
Belon Gellért

HIVÉS ÉS BOTRÁNKOZÁS

Örvendetes látni az emberiség tudásának fejlődését nemosak az ed
dig kikutatlan mélységekben, de a tömegekben is. Az írástudatlanság és
iskolázatlanság - hála Istennek - rohamosan csökken, és a tudásszem
jat eléggé hűen jellemzi az az olvasási láz, amit csak csekély mértékben
olt a hallatlan méretű könyvtermelés. A könyveknek elenyészően kevés
százaléka beszél a kereszténységre nézve kedvező módon. Igy. akár Jézus
életével vagy tanításával kaposolatban, akár a katolikus Egyház múltjá
ból vagy jelenéből olyan mozzanatok kerülnek az olvasó tömegek bíráló
lelkületeelé, amin azok joggal fennakadhatnak. Igy beáll a botránkozás.
mely a kereszténység felé tartókat megállíthatja, a hit útján járókat pe
dig letéritheti.

Minthogy a botránkozás e légköre le nem mérhetően is tud hatni, a
lélek mélyén ott is éreztetheti munkáját, ahol a lélek felülete még a hit
formáját mutatja: egy-egy elhanyagolt kétely vagy alig észrevehető ki
ábrándulás függővé vagy visszatartottá változtatja a hit gyermeki oda
adását. Ez által a hívő ember elveszti hitéletének Iendületét, lehűti me
kgségd és igya sokakra annyira jellemző ernyedtség és fáradtság ter
jeng belső világukban.

Ezért érdemes lesz egy kissé belenéznünk a hívés és botránkozás
kapcsolatába.

""\. botránkozás régisége

A botránkozás lehetősége már a kezdetekben adva van. A k.nyilat
koztató Isten egyáltalán nem csinált titkot abból, hogy hozzánk küldött
Fia "sokak romlására és feltámadására lesz: jel, melynek el1enemondanak"
(Luk. 2, 34). Az Úszövetség ovangélistáju, lzaiás próféta alapján (8, 14)
Jézus úgy beszél magáról, mint "szegletkőről, mit az építők megvetettek"
(1\/It. 21, 42). Szent Pál idézve az izaiási helyet, mint "botlás kövéről és
botrány sziklájáról" (Róm. 9. 33) szól az Úr Jézusról. Szent Péternél meg
egész világosan így olvassuk: "Ime, kiválasztott, értékes föszegletkövet
kszek le Sionban ... Nektek tehát hívőknek ez tisztesség; a nem hívők

nek pedig ez a kő, melyet az építők elvetettek, szeglet fejévé lett és bot
Jás;, (,ve ós botránysziklája azoknak, akik megütköznek az igén és nem
hisznek benne" (L Pét. 2,6-8).

Tehát az Úr Jézus és az első apostolok is tisztában voltak vele, hogy
Jézus szeme.lye és tanítása elvetés t, ellentmondást, el1enszegülést, egyszó
val botránkozást válthat ki. Úgyhogy Szent Pál nem átallja kimondaní:
.. A. zsidók csodákat követelnek, a görögök bölcsességet keresnek. Mi azon
ban rt megfeszített Krisztust hirdetjük: aki a zsidóknak ugyan botrány,
;; pogányoknak meg oktalanság. De a meghívottaknak: Krísztus Isten
e1'e,:e és Isten bölcsessége" (L Kor. 1, 22-24),

A k ereszténység e problematikus voltának az első apostolok oly éle
sen tudatában voltak, hogy szintc végigremeg lelkükön feladatuk s kül
detésük nehézsége, mikor az okoskodás és bölcselkedés szokott útjain járó
él'telmipégiek elé kell lépniök. Szerit Pál megvallja lelke állapotát, míkor
:' gö;'ög filozófián csiszolódott elméjű korintusiak közé érkezett. "És én
gyöngeségben és félelemben és nagy rettegésben voltam nálatok; beszé
dem és tanításom nem állott az emberi bölcsesség meggyőző szavaibó]"
(I. Km', 2. 3).



