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ISTENÉLMÉNYűNKVÁLSÁGAI
(Folytatás)

Lelki kontliktusaínk. forrásai

Nén.z.üIlJk a magunk életébe és vi~gáljU'k meg, honnét
-erednek Lstennel való összeűtközéseink. Rövid gondolkozás
után rájövünk, hogy bár tisstában vagyunk azeal, hogy az Isten
világfölötti és teljesen függeilen a világtól, de mégis összekötjük
öt eo világ valamilven formátumával, helyzetével vagy állapotá
val, pl. a renddel, szépséggel, nagysággal, erővel; általában tehát
olyasmivel, ami nekünk is imponál,amri meggyőz, és lenyűgöz.
Ezeknek szemüvegén és ezeknek mártékével nézzük az Istent, pe
digiJudnunk kell, hogy Isten ezeknél sokkal nagyobb. Ha pedig
nagyobb, akkor mellette ezek eltörpübnek. így minél jobban meg
ismerteti velünk Isten az ő nagyságát. fényességét, annál inkább
vesztenek ezek erejükből. Eoort mondja az Úr Krisztus: "Ami ma
gas dolog az emberek előtt, utálatos az Isten szemében." (Luk. 16,
15.) Szent Pálnál kapjuk meg a magyarázatát: ,,sőt nem is dicső
séges, ami abban a részben (= a Krisztus nélküli világban) meg
dicsőült, ennek (= a Krisztus által hozott mélyebb megismerésnek)
túláradó dicsősége. miatt, Meet ha oly dicsőséges az, ami múlandó,
sokkal dicsőségesebb az.nmi maradandó." (II. Kor. 3, 10-11.)

Igen ám, de sokkal jobban bennegyökerezünk ebben a világ
ban, semhogy könnyen viselnénk el élményeink tetszetős voltának
elhomálvosulását. JeUemző ismét Szent Pál szava: "FohásZlkodunk
a teher miatt, mivel nem azt akarjuk, hogy levetkőztessünk." (II.
Kor. 5, 4.) Ezért jelzik nyögések, sóhajtozások és vajúdások a ke
gyelem útját is (Róm. 8, 22-24.).

A kisszerűség Istene

Tagadhatatlan, hogy könnyebben érezzük meg Istent a kelő
nap frieseségében v.agy az erdőmélyek üde csendjében, mint egy
uagvvároe tülekedő rohanásában. Az is igaz, hogy mélyebb belátást
enged Isten fölségébe e,gy hatalmas tengeri vihar vagy az elemek
robajló játéka. De nem többet ismer-e meg az, Istenből az, aki az
élet zajgása közepett is fölismeri Istent 1 Vagy aki la mindennapi
élet sívár kicsiségeiben is fel tudja fedezni az Isten nyomait ~
Mert ott is jelen van, mégpedig nem okossága é.s bölcsesége' nél
kül van jelen. Persze, akinek Isten meg akarja mutatni a kisszerű

ségekben is jelenvaló szeretetét, azt életútjában rákénvszerrti, hogy
addig járja a hányódó élet ösvényeit s az unalmas életkeretek
lapos tája.it, míg csak fel nem sejlik előtte Istenneik ezekben is
megmutatkozó jÓSág-R és áldó ereje. Természetes, hogya, léleknek
sokat kell addig szenvednie, míg elmondhatja a zsoltárossal: "Ne
ked a setét nem setét s az, éj világos, mint a nap, fény vagy se
tét: előtted ugyanaz." (138. Zs. 12.)

