
Meditáció

Gondolkodom, tehát meglehetősen
bizonytalan vagyok abban, ki is
vagyok én. 
Gondolataim támasz nélkül küzdenek
egymással, 
mert nem lelnek bennem otthonra: 
Ki vagyok én?

Az vagyok, akinek mindenki tart?
De tulajdonképpen minek tartanak
engem a többiek?
Az egyik, a másik? 
Ismernek engem?
Azt mondják: 
Ilyen vagy! 
Ilyen benyomást keltesz!
És én csak ülök, és azt gondolom: 
Ilyen nem vagyok. 
Ki vagyok én? 

Az vagyok, 
akinek én tartom magamat? 
De tulajdonképpen minek tartom
magamat? 
Tegnap, ma vagy holnap? 
Azt mondom magamnak: 
Ilyen vagyok! 
Ilyen benyomást keltek! 
Ilyennek kellene lennem! 

És csak ülök, és azt gondolom: 
Ilyen nem vagyok.
Ki vagyok én?

Újra és újra azon kapom magam, és
mélységesen megrémülök:
éppen azt gondoltam,
hogy magamra leltem, 
de lám már el is 
vesztettem magamat.
Elfeledkezem magamról.

Ki az én?
Mi az én? 
Miféle határok és lehetőségek várnak
még felfedezésre?
És talán,
bár nem vagyok biztos benne,
de talán 
valaki egészen más
vár rám
magamban:
én!

Gondolkodom, tehát meglehetősen
bizonytalan vagyok abban, 
ki is vagyok én.
Sejtem:
minden ettől a kérdéstől függ.
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Mózes 1. könyve 1. fejezet



A természettudomány és a hit nagyszerűen

megférnek egymás mellett, amíg világos a

feladatkörük. A természettudomány azt tisztázza,

hogyan keletkezett a világ, a hit pedig a honnan? a

miért? és a mi célból? kérdéseivel foglalkozik. A hit

és a tudás között nincs azonos szinten konfliktus.

Ilyesmire akkor kerül sor, amikor valamelyik

tudományág elkezd beleszólni a másik területébe:

például amikor a tudomány megpróbálja

megválaszolni a dolgok érelmére, értékére és

céljára vonatkozó kérdéseket. Vagy amikor a hit

elő akarja írni a tudománynak, hogyan

gondolkozzon a világ keletkezésének miértjéről.

Igaz, hogy érdekes és izgalmas kérdés, hogy

hogyan keletkezett a világ, de teológiailag

meglehetősen jelentéktelen. Megválaszolását

Isten az ember kutató elméjére bízta. A Bibliát ez

érdekli: Honnan van a világunk? Miért teremtette

Isten az embert? Mi az egésznek a célja? 
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Nem véletlen, hogy a világ egyáltalán kialakult, és

hogy élet fejlődött ki. A Biblia az első mondattól

kezdve azt magyarázza, hogy a teremtés és a világ

létrejötte mögött irányító energia rejlik, egy szellem

vagy egy intelligencia, vagy ha akarod: Isten, akit a

kezdettől fogva személyként ír le. Ez a gondolat

azért nehézkes számunkra, mert a "személy" alatt

akaratlanul is egy embert képzelünk el. Isten mint

személy, önmagáról mint "énről" tud beszélni,

öntudata van, önrendelkező módon cselekszik, tud

kommunikálni, tudunk vele beszélni és választ

kapunk tőle. És Isten tud szeretni, amit nem tudna,

ha csak egy erő volna. De Isten személy, és a mi

személy voltunk tőle ered, mert a saját képére

alkotott minket. Arra lettünk teremtve, hogy
Istennel személyes kapcsolatba lépjünk, és a
vele való párbeszédből adódóan felelőséggel
éljünk és csleekdjünk a világban.

Isten nem csak alkot, hanem amit megalkotott, annak állandóan gondoskodik a biztonságáról,

elkülönítéséről és megőrzéséről is. A Föld "kietlen és puszta volt" - a héber megnevezés erre a

tohuvabohu. Ahhoz, hogy ebből a tohuvabohuból valami rendezett dolog jöhessen létre, Istennek a

Lelkét kell elküldenie. Tehát a teremtés egyáltalán nem volt kezdettől fogva tökéletes, hanem sok

teret hagy a fejlődésnek. Rögtön a Biblia első mondatati alapján világosan látható, hogy az életnek és

földünknek védelemre van szüksége.

Jelen évezredünk még fiatal, és már e rövid idő alatt mégis az eddigi legnagyobb katasztrófák

történtek benne. Ebből láthatjuk, hogy milyen törékeny és sebezhető a világunk. Szakadék fölött

tartanak bennünket. Szövegünkben ezt a sötétséget, az ősvíz és a tohuvabohu szimbolizálja. A Biblia

hallgat arról, honnan jönnek ezek a káoszhatalmak, a gonosz eredetét nem magyarázza. Egyszerűen

van, és le kell győzni, nekünk, embereknek.

A teremtésen belül az ember különleges helyet foglal el. Azelőtt szívesen nevezték a "teremtés

koronájának"; ez napjainkban erősen vitatott fogalom. Nem játszotta-e el az ember azt az igényt, hogy

a teremtés koronája legyen azzal, ahogyan a hozzá hosanlókat és az egyéb teremtményeket rászedte,

kizsákmnyolta és fenyegette? Uralkodnunk kell a Földön, segítenünk kell Istennek, hogy ezt a világot

tartósan megmentsük a káosztól és a szakadéktól, amely alatta tátong. Isten egyedi módon ruházott

fel bennünket, embereket. A világot olyanná kell alakítanunk, hogy az Isten "képévé és

hasonlatosságává" váljon. Kiélezve: nem az a probléma, hogy uralkodunk a világon, hanem az, hogy

ezt nem az Ő hasonlatosságára tesszük. Paradox helyzet előtt állunk: nekünk kellene a világot

megmentni a szakadéktól, míg magunk része lettünk ennek a "szakadéknak".
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"Az ember csak akkor a teremtés koronája, ha
tudja, hogy nem az." 

Gottfried Benn

2. Tartózkodjunk a youtube, spotify, stb, hangjaitól, amivel
visszavonulót fújunk lelki szféráinkba, jelezvén, hogy az ünnep
megkezdődött!

[A könyv megvásárolható:
https://www.lutherkiado.hu/kiadvanyok/konyvek/lelkiseg/486-40-nap-alatt-az-en-korul]


