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1A karmesternek: Dávidé. Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! Romlottak és utálatosak tetteik,
senki sem tesz jót. 2Az ÚR letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az
Istent?  3Mindnyájan elfordultak tőle, egyaránt megromlottak. Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem.  4Nem
tudja a sok gonosztevő, akik úgy eszik népemet, ahogy a kenyeret eszik - de az ÚRhoz nem kiáltanak -, 5hogy
majd egyszer nagyon megrettennek, mert Isten az igaz nemzedékkel van! 6A nyomorult tervét csúffá tennétek,
de az ÚR az ő oltalma! 7Bárcsak eljönne a Sionról Izráel szabadulása! Amikor az ÚR jóra fordítja népe sorsát,
ujjong majd Jákób, és örül Izráel. (Zsoltárok 14.1-7)

A 14. zsoltár az a ritka hely az Ószövetségben, ahol az ateizmussal (istentagadással) néz szembe a szentírás. Ám, nem
azzal az elméleti ateizmussal, amelyet többünknek egyedüli uralkodó ideológiaként még tankönyvekből tanítottak. A
Szentírásnak ugyanis nincs képe az efajta elméleti ateizmusról, amely intellektuális síkon, logikai alapon vonta volna
kétségbe Isten létezését.  A választott  nép számára ugyanis Isten olyan elsődleges valóság volt,  mint  minden más
valóságnak a létrehozója,  hogy létét  ép ésszel  megtagadni  nem lehetett.  A saját  léte,  a  saját  öntudata is Istenből
származott. Izráelnek a történelme során szinte „a szemét verte ki” Isten szabadító tetteinek a sokasága; gondoljunk
arra, ahogyan az ősatyákat kiválasztotta és vezette, ahogyan a népet az egyiptomi szolgaságból megszabadította, és
ahogyan a pusztán át az ígéret földjére őket elvezette.

Hanem, a Szentírásban az ateizmus (az istentelenség) gyakorlati jelenség. Olyan élet, amely kiveszi szabályozó elvei
közül Isten erkölcsi realitását. Tudja, hogy Isten van, de úgy él, mintha nem volna. Arra a kockázatra játszik, hogy
Isten – nincs. De mivel van – és ezt ő is tudja, csak befelé, a szívében mondja (azt gondolja magában), hogy nincs – a
zsoltár ezt mondja rá – „bolond.” A bölcs ember pedig tudja, hogy van Isten, és erre a valóságra rendezi be az életét.
Éppen ezért  alaptétele a zsidó életbölcsességnek:  „A bölcsesség kezdete az  Úrnak félelme.  A józaneszűek mind
eszerint élnek.” (Zsoltárok 111:10)

Ez  a  zsoltár  ritka  egyértelműséggel  tárja  elénk  a  gyakorlati ateizmusból (a  létező  Isten  létével  nem  számoló
istentagadásból) származó  erkölcsi elkorcsosulást.  Mert ez következik abból, ha valaki arra rendezi be a maga és
mások  életét,  hogy  Isten  nincs,  legalábbis  éljünk  úgy,  mintha  nem  volna.  Istentelen élet –  és  demoralizálódás
(erkölcstelenség)  –  együtt  járnak.  Az  Ószövetség  erkölcstanát  magába  sűrító  okhatározói  mondatot  ugyanis  nem
érdemes szétbontani:  „Legyetek szentek, mert én szent vagyok!” A szentség  forrása és  garanciája ugyanis az élő
Isten. (3Mózes 11:45)

Ijesztő gondolat, hogy a gyakorlati ateizmus (istentagadás) jelensége nem kívülről jelentett veszélyt a választott népre,
hanem belülről. Istent ilyen módon tagadni szinte nem is tudja más, csak az Úr népének gyermeke, aki a történelmi
tapasztalataiban  létezőt veszi  úgy,  mint  aki  nincs.  Ám  áldott  lehetőségünk:  a  zsoltár  jövőbe  mutató  imádságos
mondata: „Bárcsak eljönne a Sionról Izráel szabadulása! Amikor az ÚR jóra fordítja népe sorsát, ujjong majd Jákób,
és örül Izráel.”

Imádkozzunk énekünk szavaival:

Szent vagy örökké, Atya Úr Isten, A magas mennyekben,
Ki teremtettél És megtartottál E nyomorult testben.

Szent a mi Urunk, Úr Jézus Krisztus, Kit értünk bocsátál,
Kivel megváltál, Hogy testünk miatt Lelkünk el ne vesszen.

Szent a Szentlélek, Ki az Atyával Egy és a Fiúval,
Aki vígasztal És tanít minket Az örök életre.

Szentség, dicsőség, Légyen tisztesség  A Szentháromságnak,
Ki uralkodik Egy Istenségben Most és mindörökké.