* Belon Gellért tanulmányának első részét L a Vigilia októberi számában,
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A rendetlenség Ura
Hasonlóképpen nagy bizonyítéka Istennek a rend és a cél

szerűség is. De roppant lesujt a világban tapasztalható rendezet
lenségele és célszerűtlenségek keserű látomása. Ha már szedtünk
szét zsebórát, akkor megtapasztultuk, mennvire nem v,agyunk urai
a szanaszét heverő kerekeknek és rugóknak. Hozzánemértö ember
mennyi célszerűtlen és fölösleges dolgot lát pl. e'gy építkezésnél
vagy egy ország, ill. hadsereg vezetésénél. De aki mester mind
ezekben, az ura a helysetnek. Igy Isten ura e világ- logikáttansá-
gaínak és összevisszaságainak is. Hisz, nagyobb rendetlenség nem,
lehet a világban, mínt volt a teremtés kezdetén va,gy lesz a világ
végén. És mégis mindkettő fölött az Isten Lelke lebeg. - Épp
ezént sokkal mélyebb ismerete és nagyobb belátása van annak, aki
nemcsak a rendben és célszerűségben.de a Iátssólagos rendezetlen-
ségben és célszerűtíeneégben180 megsejti Isten kezét.

A jeltelenség Istene
A jelek és csodák szinte kézzelfoghatóvá teszik Isten .működé

sét és kűlönős módon fel tudják fokozni az érdeklődest Isten után
és el tudják mélyíteni Istennel való kapcsolatainkat, Időnként és.
helyenként gondoskodott és gondoskodik az Isten, hogy a csoda
tevés ki ne fogyjon a földről. Viezoct mindnvájan éhesek vagyunk
az is.teni beavatkozás feltűnő jeleire, bár az, Üdvőzítő szernrehá
nyásával találkozunk: "Hacsak jeleiket és csodákat nem Iáttok.,
nem hisztek." (Ján. 4, 48.) E,z óvás ellenére a bajba jutott ember
kinlódva panaszkodik a zsoltárossal: "Nem látjuk immár jeleinke~
próféta nincs, s nincs közöttűnkvaki tudná: még meddig megven.
így." (73. Zs. 9.) És keserűen mondja ugyancsak a zsoltárossalr
"Rám siralmat ez hozott: a Fölségeisnek jobbkeze megváltozott.!"
(76, 11.)

De az isteni beavatkozás. kézzelfogható közelség-ét hiányoló
emberhez már Jeremiásnál így kiá1taz Isten: "Vajjon csak kö
zelből vagyok-e én Isten ~ - úgy mond az Úr - és nem vagyok-c
Isten a távolból i,s~" (Jer. 23, 23.) Isten a je1t.ele'IlJségnek és cso-
dátlanságnak is Istene. Erzt8ik,arta nyomatékozni akkor, amikor
irgalmának legbővebb kiáradását: a mag-váltást jelteJ.enségben és·
csodá.tlanságban végezte el a Golgothán.

