
LUKÁCS LÁSZLÓ Az isteni csíra
"Mi dolgunk a világon?" A II. Vatikáni zsinat ünnepélyesen felkí
nálta a szebb jövőért dolgozó emberiségnek az egyház "őszinte

együttműködését".Utalt azonban arra is, hogy bármilyen nagysze
rű vállalkozás is az, hogy az ember a teremtés művének gondno
kaként, felelős folytatójaként átalakítja a természetet, igazságosabb
társadalmat igyekszik létrehozni, valódi hivatása mégis egy mé

lyebben rejlik: "valami isteni csíra szunnyad benne".
Mi ez az "isteni csíra"? Nem csupán az, hogy az ember - Isten

megbízásából - a világ ura. E hatalmas és felelős megbízatásnál is
mérhetetlenül fontosabb az, hogy az ember - Isten kegyelméből

- a mennyei Atya gyermeke.
A világ és az ember, a Kezdetben, ahogyan a' Paradicsomban

látjuk: csupán első fázisa, nyitánya a.teremtés nagy művének, Isten
azért alkotta meg az embert, hogy szentháromságos szere
tetközösségét kiterjeszthesse reá, hogy egészen eggyé válhasson ve
le. A teremtés nem fejeződöttbe az ember megteremtésével, hiszen
Isten célja az volt, hogy eggyé váljék az általa teremtett emberrel.
Nem az első Ádámban, hanem a másodikban, Krisztusban, az Is
tenemberben éri el a csúcsát, s benne kap új, végleges irányt az
egész kozmikus fejlődés. Az Istenfia tehát akkor is megtestesült
volna, ha nincs bűn - ahogyan ezt Duns Scotus mélységes intuí
cióval megsejtette. Mert ha bűneinkből nem kellett volna megval
tani, akkor is föl "kellett" volna emelnie az istengyermekségnek
ebbe az állapotába.

Utódai vagyunk az első Ádámnak: emberek, akik fáradságos
munkával építik világukat. De utódai vagyunk Krisztusnak, a má
sodik Ádámnak is: istenemberek, akik Krisztus által a Szeritlélek
ben az Atyával egyesülve létrehozhalják (1étrehozhatnák?) itt a föl
dön már, legalább sejtésszerűen, előjátékként, azt a harmóniát és
boldogságot, amely Istenben mindnyájunk osztályrésze lehet.

Mi dolgunk a világon? Küzdeni, mondhatjuk az emberiség
nagyjaival. Kibontakoztatni magunkban az isteni csírát, a maga
sabbrendű embert, mondhatjuk keresztény meggyőződéssel. Ez az
ember azonban nem a mi törekvéseink, teljesítményünk eredmé
nyeként születik meg, hanem Isten ajándékából, az 6 gyerme
keként. Abban a szeretetben, amellyel Isten megajándékoz bennün
ket, s amelyet hitben befogadhatunk.
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