MI VAN AKKOR, HA ÉN NEM VAGYOK KIVÁLASZTVA?
SZABADOS ÁDÁM

Ha a predesztinációról van szó, elıbb vagy utóbb felmerül valakiben a kérdés:
„Mi van akkor, ha én nem vagyok kiválasztva?” Evangélizációs és
lelkipásztori szempontból emiatt akár károsnak is ítélhetnénk a kiválasztásról
való bárminemő tanítást. Az evangélista azt szeretné, ha az emberek
felismernék saját felelısségüket és Isten hívásának komolyságát. A lelkipásztor
az evangélium örömével akarja bátorítani és vigasztalni a rábízottakat. A
predesztináció tana nem éppen ezen célok ellen mőködik? Vajon mit tudna
válaszolni az evangélista és a lelkipásztor, ha megkérdezi valaki, hogy ı ki
van-e választva? Honnan tudhatná ezt akár az evangélista, akár a lelkipásztor?
Nem a pokolba kívánja inkább a tanítót, aki ezzel a tannal traktálta azokat,
akik felé éppen szolgálni akar?
Meggyızıdésem, hogy a válaszadás sokkal könnyebb, mint ahogy
elsıre látszik. Nézzük elıször az evangélista szemszögébıl. Az evangélista
feladata nem az, hogy megkeresse a választottakat, hanem az, hogy válogatás
nélkül mindenkinek hirdesse Krisztus örömhírét. Isten keresi a választottait
rajta keresztül. Az evangélistának azt kell elmondania az embereknek, hogy ha
valaki Jézushoz jön, azt ı semmiképpen nem küldi el. Arra kell
figyelmeztetnie ıket, hogy igyekezzenek bemenni a szoros kapun. ígéretet
tehet, hogy aki keres, az talál, aki kér, kap, és a zörgetınek megnyittatik.
Ugyanarra a Szentírásra hivatkozva, mint amelyik a predesztinációról is
beszél. Ha valaki amiatt aggódik, hogy nem tudja, kiválasztott-e, annak az
evangélista bátran mondhatja: „Ezt csak akkor tudhatod meg, ha hiszel. Azt
viszont már most tudhatod, hogy Isten hívása neked is szól. Ha akarod,
fogadd el! Ha elfogadod, kiválasztott vagy.”
A lelkipásztor feladatát sem látom nehezebbnek. A kiválasztás tana a
lelkipásztor egyik legkedvesebb eszköze lehet a pásztorlásban. Vigasztalhat
vele, bátoríthat vele, biztonságérzetet és békességet közvetíthet általa. Annál
nincs nagyobb nyugalom, mint mikor megértjük, hogy az, aki már az
örökkévalóságban szeretett, nem fog a vétkeink miatt eltaszítani magától.
Éppen ellenkezıleg, folyamatosan életben fogja tartani bennünk a hitet, és a
szent életre fog serkenteni mindvégig. Ha a lelkipásztor azt látja, hogy valaki a
kiválasztása miatt aggódik, rámutathat Krisztusra, aki nem küldi el azt, aki
benne bízik. „Ha Krisztusban van a reménységed, kiválasztott vagy!” A
lelkipásztor Péter apostollal együtt minden hívıt arra is fog bíztatni, hogy
tegye a kiválasztását még szilárdabbá jó cselekedetek és kegyes élet által.
Minden hívı törekedjen a szentségre, és akkor egyre biztosabb lesz abban,
hogy valóban Istentıl van a hite. A lelkipásztor arra is emlékeztetni fog, hogy
a kísértések idején a legnagyobb vigasztalás annak a tudata, hogy aki elkezdte
bennünk a jó munkát, az be is fogja fejezni a Krisztus Jézus napjára.
A régiek egyszerő hasonlattal illusztrálták a kiválasztás helyét a
keresztény életben. A kiválasztás tana olyan, mint egy kapu, melyre kívülrıl is
és belülrıl is fel van írva egy-egy mondat. A kapu fölé kívülrıl az van írva:

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terhek alatt
roskadoztok, és én megnyugvást adok nektek.” Aki bemegy a kapun és
visszanéz, az egy másik feliratot is láthat: „Kiválasztottalak magamnak a világ
teremtése elıtt!” Az evangélista és a lelkipásztor feladata ennyire egyszerő. Az
evangélista nem a kiválasztást hirdeti, hanem az evangélium hívását
továbbítja. İt magát bátorítja ugyan a tény, hogy munkája a kiválasztás miatt
nem lesz hiábavaló, de üzenete nem a kiválasztás, hanem Jézus Krisztus
személye. A lelkipásztor üzenetében már fontos szerepet játszik a kiválasztás,
de ı sem a személyes felelısség elaltatására használja, hanem arra, hogy
vigasztaljon és bátorítson vele. A jó orvoshoz hasonlóan tudja, mikor, kinek és
milyen lelki orvosságot írjon fel.
Ne féljünk a Biblia egyetlen tanításától sem! Tanuljuk meg inkább, mit
jelent a helyén mondott ige. A Példabeszédek könyve szerint a helyén mondott
ige olyan, mint az aranyalma ezüsttálon. A jó evangélista és a jó lelkipásztor
rendelkezik ezzel a bölcsességgel.

