
Belon Gellért

ISTENÉLMÉNYŰNKVÁLSÁGAI
Sokan vannak, akik mindent meg' akarnak tenni Istenért, tör

vényeit megtartdák, túlsok és túlnagy bűnöket nem követneik el.
és mégis, gyilkos kételyeikkel küszködnek; vallásos gyakorlataik
ban különös idegenséget tapasztalnak a régebbi megnyugtató, me
leg bizalom helyett; imájuk és eszmélkedésük meghitt perceit
nyugtalanságok, panaszkodások, tehetétlenségek váltják fel; és a
csalódottságnak vagy kiábrándultságnak az érzete uralkodik el
lelkükben. Egyszóval Istennel való kapcsolatuk nem mutatja azt
a nyugodt és bensőséges képet, amilyennek Ielkiéletüket elképzel
ték.

Ezen sokan megilepődnek. Pedig ez nem más, mint a fe~lődő
lelkiélet egy szakasza, melyen a legtöbb léleknek át ken mennie,
N ewmanról csak a nemrégiben olvastunk egy kitűnő tanulmányt
és abban önvallomását: "Eveken át majdnem a kétségbeeséa, meg
a lelki sötétség állapotában éltem." A mi Prohászkánk naplóinak:
utolsó bejegyzésében pedig ezeket olvassuk: "A belső szenvedések,
elsötétülések, szárazságok, hangulatlanságok, kedvetlenségek, ki
szólások: világösszeomlás, életüresség .'. Mikor a lélek s a hit s
annak mécse egymagnkra maradnak. s minden, ami segít s re
zonál, a háttérben élvésze la sötétség elnyeli... Mikor minden jól
eső s emelő tényező hallgat, milyenek e lelkesítő távlatok, bíztató
érzések, buzdító képek. .."

Akinek nincs hite, az ilyen sorok olvasásakor önelégülten álla
pítja meg: Iámcsak, a kereszténység sem más, mint ábrándker
getés, Aki pedig belekerül ebbe.e. lelkiúllapotba, az vagy felhagy
eddigi lelkiéletével. vag'y pedig behunyva szemét éli tovább a
vallásosság külső formáit,. de bizonyos belső rezig-nációvalvamitől
elfakulnak lendületei és elhalnak .azok a közvetlen érzések, ame
lyek megszokott imáikban és énekeikben ju tnak kifejezésre.

Érdemeis mélyére nézni ennek a kérdésnek, éls meg-vizagádni is
tenélményünk válságait.

Szellemi merevedés

Szép, de egyben' szomorú tulajdonság-a emberségűnknek, hogy
belső élményeinkeit kűlsőseg is ki akarjuk fejezni. Nemcsak ver
seket írunk és szobrokat faragunk, nemcsak filozofálunk és rend
szereket alkotunk, de élményeink valamilven jszalárdságot és le
zártság-ot kapnak, ha nem is írjuk Ie vagy nem is mondjuk ki
őket. Ebből a lezártaágból aztán nem szerotünk engedni. Annyira
nem, hogyegyels modern karakternlógusok szerint la gyermek
kor első eszmélkedéseinek élményei határozzák meg egész jelle
münket. Mindenesetre szeretünk hamar elkészülni ismeretszerzé
seinkkel. itéletalkotásainkloal és azokon nem szoretünk változbatni
vagy legalább is nehezen módosítjuk őket. .

Az Isteoélménnvel is. íg-y vagyunk. Sőt itt még nagyobb a
kísértés az állandóságra, mert maga az, Isten is valóban állandó,
mozdulatlan és változatlan, Változatlan dologgal kapcsolatban pe~
dig nem érezzük annyira a vele kapcsolados élménytartalom vál-
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tostatásának szükségét, mínt azokkal a dolgokkal szemben, melyek
szemeink előtt változnak. Ezért az emberiség jórészének istenél
ménye a mozdulatlanságban fejeződik ki. A nagy keleti. vallá
sok, a mohamedanizmus, továbbá a fatalista vagy predestinacio
nista vallások istenélményére kell itt gondolnunk. Es ebben van
valami imponáló is. A nyugalom, a mozdulatlan fölség és változ
hatatlanság a készség tökéletességet fejezik ki. Ezért nem kell eso
dálkoznunk, hogy a keleti vallások annyi léleknek imponálnak.