Hiába imádkozom-I
Nagy panasza volt ez már a zsoltárosnak is. "Én Istenem ! -

kiáltozom napestig, és nem figyelsz; és éjszaka, de rám üg-yeot
sem vetsz." (21, 3.) Vagy máshol: "Elfáradtam kiáltani, és torkom
elrokedt, elbágyadt a szemern. míg- várern Istenem." (68. 4.) így
kialakulhat bennünk a keserű tudat: "A'!, Isten elfeledt, elfordítot
t.a arcát, nem vet felém tekintetet." (9, 11.) Vagy perbeszállunk
vele: "Vajon az Isten mindörökre elvet ~ soha többé nem lesz hoz
zánk kegyelmes ~ J Óosá,ga hozzánk örökre oda ~ és mindörökre meg
szünt az igéret szava ~ Könyörülni az Isten elfeledt ~ harag-jáhan
irgalma elveszett f' (76, 8-10.) A legmélyebb lelki lesu.itottságot
olv,ashatjuk a 37, 40 és 87. zsoltárokban, szinte minden felemellő
és vigasztaló gondolat nélkül, jelezvén ezzel azt, hogy olyan lel
kiállapotha is eljuthatunk. melvnek végső kicsengáse: "cslak ru.
homály bizalmascm." (87, 19.)
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Talán ez a legáltalánosabb panaszunk Istennel szemben: a
legtöbb ember istenhite és bizalma a meghallgatatlanság lelki sé
rülésén keresztül folyik el. Igaz, hogy nagy gyötrelem a ssív szá
mára Istennek e visszavonulása, de hát Iegmagyobb választottait
sem kímélte meg ettől. Hogy Szent Pál életéből nem távostatta
-el "a sátán tövisét", mely megszégvenítette őt, pedig háromszor
is kérle erre az Urat, ezen még talán túlmegyünk. Hiszen ez egyé
ni baja volt. De hogy miért nem hallgatta meg válaeztott apostolá
nak azt a mindenképpen jogos és igazolt kérését, hogy "megrme
nekedjem a hitetlenektől, kik Judeában vannak" (Róm. 15. 31.),
ez nagy titok. Az ő és a mi emberi elgondolásunk szer-int mit tu
dott volna tenni ez ,a csupa tűz ernber fogságának öt esztemdede
.alatt l És az az Isten, aki Szent Pétert. a sokszoros őrségen keresz
tül kivezette a börtönből, míért nem hallgatta meg' a rab Szent
Pál ál1andó imáját. "hogy az Isten tárjon fel. ajtót a beszédhez,
Krisztus titkának hirdetéséhez" (Kol. 4, 3.), ezt nem értjük. 
Vagy ha még a börtönből való hiszabadulást is túl testi dolognak
tartjuk. akkor kérdezhetjük: miért nem hallgatta meg azt az iga
zán jó és nemes szándékra végzé'tt imáját: "Testvéreik l Sz.ivern
ből kívánom és könyörgök az Istennek az ő (zsidók) üdvössé
.gükért." (Róm. 10, 1.) Pedig eQ> az ügy nagy lebki válságokkal járt
az apostol lelkében: "Ig1azat mondok Krisstusban - írja - nem
hazudom; la lelkiismeretem tesz mellettem ,tIH,núságot 'a Szentlé
Iekkel, hogy nagy a szomorúságom és szivemnek szüntelen w fáJj
-dalma, Hiszen azt kivánnám, hogy magam legyek átkozottként tá
vol Krisztustól testvéreimérit, test szer-int való rokonaianért, az iz
.raelitákért-" (Róm. 9, 1-3.) És nem teljesítette ezt sem.

Mindez azonban nem hogy fogy.asztotta volna Szent Pál hi
tét és bizalmát az. Istenben, hanem olyan arányhan nyitotta fel
előtte Isten fölségének élményét, hogy ugyanebben a levélben így
kiált fel: "Mekkora mélysége az. Lsten gazdagságának, bölcseségé
llek és tudásának! Mennyire megfoghe.tatlanuk -ea ő ítéletei és
felkutathatatlanok az ő útjai l Mert ki ismerte meg' az Úr gon
.dola:tát' Vagy ki volt as Ő ,taná0sadója' ... Dicsőség neki örök
re l" (Róm. 11, 33-36.)

Ha utalunk még J,ézu,s Getszemáni kerti imájára: "Abba!
Atyám l minden leheteéges neked, vedd ei tőlem e poharat l" (Mk,
14, 36.), látjuk, hogy az Ö imáját sem hallgatta meg Isten. Úgy
hogy a kereszten jo,ggal magáévá tehette az ószővetség'i ímádko
zóknak és Istentől elhagyatottnak panaszát: ,,I,sienem, Istenem l
Miért hagytál el engem '" (Mt. 27, 46.) Pedig ő igazán "kedves
F'ia" volt az Istennek és elevenen élt benne a tudat, hogy Isten őt
.mindenkor meghallgatja. (Ján. 11, 42.) Azt éppen Jézus tudta leg
jobban, hogy Isten öt el nem hagyta, de úgy érezte. mintha el
-hagyta volna. mert visszavonult hatalmával szándékainak kiis
merhetetlen fölségébe.

tgytárul fel. előttünk Istennek emberi mértékkel nem mér
hető élete és szándékainak emberi okoskodásokkal nem követhető

fönsége.
Ezek a gondolatok vezetnek. egyben át az ístenélménvek leg

_uagyobb próbatételeíhes: Istennek a szenvedéshez és bűnhöz való
'viszonyához,

565



Mint fiakkal ..•

A szenvedés problémájában éppen az a kínzó, hogy a szereti)
Atya a "csupa szeretet" Isten miért engedi a szenvedést, Ha Vég
zetnek hivnánk Istent v,agy Hatalomnak, aktkor talán vali8hogy
megértenénk. De: mert Atyának hívjuk, ezért nem megy a fejüruk
be. Persze a szenvedés titkát megfejteni nem fogjuk, de jó hasz
nát vehetjük egy-kétanalógiának a magunk megnyugtatására.

