nyilatkozatok után csak ennyit mondtam a durcás, Istentől

elidegenedett asszonynak: Látja, ezek az asszonyok százszor betegebbek,
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mint ön, és milyen nyugalom van lelkükben, mert hisznek Istenben, aki meg
ígérte, hogy aki Jézussal szenved, vele dicsőül. On pedig Isten nélkül
mennyire zaklatott, semmire nem tud választ találni, háborog és boldogtalan.

Lehet és kell Istenről beszélni. Leghitelesebb hirdetői a szerinte gondolko
dók, üzeneteit komolyan vevők, a nyomoruságban is boldog emberek.

Egyébként is a szenvedésnek, a bűn és csalódások által okozott lelki trau
mának, a leépülésnek és a halálnak csak úgy lehet értelmet adni, ha az em
bernek van biztos garanciája arra, hogy az élet értelme: az élet győzelme.

Istennek hála, van olyan ismeretanyaga az embersiségnek, ami garantálja az
élet Urának irgalmas szeretetét, a reményteljes örök fejlődést, az Atya örök haj
lékát, ahol a Megváltó helyet készít nekünk. Mindezen boldogító igazságok
garantálója és biztosítéka az a Jézus Krisztus, akin beteljesedtek az ősi jöven
dölések, aki életét adta értünk, és aki feltámadt a történelem tanúsága szerint.

Jézus nélkül nem lehet hatékonyan Istenről beszélni. Altala igen, mert Ö
az Atya Egyszülötte, aki feltámadása által lsten Fiának bionyult. Ezekről be
szélni kell. Beszélni kell Jézusról, az Ö örök létéről, magáról Istenről, mert
nélküle leépül a személy is, a társadalom is. Előbb-utóbb értelmetlenné, cél
talanná válik minden.

"Hol talállak téged, kegyes Megváltóm?"

Nagyon sok idő kell ahhoz, hogy Istenre találjunk. A sietős istenkeresőnek nem
nyilatkoztatja ki magát. Mi kell ahhoz, hogy Isten megjelenhessen az ember
előtt? Megállni, szemlélni, a csendet megszeretni. Időt kell szánnunk minden ko
moly érték megérintéséhez, legyen az szerelem, lényeglátás, mély összefüggések
és harmóniák észrevevése, Isten! Nem sok esélye van Isten megtalálására annak,
aki mindig csak rövidre fogja automatához hasonló imáit, éppúgy, mint az a
fiatalember, aki így szól szíve választottjához. "Gyere, dönts gyorsan! Szeretsz
vagy nem szeretsz?" A jelen embere, a felületes, a manipulált, időmegtakarítást
szeretne minden, még a legintimebb életszférában is: a szerelem, az ima, a te
metés, a lélekgyógyítás nagy és döntő eseményeiben. Fel kellene ismernünk,
hogy időt, sok időt kell szánnunk arra, ami a lét mélységeit szeretné feltárni.
Különben megkérgesedünk, hamisan szeretünk. Igy soha nem találunk rá sem
az emberekre, sem Istenre, és boldogtalanok leszünk. ,

Hogyan lehetséges hát Istent élményszerűen megérinteni? Ugy, hogy az
ember naponta legalább húsz percet vagy fél órát imában, csendben tölt.
Boulard jezsuita atya könyvében így ír errő): "Maradj egészen csendben rés
meglátod, hogy kinyilatkoztatja magát neked, ha sok időt szentelsz rá. Nem
kívülről jön el hozzád, hanem belülről, saját lényedből jön fel, és csakis ezen
a belső úton látod majd közeledését, megéled. megismered őt. Amit kívülről
akarsz elérni, az nem Isten, hanem egy-egy szó róla, istenfogalom, kép, bál
vány... A valódi Isten olyan valóság, amely szíved közepéből virágzik ki,
lényed mélységéből. Felismerheted. Csakis ez az Isten"tölthet be téged."

Istenről csak az tud hitelesen beszélni, aki szemléli Öt, Istent csak az tudja
meghallani, aki csendet és időt szán annak észrevételére, Aki mindeneket
betölt csodálatos és titokzatos Lényével.
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