Am tudnunk kell, hogy Isten nemcsak mozdulatlan és válto
satlan. de folyton mozgő, mindig új és eleven élet is.

A szavak kisértése

Élményeinket szavakban fejezzük kJi. Ezek a szavak is rejte-
nek magukban némi kísértést, mégha a teljes igazságot fejezik is.
ki. KJetWs ez a kisértés.

Az egyik az, amit Horváth Sándor kitűnő skolasztikus tudó
sunk megállapítása szerint a fogalmak temperálásának, átszíne
zésének nevezünk. Az igazság ugyanis a valóságnak nagy terüle
tét foglalja magába. Ebből a területből a nekünk ismertebb ré
szek egyéni szinüket, hangulatukat átviszik az egészre. Tehát pl.
ha azt mondduk az Istenről, hogy ő Mindenható Atya, ez egészen
pontos igazságot feielZ ki. Minthogy azonhan a mindenhatóság is s .

meg az atyaság is roppant nagy körre vonatkozik, azért előfordul

hat. hogy valaki teljes jószívvel vallja Istent Mindenható Atyá
nak, gyakorlatilag azonban inkább az atyaság vonása színezi át
a mindenhatóságot is, így a mindenhatóság elfakul és háttérbe
szorul istenélményében. Sőt mert az "atyaság" fogalma is oog-y
terjedelmű, azért az Isten atyai mivoltából is azok a vonások do-'
ininálnak istenélményében. amik' eddigi életében mélyebb benyo
mást tettek rá. Tehát pl. hogy beeézgetí gyermekeit vagy fáradozik
értük. De az atyaságnak más vonásai. mint az, bozv rendet tart,
fegyelmez, takarékoskodik, nagy ügyekben távoljár családjától
vagy eltitkol dolgokat (hiszen a szülőknek mindig megvannak a
maguk titkai), háttérben maradnak. így a szavak szerint pontos
Istenről vallott felfogásunk, de gyakorlatilag csonka.

A másik kísértés a lelkünkben élő is enkép leszűkítésére a sza
vak szegényessége a valósággal szemben. A fjordok virere azt
mondjuk : tenger-víz, és az óceánra is a-t mondjuk: tenger-víz.
Mindkettő igaz, mert hiszen lényegében mindkettő tengervíz. De
milyen szegényes fogalmai vannak a ten ,::,erről, a tenger életéről,
hullámzásairól. örvényeiről ős ciklonjairól annak, aki csak öblök
ben látott tengervizet l - Hasonlóképp a gyermek is, az ifjú is,
a felnőtt is ezt az egy szót használja anyja megjelölésére: mama.
De mit érez mcg-a!!'ye,rmek a már megérett férfi anyaélményének
teljességéből1Tegyük egymás mellé a gyermek, az ifjú és a felnőtt
ember anvaélménvét, akkor meglátjuk, hogy a mindhárrnunk által
egyformán használt mama szó milyen hihetetlen különbségeket
rejt magában. Milven vétek lenne megállni az' anyaélménynek
gyermeki vagy ifjúi fokán!