A csecsemőnek egyetlen életeleme az anyated, az mindene, Az
egészséges szervezetű és természetes érzületű anyánaik sziníén
egyetlen életeleme. hogy adja azt. Mégi.s egy idő után - éppen
mert szereti gyermekét - elvonja. Mennyi toporzékolás, sírás és
vigasztalhatatlanság- van ilyenkor a gyermekben. Ha érteni és
beszélni tudna, nyilván elnevezné anyját mimdennek, hogy ilyen
kegyetlen, olyan szívtelen, és szemére hányná, hogyan van lelke
elvenni tőle nemcsak az általa megszokott és megszeretett testi
táplálékot, de - ha hihetünk 'a mélypszihológiának - a lelki
egyensúlyi és kíelézülésí komplexumot ie,

Hasonlóképpen anyás gyermekn~ nincs nagyobb kínja, mint
mikor magasabb neveltetés V'égett intézetbe adják és így kissakít
ják az otthon meleg légköréből és idegen arcok s idegen környe
zet ri.dJe~ségébe tasaítdák. Pedig a szülők .éppen azért okozzák neki
ezt a fájdalmat, mert szereták,

Egy felrobbanó lombik súlvos égési sebeiket okozott egy gyer
meken- Hogy 'az elhalt bőrdarabok huil amérgeeést ne okoseanak,
az orvosok csipeszekkel tépték le 'awkat az atya jelenlétében. A
gyermek szívtelennek és kegyetlennek nevezte apját, hogy .tűri és
tétlenül nézi pokoli fájdalmadt.

Bármennyire sántítannak is ezek a hasonlatok, mé.f;ris ilyes
míkkel kell magunkat csendesítenünk szenvedéseink közepette,
Annál is inkább, mert a szentírás is ezekhez folyamodik.

"Mint fiakkal - olvassuk Szent Pálnál - úgy bánik veletek
az Isten; mert melyík fiú az, akit :at.yja meg nem fenyít' Hogy
ha fenvitésen .kívül vagytok, amelyben míndenki részesült, akkor
korcsok vagytok és nem fiak. Minden Ienyítéa ugyan a jelenben
nem látszik örvendetesnek, hanem fájdalmasnak. később azonban
a2Á általa megedzetteknek az igazságosság megnyugtató gyümöl
csét adja. Ezért fel a lankadt kezekkel, és az ingadozó térdeket
egyenesítsétek ki l" (Zsid. 12, 7-12.)

Ezek a hasonlatok azért nem szoktak bennünket végleg meg
nyug,tatni. mert a földi atyának nincs ereje fia szenvedését meg
ssüntetni, :00 Istennek - mert míndenhatö - módja volrsa erre.
Pláne ha hczzáveessük azt, hogya szenvedés mindenestül idegen
Isten világától és teljességgel ellenkezik vele minden életkiseb-
bítés, .