Vagy hinni, vagy botránkozni

Guardini találóan mutat rá, hogy Jézus megjelenésével össze van köt
ve a botránkozás veszedelme. Aki hittel tud rá nézni, annak világít, rnint
a világ világossága; akiben nincs meg a hit, annak esztelenség, oktalanság.
zűrzavar. Mint ahogy Szent Pálnak mondta Fesztus helytartó, aki előtt

Jézus titkát magyarázgatta: "Esztelen vagy Pál, ,a sok tudomány esztelen
ségbe visz téged" (Csel. 26, 24).

Körülbelül úgy áll a dolog, mintha egy kínai vagy óperzsa bölcs
mondást látunk leírva. Ha nem tudunk kínaiul vagy óperzsául, lehet az a
világ legokosabb igazsága, csak vonalak és pontok értelmetlen halmazá
nak látjuk az egészet. A nyelvtudáshoz hasonlóan a hit az, ami értelmet
ad a látszólagos ellentmondásoknak és oktalanságoknak. A hit tanít meg
Lsten írásaiban és tetteiben olvasni, a hit tudja értékelni Krísztust, aki az
Istennek levele hozzánk, "nem tintával, hanem az élő Isten lelkével írva"
(II. Kor. 3, 3). A hitben "az Isten maga támaszt világosságot szivünkben,
hogy felragyogjon Lsten dicsőségének ismerete Jézus Krísztus arcán"
(II. Kor. 4, 6). Viszont aki nem hisz, annak nem marad más hátra, mint
botránkozní, értetlenkedni Krisztus személyén és tanításán.

Amin még jobban lehet botránkozni

A kereszténységet nemcsak azért éri vád, mert Krisztust és Krisztus
tanítását hirdeti, hanem főleg azért, mert olyan, amilyen a kétezer év
alatt volt: a tagadhatatlanul fényes és a szellem útján haladó irányzatok
rnellett minden korban bőséges adatokkal lehet rajta tapasztalni a ha
talom-vágy, bir-vágy és kéj-vágy erős beütéseit. A történelernből ugyanis
nem lehete kiradírozni a dogmatikus vitákban, az invesztitura-harcokban
és az újkori hitvitákban sokszor döntően érvényesülő hatalmi törekvése-
ket, mely szembeállított egymással pápákat és püspököket, elszakított
egymástól virágzó egyházakat, dühödt farkasként egymásnak ugratta
azokat, kiknek bárányoknak kellett volna lenniük. Emellett mennyi csel
szövés, Intrika, kegyetlenség, megnemértés egyfelől, másfelől mennyi meg
hunyászkodás, erélytelenség, kétkulacsosság tapasztalható egyháziak részé
ről az egyház történelmének különböző szakaszaiban. A pénz és kéj
ördögének sem kisebb az aratása, hiszen a szentségárulás (simonia) és
papi ágyastartás néha kortűnetekké sokasodtak, máskor alábbhagyni lát.
szottak ; de minden időben előfordultak és előfordulnak a jövőben is;
az egyház törvénykönyvében ma is benne szerepelnek, a törvényeket pe-
dig nem egy-két esetre hozzák. Elég csak Dante Poklát,' Pastor Pápák
történetét vagy Papini VI. Celesztin pápa leveleit elolvasni, hogy sejtel
münk legyen cl sátán botőréséo-ől az egyházb:m. Különös, hogy az egyház
sem akarja kendőzni ezeket, hiszen egyiket scm tette indexre, sőt Dantét
pápai körlevél ajánlja. Pastornak a Vatikán titkos levéltéra nyujtotta az
adatokat.