Az istenélménnyel méginkább így vagyunk, mert itt egy vég
telen valóság van véges szavakba foglalva. ÉPP ezért nem lehet
megállanunk egy jól-rosszul megalkotott istenkép mellett, mégh3.l

608



.annak vonásait a :kinyilatko~táS'ból ve8lS2Jük is. Mert az a szó,
melyet a szeritirás használ.sokkal többet rejt magában, mint a.mrl.t
mí egyénileg értünk rajta. Addig kell fejlődnünk, amíg el nem
érjük Jézus istenélményének fokát. Ezért mondja Jézus szenve
-dése előtti utolsó mondatában: ..És én megismertettem velük a.te
nevedet (= egész valódat), s m e g i s f o g om ismertetné.' (Ján.
17, 26.) Feltámadása után pedig ezeket mondjar "Felmegyek az
é n Atyámhoz ésa t i A,tYátokhoz, az é n Istenemhez és a t i
Istenetekhez." (Ján. 20, 17.) Szent Pál is többszörösen beszél "Jézns
Krisztus Istene és Atyjá"-ról (Ef. 1, 3.) A Krisetussal közösen
használt szavaknak a Krisstus lelkében élő .tartaJmakig kell érniök•

.A feUörő kegyelem

Mind a szellemi merevedés, mind a szavak kisértése láttán fel
kell kiáltanunk : "Én szerenceétlen ember I ki szabadít meg e ha
lálnak testétől '" (Róm. 7, 24.), az istenélménye végzetes megme
revedésétől és elszegényedésétőlt Hiszen ha ilyen általános em
beci erők dolgoznak bennünk az istenélmény ellenében, mit tehet
.akkor az ember' - De hát nem is emberi erők győzik ezeket a
gátló tényezőket, hanem a belénköntött isteni erő, a kegyelem.

És iU kell feladnunk elképzeléseink merevítő jellegét elsősor
ban. A bennünk lévő kegyelmet nem szabad állló vagy nyugvó
dolognak felfognunk, hanem élő, fejlődő, növekvő, bensőnkből ki
kívánkozó valaminek: forrásnak, mely képes asziklaréteget iI8
áttörni (J'án, 7, 38.), élő magnak (I. Pét, 1, 23.), mely belső törvény
szerűsége szer-int növekszik és fejlődik. "Úgy van az lsten orszá
g'a - mondja az Úr Jézus - mintha az ember. magot szór a föld
be. Azután alszik és fölkel, éjjel és nappal s a mag kikel és nö
vekszik, maga sem tudja, hogyan." (Mk, 4, 26-27.) Ha ilyen élő
magnak fogjuk fel a kegyelmet és móstani témánk tárgyát, a hit
ke~yelm€lt, akkor már nem zárkózhatunk el annak megállapításá
tól, hogy ami él, annak - Chesterton fogalmazása szerint - for
radalmi változásai vannak. Valóban forradalmian más az elvetett
búzaszem acélos alakja, ha földben csir-ázni kezd, ismét más. ha
sarjadni kezd s füvet növeszt; ismét más, ha kihányja kalászát;
abban is forradalmi ujdonságként hat a szem megjelenése; mássá
lesz a kalászok s a szemek megéréeekor: a legfornadalmibb a búza
életében az aratás és a cséplés E forraldialmi változások figyelem
bevételét sürgeti az. Úr Jézus azáltal, hogy szdnte kínos részle
tességgel folytatja a fennebb elkezdett példabeszédet: "Mert ma
gától terem a föld először füvet, azután kalászt. azután teljes ga
bonát a kalászban. Mikor pedig készen a termés, azonnal sarlót
-ereset belé, mert elérkezett az aratás." (uo. 28-29.)

N ormális körülménvék között az istenélmény e búzaszem 
ami e mondatba fog1alhaitó: Hiszek egy Istenben - ilyen forra

.dalmi átalakuláson 'kell hogy átmenjen. ha nincs semmi, ami el
fojtsa vagy megáltítsa fejlődésében. Ezért imádkozik Szent Pál
híveiért. akik pedig már jól ismerik tanításából ,az Istent, hogy
szeretetük "mindjobban giazd.a,godjék megismeréssel és te1j(JIS meg
érltés.sel" (Fil. 1, 9.). És kérése az, "hogy gyarapodjatok az Isten.
megismerése áltad." (Kol. 1, 10.) .