Kozmikus vita résztvevi)i

E nehézség nyomán nyílik betekintésünk abba a kosmíkus
vitába, melyben I,SIten áll a lázadás angyabaíval a világ kezdete
óta. Több UJagY teológus szerínt az angvalok azért lázadtak fel
Isten ellen. mert Isten kinyilatkoztatta nekik emberrélevésének.
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szándékát. Ezen az angyalok megbotránkoztak, és nem fért a fe-
jükbe, hogy tehet Isten ilyet; hogy oly gyatr.a, a szellemi lét leg
alacsonyabb fokán álló s méghozzá ,testhez kötött teremtmény alak
ját akarja felvenni. Istenhez rnéltaolannak, de maguk számára is
megalázónak itéLték e dolgot, Isten a lázadásért megbüntette az
angyalokat. De nem elégszik meg a lázadók meg-büntetésével, ha
nem mind a hűséges, mind a. lázadó seregek előtt be ,akarja mu
tatnia lázadók által oktalannak mondott megtestesülés tikmnak
isteni bölcseségét, Erre mutatnak Szent Pál szavai, ki az egész
üdvrendi célját abban lMj,a, "hogy most kinvilváníttassék az Is
tennek sokszoros bölcse·sége a mennyei fejedelemSlégeikneok és ha
talmasságoknak", (Ef. 3, 10.)

Minthogy Szent Pál "sokszoros bölcseséget" említ, azért az
Isten nem egyszerűen az eredefileg eltervezett ésa paradicsomi
állapotban lévő emberlséget választja a megtestesülésre és üdvös
ségre, hanem az ördög kezeibe adott s az ördög által megrontott
emberi természetet, Olyanformán, mínt az ügves bűvész a hallga
toság-ra bízza, hogy összekeverjék kártváit és kússálíák össze sze
reit. Isten is a lázadó angyalok által gyartronak tartott emberiséget
még ráadásul kezükbe, adta, hogy úgy rontsák el és kúszálják
össze, ahogy csak akarják. Ez történt a bűnbeeséskor. Az. ördög a
bűnnel az embernek isteni életre való méltatlanságát, a szeave
déssel pedig az iIlTTa való alkalmatlarrságáí, akarja bizonyítani
és elérni. A szenvedés tehát a bűn mellett az ördög fe,gyvere, melv
által "egész életükön át rabszolgaságban" véli tartaní az emberi
séget. (Zsid. 2, 15.)

Ehhez az ördög által elrontott és leigázott emberiséghez jöt,t
el Kriaztuscakiben Isten "lefegyverede a fedediJIlemsé~eket és ha
talmasságokat, nyilvánosen meg-szégvenitette őket és diadalmasko
dott rajtuk." (Kol, 2, 15.) Krísztus ugyanis mint "erős fegyveres"
legyőzvén a sátánt "elvette minden fegyverzetét, melyben bízott."
(Luk. ll, 22.) A sátán biztosnak s győzelmesnek vélt fegyverét
Krísztus kiragadta a kezéből és azzal ölte meg és öli meg. Ezért
kiáltja oda Jézus a sátánnak: "Hallál! Halálod leszek én l" (Oz.
13, 14.) A halált (s benne a seenvedést) halállal győzi le, a sátán
fegyverét a sátán feg)'veréve! csorbítja ki. Ahogy Dávid Góliátot
Góliát kardjával. ölte meg.

Ebből ered a szenvedésnek keresztény értelmezése. A szenvedést
Jézus a "sátán kötelékének" (Luk. 13, 16.), Szent PM a "sátán tö
visének (II. Kor. 12, 7.) nevezi, tehát 'a sátán fegyverének. Ezért
a szenvedéet mint ilyent nem lehet szeretni, hisz az a sáltán bér
lyegét hordja magán. De mégis meg lehet. sőt meg is kell ra
gadni, mínt a sátánnak Krisztus által kicsavart fegyve<rét, h()gy
saját fegyverével öljük meg magunkban és másokban is a bűnt 8
gonoszságot, mint Kzisztus tette. .

Ezért akikben mélyebb és bővebb az istenélmény. azok békés
séggel tűrik a szenvedést, Sőt ha bővebb az Isten világába való
betekintésük, akkor nemcsak tűrik, hanem óhajtják és tudatosan
vállalják is a szenvedést, mert részt akarnak venni Istennek a
sátan fölött 'aratott győzelmében. Ezért nem akadhatunk fenn a
szenteknek .a szenvedések után való szoenjazásán.