De hát új dolo-t-o ez ? - kérdezhetnénk. Vajon a felvilágosult szá
zadok k ri tikai szr-mr kellr-tt-c ahhoz, hogy az egyházban észrevegye a
bűn burjanzását ?Nel11 Jézus volt-enz első, aki rámutatott arra, hogy
az Isten országúban a konkoly annyira nem szórványos jelenség, hogy
nem engedi szolgái nak kiszednl, "nehogy a konkolyt szedégetve kité~)jé

tek vele együtt il búzás i'i' (NIt. 13, 29). Annyira hangsúlyozza ezt az Úr
Jézus, hogy más hasonlatot is mond erről. Az egyházat hálóhoz hason
lítja, "mely mindonfúlc halat összefog" (Mt. 13, 47). Nemcsak jókat, de
selejteseket és hitványakat Í'3 (4i1).
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Annyira belemélyedt az első hithirdetők tudatába Jézus e tanítása,
hogy Szerit Pál úgy látja, az egyházi tagságot képező krisztusi alapra
nemcsak "aranyat, ezüstöt, drágaköveket," hanem "fát, szénát, szalmát"
is építenek (I. Kor. 3, 12). A nagyon korán jelentkező bűn láttán megingó
híveit azzal próbálja erősíteni: "De hát a nagy házban nemcsak arany
meg ezüst edények vannak, hanem fából és agyagból valók is, éspedig
amazok tisztességes, emezek tisztességtelen dolgokra" (II. Tim. 2, 20).
Szent Péter hasonlatok nélkül figyelmezteti híveit (II. Pét. 2, 1-3), Szerit
János pedig leveleiben és a Titkos Jelenések könyvében (1-3) nem a kí
vülálló hitetlenek és pogányok bűneiről beszél, hanem az egyházhoz tar
.ozókéról és egyháziakéról.

És ezt kell rögzítenünk: nem az egyháztól távoljárókra gondolnak
sem az Úr, sem az apostolok, amikor ezeket a szomorú dolgokat sorol
gatják. hanem az egyházban lévőkre. Ezért mondja az Úr Jézus: "Ha a
családatyát Belzebubnak nevezték, mennyivel inkább háza népét?" (Mt.
10, 25.) Ez a "mennyivel inkább" azt akarja hangsúlyozni, hogy ha a
bűntelen és gyarlóság nélküli Emberfiát sötét szellemű ördögnek nevez
ték, agyöngeségekkel és bűnökkel nem szűkölködő házanépét (= egyhá
zát) több alappal fogják annak nevezni.

A hívők botránkezása

De minket most nem is annyira a hitnélküliek botránközása érdekel.
Hit nélkül nézni a kereszténységet annyit jelent, mint - Chesterton ha:'
sonlata szerint - késve érkezni egy színdarabra és az utolsó felvonás
előtt hazamenni. Ilyenkor logikátlan zűrzavarként él bennünk a dolog.
Hinni annyit jelent, mint Isten szemével nézni. Isten nem csupán a jelen
séget látja, de a kezdetét és a végét is minden dolognak; azt is látja,
amiből jönnek, és ahová fejlődnek. A hitben megkapjuk Istennek ezt a
totális szemléletét. E totális szemlélet, vagyis a hit nélkül a kereszténység
nem túlságosan imponáló látvány; nem csodálatos tehát, hogy akik hit
nélkül néznek a kereszténységre, azok elutasítják, mint használhatatlan
építőkövet és megbotránkoznak rajta.

De fel kell tennünk azt a kérdést, hogy akikben megvan a hit isteni
adománya, azokban élhet-e a botránkozás ?

Igennel kell válaszolnunk márcsak azért is, mert a tények is igazol
ják, hogy minden korban sok botránkozó keresztény volt. Jézus óva inti
híveit a magvetőről szóló példabeszédében: "Ami köves helyre vetődött,

az, aki az igét hallja, és mindjárt örömest fogadja, de nincs annak benne
gyökere, hanem csak ideiglenes; mikor tehát szorongatás tárriad az ige
miatt, mindjárt megbotránkozik" (Mt. 13, 21). A tragikus ebben az, hogy
a szellem gyönyörével és a szív lelkesedésével fogadott hit is lehet gyö
kértelen.

Erről sokan megfeledkeznek, pedig a hit Iölöbt mindig ott lebeg a
botránkozás veszedelme; a hívő ember a botránkozás légkörében él, és
hite fejlődésével növekszenek a botránkozások, amik körülveszik s amiJket
Je kell győznie.