Semmit sem tart veszedelmesebbnek. mint ennek a belsőleg
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gyarapodó ismeretnek megállását, "Ha pedig valaktazt véli, hogy
megismert valamit, még nem ismerte meg, hogy kell neki meg
ismernie." (1. Kor. 8, 3.) Különös, hogy e mondatában Szent Pál
nem la filozófusok megismeréséről beszél - bár azokra is vonat
kozik - hanem elsősorban a, hitben való megismerésrül. Akármi
lyen mély, lenyűgöző és lelkemet igézően rabulejtő ismeretem van
is az Istenről, 'sosem szabad annál megállanom, azt. hivén, hogy
most már teljes vagy legalábbis elégaéges az I,stenrőlalkotott is
meretem, "Senki 'se ámítsa. önmagát - figyelmeztet Szent Pál.
- Aki közületek azt hiszi, hogy bölcs ezen a világon, legyen ok
talanná, hogy bölcs lehessen." (I. Kor. 3, 18) Assziszi Szent Ferene
annyi látomás és-elragndtatás után, Aquinói Szent Tamás annyi
tianulás és eszmélkedés után vállaJták e~t az, oktalanságot. 'I'ehát.
sosem szabad azt gondolnunk, hogy már eléggé Ismerjűk Isten
nagyságát, okosságát, erejét és f'ölségét," Hanem hagynunk kell,
hagy a kegyelem belső ereje elvégezze ismeretednk fogy,atéko·ssá
gának korrigálását.

A kegyelem korrigálása

Mert elvégzi. Ezt olvassuk Szent Pálnál: "Ha meg valamiben
máskép gondolkostok. az Isten azt is feltárja majd előtJt'etek."

(Fil. 3, 14.) A belénk árasztott hit kegvelmével ugyanis sok ter
mészetes elgondolás, nem pontos ismeret marad bennünk Istenről.
Ezeket a tisztulatlad ismereteket lasaan-lassan "tárja fel" előttünk
az Isten, ha hűségesek és jóindulatúak vagyunk AZ7..al szemben.
",aki a bennünk munkálkodó erőnél fogva mindent megtehet, bő

ven azon túl is, mint mi kérünk vagy megéraünk." (Ef. 3, 20.) 
A hit kegyelmének e tisztító erejére utal az Úr Jézus is utolsóva
csorai beszédében, mikor azt mondja Atyjá.ról,a szőlőmívesről,

hogy "minden gyümölcstermöt (= kegyelemben, KiI"isztus-közös
~gében élő lelket) megt.isztog'at, hógy többet teremjen." (Ján. 15,
2.) Aki csak egvszer is látta már a szölökezeiést, aemak fogalma
lehet arról a drasztikus, szirrte kegyetlen beavatkozásról, arnivel
f3, termőágakat meg kell gyötörni, hog'y bővebb termést hozzanak.
Az Úr Krisztus ilyen drasztikus, szi,nt!:e kegyetlennek látszó beavat
kozásnak mondja a kegyelem tisztbtó hatását is.

Gyógyító fájdalmak

Haa szőlő éreeni tudna, feljajdulua a fájdalomtól, amikor
lemetszik a hónaljhajtásokat és leszagg1atják a fölös>leges levele
ket. És a tisztogatás után bizony kopaszon, megtépázottan és szo
morúan gubbaszt. Az Isten 'tisztcgató műveletei után hasonló a.
lélek állapota: a kiábrándulások, a esalódobtságok, a nyugtalan
ságok, az ernyedtségek, sőt a kételyek és szorongások is a lélek
fájdalmát és felj.ajdulását jelzik az Isten titokzatos tisztogató mű
ködésére, És ha nem őrzi meg e válságos időkben hűségét, bizal
mát és rnindenáron Istenhez való tartozását, beleveszhet agyötre-:
Iembe, Amint a világvégén Jézus teiljes dicsőségben való eljővete
Mt olyan szenvedések jelzik, amiktől "so,kakban meghűl a szere
tet" (Mt, 24, 12.), akként bennünk is a mind teljesebbé váló isten
élmény természetszerűleggyötrelmekkel já.r. Elképzeléseink,elgon-
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dolásaink, kialakított magatartásaink lezárt formájú búzasze
meinek a Toth~ld:á8i, tehát elváltozásd fájdalmát kell megélnünk.