Mint ahogy sokkal nagyobb koncepciójú laz a hadviselés, mely
ben az ellenség a sajM esapdáiba kerül és a saját fegyvereitől
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pusztul el, így Isten is a sátán fölötti győzelemnek ezt a magas
iskoláját választotta- "Megfogom a bölcseket ravaszságukban" 
olvassuk Szerit Pálnál (1, Kor. 3, 19.), És így sokszorosódík meg
Isten bölcsesége,

Ezért nem lehet a szenvedés istenélményeink botrányköve, de
inkább szegletköve.

A legsötétebb titok
Az istenélmények legnagyobb keresztje a bűn értelmetlenségé

nek látomása. Nem tudjuk hová tenni e kérdést: Miért engedi
Isten a bűnt 1 És nemcsak létezni, de uralkodni is I Hány istenhit
ment már ebben tönkre és hány istenszeretet hült ki I A 72. zsol
tár tele van ezekkel a sötét gondolatokkal. De ugyanott olvassuk:
"Hát elmélkedtem, hogy mindezt megértsem. de nagyon fáradtsa
gosnak ítéltem, mígnem az Isten szentélyébe mentem, s végüket
megf'igveltem." (16-17.) Mélvebben kell tehát belehatolnunk az Is
ten megélésébe, hogy ezt a sötét titkot megsedtsük.

E titok nehezebb a szenvedés problémájánál. Mert míg a szen
védés ,a sátánnak csak fegyvere, a bűn a sátán győzelmét jelent].
Zseniális az a hadvezetése, mely bár minden csatát elveszít, de a
háborút mégis megnyeri. Ilyesmi történik a kegyelem és bűn har
cában. Míg a szenvedéssel a sátán inkább az embert akarja el
szakítani Istentől, addig a bűnnel elsősorban Isten türeimét ÓS
irgalmát akarja kimeríteni.

Hogy bebizonyítsa Isten "oktalanságát" (L Kor. 1, 25.), amiúri
az embert belekalkulálta a magasabb isteni életben való részvé
télbe, a legszörnyűbb bűnökbe hajszolta bele az ördög az ember-i
séget, csakhogy kimondassa az Istennel azegysz,er már elhana
zottszót: "Megbántam, hogy embert teremtettem 1" (Móz, I. 6, 7.)
Vagy legalább szeretné rábírni Istent H pTófét,ai szóra: "Megun
tam már a könvörülést!" (JO'r. 15, 6.) Ezért abban reménykedett
hogy a bűnözönnel. de különösen az istengvilkosság- megszervezé
sével oly magasra emeli az ember-iségnek már amúgyis égigérő
bűnhegyeit, hogy az Isten bőszülten végleg bezárja H mennynek
kapuit la megváltáet mégiscsak szornjazó emberiség előtt.

Am tudjuk, hogy éppen fordítva történt, "Amikor elhatalma
sodott a bűn, még bőségesebb lett a kegyelem." (Róm. 5, 20.) A
Golgota bűnözönére nem hogy becsapódott volna a mennvnek ka
puja, hanem a legszélesebbre tárult és ekkor nyilt "bát.ol"Ságos
útunk" (Ef. 8, 12.) Igy az ördög bár csatát nyerni látszott, elvesz
tette a harcot.

. Ezért a bűn fölött az isteni Irgadomnak különös és számunkra
felfoghatatlan titka lebeg. Ebbena szemlélethen nem átallfa Isten
Ieíratni Szent Pállal e vmerész fogalmazású kitételeket. a zsidók
vétke "nyeresége a világnak és meg-fogyatkozú,suk gazdagodása
a pogányoknak." (Róm. 11, 12.); továbbá hogy "a mi igaztalansá
gunk teszi nyilvánvalóvá az Isten igazságát" (Róm. 3, 5.); és hűt

Ienségünkas ő hűségének mérhetetlen távlatait nyitja, meg (Róm.
2, 4.).

