
LUKÁCSLÁSZLÓ A szabadság jészke
Az Ószövetség gyönyörű haso~lata szerint Isten úgy oltalmazza az
embert, "mint a sas, amelyik a fészkét védi: ott lebeg a fiókája fö
lött, kiterjeszti szárnyát, felkapja, tulajdon szárnyán hordozza" (De
ut 32,11). A sas ott lebeg fiókái fölött: oltalmazza, táplálja, tanítja,
sőt felröpteti őket. De nem telepszik rájuk, nem nyomja őket agyon:
velük van, mégis fölöttük, érinti őket, de csak a távolból.

így vigyázza Isten a teremtett világot: jelen van a történelemben,
"velünk lakó Isten", Emmanuel, aki mégis meghagyja az ember
szabadságát. A szabadság Isten ajándéka az embemek. Képessé
teszi arra, hogy szabad döntéssel válaszoljon Isten szeretetére. Fel
szabadítja arra, hogy önmaga börtönéből kitörve az őt végtelenül
meghaladó valóság titokzatos távlatai felé elinduljon. A szeretetet
senkire sem lehet ráerőltetni: csak szabadságban születhet meg.
A szeretet: különbözők vonzódása egymáshoz, beteljesülésük az
egységben. Távolság, amely összeköt, szabadság, amely nem a
függetlenségben, hanem az önátadásban virágzik ki.

Isten a hatalmát azoknak mutatja meg, akik hisznek benne, s
személyes hozzákötődésüksorán tapasztalják meg erejét és jóságát.
Hagyja, hogy visszautasítsák, hogy semmibe vegyék, hogy kihagy
ják életük számításaiból az emberek. Eltúnt volna a világból? Ki
vesztek vagy értéküket vesztették volna azok a fogalmak, szavak,
szimbólumok, amelyek reá utalhatnának, őt megjeleníthetnék? Ma
gára maradt volna a vesztébe rohanó emberiség? A keresztény
ember nem adhatja át magát a pesszimizmusnak. A sas nem hagyta
el fészkét. Fölötte lebeg, anélkül, hogy reá telepednék. Szelíd érin
tésekkel, jelzésekkel hívogatja fiókáit a szeretetre, de mindig tisz
teletben tartja szabadságukat.

Miért nem nyilvánvalóbb Isten jelenléte? Hatékonyabb - földi
mértékkel is - gondviselése? Mert a szeretet: szabad személyek
kapcsolata. Nem zsarnokság, nem kényszerpálya, hanem szabadon
választott öröm, amelyet keresni kell, ahová el kell jutni, önmagunk
meghaladásával, feladásával is. Csönd kell hozzá és összeszedett
ség, nyitottság és önfegyelem.

A hit: ráébredés a Valóságra. Felismerése annak, hogy Isten
oltalmazó, gyöngéd szeretete vesz körül. De - ahogy T. S. Eliot
mondja - "az emberiség nem tud elviselni túl sokat a valóságból".
Istenkereső vágyunk pedig a valóságot kutatja. Isten valósága nem
az élettel, a szabadságunkkal áll ellentétben, hanem illúzióinkkal:
a realitásnak, az evidenciáknak fittyet hányó, hamis, ám annál
magabiztosabb képzelgéseinkkel. Az igazi hit a gazdagabb és em
beribb életre vezet el. Az igazság megszabadít minket. Isten ol
talmazó jelenlétében élünk. Megadja a fészek biztonságát és bé
kéjét, s felröppent a szeretet szabadságába.
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