Érdeme>s meg-tekintenünk Isten néhány választottdának életét,
hogy példákon LS lássuk mindezek igazságát.

Minden hívők atyja

A legújabb kutatások szer-int az ősember istenélménye a ha
talmas, egvben jóságos atya képét mutatja. Ez volt Ábrwhám is
tenélménye is, ,amíg a pogány Úr-Kaldeában élt. Ez ll; jóságos és
hatalmas Isten új hazába hívja, ahol neki a gyermektel,ennelk nagy
népet és tejjel-rnézzel folyó föl det igér. Nagy leheteitt azonban
Ábrahám esalódottsága, amikor az Lsten által igéri földön éhin
ség lepte meg (Mióz, I. 12, 9.), továbbá "az igéret földjén, mint
idegen földön, sátrakban lakván" (Zsid. 11. 9.) kellett tartózkodnia,
és végül huszonöt esz.tendőn kereseéül nem ad neki gyermeket,
Szinte minden éppen fordítva sikerűlt, mdnt ahogy Isten igérge
tései nyomán elképzelte, Persze Abrahám lelkében nagy viharok
dúlhattak. Az, igaz, hogy e lelki válságot ,a Szeritírás ipaekodik
elrejterri, de az értő számára mégis elég vi.lágosan leírja. Több
ször panaszkodik a folyton csak igérő Istennek: "Nekem nem ad
tál gyermeket." (Móz. r. 15, 3.) Egy későbbi igérettel kapcsolat
ban "Ábrahám arcára borula és nevete, mert .azt gondolta magá
ban: Százesztendős embernek fog fi.a születni ésa kilencvenesz
tendős Sára fog szülni 1 Csak Izmael maradjon életben előtIted !"
(uo. 17, 17.) Nem lehelt elmenni amellett a mély rezignáció rnellett,
ami ezekből a szavakból kiérzik. - Hasonlóképpen a föld igéreté
vel kapcsolatban is feltámad benne a kérdés: "Uram Isten, miről
tudhatnám meg, hogy birtokom leszen 1" (uo. 15, 8.). Feleletül egy
Iátomást kap, melyben "nagy rettegés és sötétség szálla reá és
mondaték neki: Tudd meg előre, hogy ivadékod idegenként olyan
földön leszen, amely nem :az övé és szolgiaság-ra vetik és sanvar
gatják őket négyszáz esztendeig. Ám a népet, mely'nek szolgálni
fognak, én majd meg-itélem '" A negyedik nemzedékben térnek
ugyanis vissza ide, utódaid. mert mindezideig nem telt be 'az amor
reusok gonoszsága," (15, 13-16.)

Ezt a rész:t joggal nevezik a magvarázók "az ószövetségi szent
írás egyik legmélyebb részének." Isten ugyamis ekkor nyitja fel
Ábrahám naiv hite és elképzelése előtt korszakokon átnyúló táv
latait, és tár.ia fel előtte egyetemeis szempontjadt, Persze, hogy az
isteni logika e villámfényétől sötétség borul kisebb hordzonokhoz
azokott szemére és rémület tölti el az isteni nagy.ság láttára. 
Izsák születésének elodázásával pedig rá akarta döbbenteni Ábra
hámot az isteni mindenhatóság újabb, ilgazabb és mélyebb belá
tására. amint mondja is: "Vajjon nehéz-e valami az Lstennek '70
(18, 14.) Emberilee reménytelen és kilátástalan helyzetbe engedte
bele Abrahámot igéreteinek azonnali nem teljesítésével. s ígydol
gQ7JÍa ki Abrahám hitét Abban. ,,'aki éleltre ke,lti a holtalk)a:t és 3Jki
nevet ad a nemléteeőknek, mánt Iétezőknek." (Róm. 4, 17.) így
metszotte le benne a gyermekes elképzeléseket és emberi fogai
makat, Igaz, hogy a csalődottsáz, lemondás. panaszkodás, vita és
szernrehányás érzelmeit váltotta ki lelkéből, die mindezek között
még.sem "gyengÜlt meg a hitben" és "hitt reménységgel a reménv
ellenére." (Róm. 4, 19.)