Van tehát a bűnnek olyan szemlélete, mely észre tudlia venni
a bűnözön mélyén az isteni szándékokat ,a bűnnek Isten által való
megengedésében. Igya bűn tengere s annak méctéktelen uralma
nem hogy kioltaná az istenélmények melegségét a szívből, hanem
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az Isten irgalmának csodálójává és a sátánon kifogó ügyességé
nek imádójává teszi az embert.

lsten "gyöngesége"

Mindezekben, de főleg a legutóbbi pontokban az istenszerető
lelket elsősorban nem az embert érő bajok érintik, hanem attól
félnek, hogy Isten szent fölségének tekintélye megtépáződik a
nagy győugeseg' és presztizsvesztés folytán. E presetizsvesztés el
sősorban irgalmán és hoszútűrésén mutatkoaik meg, és úgy tű

nik fel - véljük - mintha Isten tehetetlenül fenye·getőző öreg
lenne. Jónás próféta emiatt haragszik meg az Istenre (Jón, 4, 1-4.)
- Másik forrása e presztizsvesetésnek az, hogy bár hitünk sze
nint ura a természeti és' történelmi erőknek, mégis e természeti
és történelmi erők fölényben Iátseanak lenni Isten ügyével és vá
lasztottaival szemben. Ezekben ugyanis Isten kezének vezetése el
tűnni látszik és út nyílik olyan magvarázatokracernelyek Isten
ről tudni sem akarnak. Ettől kinlódott már a zsoltáros is: "Hogy
tudná Isten ezeket 'l s a Fölségeenél van-e- ismeret 'l" (72, 11.) Szent
Péter is utal már erre: "Gúnyolódók fognruk jönni, kik saját kí
vánságaik szerint élnek, mondván: Hol van az igéret vagy az ő

eljövetele 'l Mert amdóta elhunytak az atyák, minden úgy marad,
mint volt a teremtés kezdetétől." (II. Pót, 3, 4.) Az Isten frigylá
dáját elfogják a pogány filiszteusok. Jézus vére által megszentelt
helyeken orgiázik a pogány római, később mez a török. A virág
zó egyiptomi és szi ríai e-gyházat elsöpr-ik az, arabok, Istenneik szen
telt kiváló személyek bűnbe süllvednek, stb. sth.

Tudnunk kell azonban, hogy szent vallásunk nem titkolja el
Isten e gyöngeség-ét előlünk, s nemcsak szóvá teszi, de fel is
szóJí.t "az Ö gyadázaf.ának" hordozására (Zsid. 13, 13.) és bátor vál
Ialására (Zsid. 11, 25.). Abban a biztos tudatban van ugyanis, hogy
"Isten oktalansága bölcsebb az embereknél; és az Isten gyönge
sége erősebb az embereknél.": (I. Kor. 1, 25.) Olyanforma ez a já
ték, mínt nnikor e,gy dühödt kisgyerek nekiesik vele évődő bácsi
jának. és tehetetlen dühében rug-ia, har-apja őt, az meg hagyja
és mosolvosrva nézi s türi az egészet. Ez érződ~k kia 2. zsoltárból.
ahol az emberi gonoszság "agyar,gásátn s lázongását "az egekben
lakó csak rnosolyog.ia és megcsúfolja őket az Úr." (2, 4.) Akinek
bőven van ereje.az bátran vállalhatja az erőtlenséget és alúlmara
dást is. Az Isten örök fi,atalság-át és kimerithetetlen erejét pedig
mi sem jelz.i jobban, mint az, hogy meri vállalni ezeket a gyön
geségeket és preslztiz,sveslztéseket. mert tudja, ho,gy ezek úgysem
árthatnak neki ig.azán. Ezt nv.iltau ki is mondatda Szent Pállal:
"Az Isten meg akarván mutatuí haragját s me-gisme-rtetni hatal
mát, nagy béketűréssel megtűrte a haragnak pusztuláara meg
érett edényeit, s hogy megismertesse dicsőségének kincseit az ir
galmasságnak edényeiu ..." (Róm. 9, 22-23,)

• • •
Istenélményeink válságba juthatnak, akár az elvetett gabona

szem. De e válság- sosem azért van, hogy elveszítsük benne hitün
ket, hanem hogy hitünk megsokszcrozódva és tökéletesebbé válva
kerüljön ki belőle.
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