511



Igy meg'tisztítv:a h.itét, már látjuk, hogy miért hajlandó olyan
toomészet8wriíleg feláldozni Isten parancsára fiát Izsákot. Szent
Pál nem győzi mélltatni Ábrahám e tettét, csakhogy érzékeltesse
velünk azokat a folyamatokaz, amiknek hitünkben le kell jáJtt;zód
níok, "M/ivel hitt, azért áldosta fel Ábrahám Izsákot, midőn pró
bára tétetett; és feláldozta egy,szülöttét. ki az igéretet nyerte vala;
akinek mondatott: 11JSáJr utódait, hivják majd a te ivadékodnak;
hivén, hogy az Istennek van hatalma a halottaiból is életre kel
troli." (Zsid. 11. 17-19.) Ahhoz. hogy megtapasztaljuk Isten min
denhatóságát és jóságát, meg ke:ll ízlelnünk a helyzetek lehetet
lenné válását és elreménytelenülését,

Mózes

Az ószövetség másik nagy Isten-látóda szintén nagy lelki vál
ságokon és megrázkődtatásokon át jut el Isten valóságosabb és
telJesebb megismerésére. Mint pusztai pásztor. szíve egyszerűsé
gében szinte problémátlanul szolgált Istennek. Mikor azután a
csipkebokorban újabb oldaláról ismeri meg az Istent, egyszerre
félelmek, aggndalmak, sőt vonakodások és tusakodások vernek
gyökeret benne. Mikor ugyanis Isten az elnyomott zaídó néphez
küldí, fél attól, hogy nem hallgatnak rá. fantasztám:ak vagy talán
csalónak is fogják tartani: "Nem hisznek majd nekem - rnondja
Istelllnek - s nem hallgatnak szavamra. hanem azt fal?ják mon
dani : Nem jelent meg nékem az Úr!" (Móz. II. 4, 1.) És amikor
Isten Mózes aggodalmára kétféle csoda megtevésére ad neki ha
talmat, akkor sem nvugszik meg. mert urrá lesz rajta saját maga
tehetetlenségének és ,a!lkalmatlanságának érzete: "Kérlek Uram,
sohasem voltam ékesen szóló, s mióta szélottál szoleádhos, még
akadozóbb és lassúbb nyelvű vagyok." (u. o. 10.) Arnikor erre Is
ten a saját mdndenhacóságára utal, mellvel az emberi tehetetfen
séget és képtelenséget is pótolni tudja, Mózes szernbeszá.llva I~

tennel egyszerűen kijelenti: "Kérlek, U ram. küldd azt, I8:kit kül
deni ,aJkaJ.'Isz." (u. o. 13.) Megharaguvék erre az Úr Mózesre - fO'ly
~wtja ,a szentírás. Bár nem mondja mea. hogy mibeu űtlott az Ur
haragja, de bizonyára olyan félelmetes és gyötrelmes lelkiállapot
ba korült, ami végül mégiscsak megt.örte ellenkezését. így rette
gések közepette indul vissza Egyip,tomba. 'ahonnét korábban me
nekülnie kellett. Sajátmaga alkalmafl.ansázának érzésével, külde
tése kilátásta.lanságával, mi,nJd'elll emberi segítség- és remény nél
kül, csupán Isten szavának engedve, s arra támasakodva.

És itt éri a másik csalódás, A nép kezdeti hite hajótörést szen
ved, ment a fáraó megszigorítja a munkarohotot. A nép megát
kozza Mózest, úgyhogy viss.z.ame,gy az Úrhoz a pusstába és keserű
szemrehánvásokkal illeti Istenét: ,;Uram, miért !tanyarg-atod ezt a
népet T Miért küldöttél engem T Hiszen mióta bementem ,ft; fáraó
hoz. hogy szóljak nevedben, azóta méz inkább sanyarlratja népe
det 8 meg nem szabadítottad őket." (Móz, II. 5. 22-23.) Üjabb is
teni bíztatásra Mózes újabhaggoda!lIllJa és reménytelensége il fe-
lelet. (u. o. 6. 12.)·

Él'OAmeS belemélyednünk ezekbe a lelki mozzanatokba, Meri hfl
engedjük Iefoszlaaii a történelmi elemeket, Mózesben ráismerünk
magunkra: kétségeinkre, Iehetetlenségi érzéseinkre, reménytelen-
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8égeinkre, Istennel szemben való tusakodásalakra és vitáinkra.
És ahogy Mózes az emberi seív hullámaásai közepette. oly sokszori
kudarcok ellenére is hitt az Istennek és hla nehéz szívvel is, de
megtette parancsait, nekünk sem szabad másként cselekednünk
így érlel mínket is Isten tisztultabb Ielkdségre,

Az ellentmondás férfia

Egészen megrendítő Jeremiás próféta lelki vívódásaiba bele-
tekinteni. Bár Iaten maga állapítja meg róla, hogy már szü'etése
előtt ismerte és megezentelte (JBr. 1, 5.), mégie e megazentelt és
válasatott szívben dúlnak· a; legrlrámaibb viharok. "Neked lesz
igazad, Uram, ha vitába szállok veled; mégis perbeszállok veled:
Miér,t sikeres a gonoszok útja f' (12, 1.) Mint Isten küldöttje szö
ges ellentétben állott az eluralkodó bűnnel is bűnösökkel. A bűn
túlerejét és ezzel ssemben az ő térítő munkája hiábavalóságát lát
va. életének értelme is elsüllyedt lelke előtt: "Jaj, anyám, miért
szültél engem f ... " (15, 10.) Es a legmegrendítőbb bizalom imája
váltakozik benne a legkeserűbb szemrehányásolokal ős sainte a ká
romlás határán mozgó panaszkodásokkal : "Emlékewéol mez rólam
és látogass meg engem... Ne várj soká, végy pártfogásba . en
gem! Vedd figyelembe, hogy érted szenvedek gyalázatot I Ha be
szededdre akadtam. eledelemmé lettek; szavad nekem örömöm és
saivern vidámsága volt ... Nem ül tem vigadosók gyülekeze~ébe...
Miért nem szűnik ~ fájdalmam, és mérges sebem miért nem
akar meg-gyóg-yulni' (15, 15-18.) B& a legmegrázóbb. amikor sze
mére veti az őt küldő, de látszólag cserben hagyó Istennek: "Olyan
ná lettél számomra, minf a csalóka patak, melyre számítani nem
lehet." (u. o.) És rulesoda Lelki mélyponton állhatott, amikor eze
ket moudotta: "Rászedtél Umm! Rá vagyok szedve ! Erősebb vol
tál nálam és legyőztél! Nevetség' rtárgyává lettem egész nap, min
denki kigúnyol engem. Ahányszor ugyanis beszélek, azt kell kiál
tanom: Gonoszság! Erőszak! Gyalázatomra lett laz Úr beszéde,
nevetségemre egés.z nap'! Azért gondoltam: Nem törődöm vele,
nem beszélek többé az O nevében! De ilyenkor mintha tűz g-yul
Iadt volna esivemben, csak úgy égett tőle a csontom; 8 én elalél
tam. és nem tudtam elviselni." (20, 7~9.) És míntha csak állandó
hangulata lenne, olvassuk később: "Szivem megszakad bensőm
ben, minden csontom remeg ... az Úr színe előtt, szent ígéi miatt."
(28, 9.)

De mindezek ellenére és mindezen keserű hangulatok között,
elemi erővel tör fel lelkéből a biztos tudat: "Az úr azonban mins
hős harcos áll mellettem," (20, 11.)

JeremiáJsnál lehet legkézzelfoghatóbban látni a kegyelem küz
delmét az emberi szívvel, és hogy az Isten metszőoílója meanyire
nem kíméli választottainak leLkét sem, hogy megtJisztít8a a kis
szerű elképzeléséktől és érzelmi beáll ítottságoktól.

A mindennapi ember

Lsten nagy választottainak lelki fejlődését látva sokan azt
gondolhatják, hogy e nagyoknak sorsa mégsem lehet a mi mín
tán.k. Mi, hétköznapi szürke emberek, csak nem mérhet.iük össze
ma.gunlmt ezekkel a hatalmas egvéníségekkel I Persze itt is té-
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vedünk. Meri Keresatelő 8ze,nt Jánossal kapcsolatban mondja az
Úr - pedig őt az asszonyok szülöttei közüt,t a legnagyobbnak mon
dotta -: "de 8Jki kisebb 'a mennf'c:k országában, nagyobb nálánál
(t. i. Keresztelő Jánosnál)." (Mt. 11, 11.)

De e krisstusí kíieientéstöl függetlenül is rájöhetünk erre,
ha meggondoljuk, hogya prófétáknál ta prófétai sors egybeolvad
az egyéni sorssal. Igy bennük az egyénnek a küzdelrneit és vívó
dásait is láthatjuk.

Hasonló meggyőződésre juthatunk, ha a Zsoltáe-ok könyvére
nézünk. Ezt a könyvelt Isten imakönyvül adta az emberek kezébe.
Ö fogalmazta, hogy az általa jóvithagyott médokon emeljük lel
künket Hozzá, A zsoltárokban pedig nemcsak az ujjongó és há
lálkodó érzések törnek föl, de - és ki tudná ezt röviden összefog
lalni ~ - a küszködő, gyötrődő, panasekodó, meg- nem értett, Is
tentől meg nem hallgatott, Istentől elhagyott ember keservei is
helyet kapnak. Isten nem hag'yattaki e'ze,ket a írnákat sem, és nem
enyhitette a benne foglalt szemrehánvúsokat, csalódásokat és meg
rendüléseket, ső.t inkább jogot adott nekünk is, hogy ezeket el
mondjuk azon véresen és darabosan, ahogv kifakadt az, őszövet

Bégi imádkozók hányatott lelkéből. .J€!lezlli akarta ezzel azt, hogy
ezek is beletartoznak az üdvösség rendjébe, és hogy akik az üd
vösség útján akarnak járni, azoknak találkozniok kell ezekkel a
lelki mélypontokaf jelentő érzésekkel. Nem azért, hogy bennere
kedjenek. hanem hogy átvágva magukat ezeken a sokszor- sokáig
tartó lelki ködökön és sötéiJségeken, hűek maradtianak", és tökéle
tesen bízzanak a nekik felajánlotit kegyelemben." (L Pét, 1, 13.)"

HÁNYSZOR "INTETTÉL!

0, hányszor intettél Uram, hiába
- már elveszett sok dráua pillanat;
te lálod jól, csupán seándék: maradt
a vágy, hogy le légy napjaim hazája.

Esendő fiad most töprengve várja
kéteiunél erősebb irgalmrulat;
nálad maradt - bár hitte: elszaladt
- gazdátlan futott el tőled a lába.

nogyan ezereihet téged, aki resten
könnyű álmokha fojt,ja vágyait,
mert önmaga súlyától vissza.retten?

Alázz meg, Uram, nem i.'i kérek én már
édes szát, vigaszt, hisz örök remény vár
arra, ki sziuéh.ez hűséges itt.

Szomráky Sándor

'!' Belon Gellért tanulmányának második részét novemberi számunkban közötjük,
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