Ennél a pontnál meg kell állnunk és pontosan kel! feltárnunk e kér
dést, hogy eligazítást adhassunk azoknak a jószándékú hívőknek, akik
hitetlenkedő gondolatokkal és lelkükre telepedett kételyekkel küzdenek,
más szóval botránkoznak.
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Botrány és botránkozás

A botrány mindig helytelen dolog, ami másban botránkozást váltha
ki. De a botránkozás nemcsupán helytelen dologból támadhat, így pl. ha
a kicsik és kiforratlanok nem értik a nagyok önmagukban helyes és ki
fogástalan dolgait vagy kijelentéseit. Ami túlmagas. újszerű, szekatlan
számunkra, az rendszerint botránkozást, fennakadást vált ki bennünk.
A tudatlanság, a szűk látókör, a gyalogjáráshoz szokott emberi gondolko
dás, a nagyságtól irtózó kicsiség, a szokásosságot szentesítő ernyedtség

_ már az emberi haladás fáklyavivőrt is megtisztelte a botránkozással, A
fizikában járatlan ember előtt képtelen mcsének tűnik, ha azt hallj.i.
hogy az előttünk álló fa vagy szobor a valóságban csak rezgési központ.
sem színe, sem alakja, sem szilárdsága voltaképpen nincs, az egész csak a
protonok és neutronok játéka. Mennyi fennsőbbséges mosolyt, Iesajnáló
gúnyt, sőt elkeseredett harcot váltott és vált ki egy-egy újabb gyógyítási
mód vagy mereszebb sebészett beavatkozás elindítója ! Pedig itt csupán
emberi értelem áll szemben emberi értelemmel.

Az lenne a csoda, ha a hitben megnyíló isteni világ nem váltana ki
bennünk botránkozást, fennakadást. Ha Isten nem tudna olyan eszméket
adni, amiket mi nem értünk, és ha nem volnának olyan gondolatjárásai.
amiket mi nyomon nem követhetünk, akkor még egy földi zseni meetékét
sem ütné meg.

Igaza volna tehát Kinkegaardnak, aki azt mondja, hogy nem tud iga
zán hinni Krisztusban az, aki nem botránkozott meg benne. De ez egy
ben azt is jelentené, hogy a hitetlenség vagy a hittől való elpártolás egész
sorozatát kellene elkövetnie mindenkinek, aki igazán akar hinni. Azután
meg az egyszerű naiv hit elvesztené az értékét. Pedig az úr Jézus nem
egyszer megdicséri ,,'a kicsinyek" hitét, sőt az egyetlen hely, ahol meg
figyelhetjük Jézus örömét, éppen erről szól. "Azon óráb-an - írja Szerit
Lukáos - örvendezék Jézus a Szentlélekben, és mondá: Aldalak téged
Atyám! mennynek és földnek Ura! hogy elrejtetted ezeket a bölcsek é2
okosok elől, és kijelentetted a kisdedeknek. úgy van Atyám! mert így
tetszett neked" (Luk. 10, 21).

Nem lehet tehát általánosítani és mindenkire nézve érvényesen ki
mondani, hogya hit csak hitben való hajótöréseken keresztül érlelődik

ki. Márcsak azért sem, mert Isten mondja: "Elvesztem a bölcsek bölcses
ségét és az okosak okosságát elvetem. Hol van a bölcs 7 Hol az írástudó?
Hol e világnak kutatója 7 Nemde oktalansággá tette lsten e világnak böl
csességét 7" (L Kor. 1, 19.) És különös hangsúllyal hivatkozik Jézus ;,
prófétai szóra: "Sohasem olvastátok-e, hogy a kisdedek és CS€CSemő:<:

szájából készítettél dicséretet 7" (Mt. 21, 16.) Meg akarja ugyanis az Isten
mutatni, hogy "tud ezekből a kövekből is fiakat támasztani" (Luk. 3, 3),
és hogy "ami a világ szerint oktalan. azt választotta ki, hogy megszégye
nítse a bölcseket" (L Kor. 1, 27).

Szükségesek a botrányok! --- kiáltja Jézus (Mt. 18, 7); és ennek nyo
mán azt is mondhatnánk, hogy valamilyen formában szükségesek a bot
ránkozások. A naiv, gyermeki hit nem mindenkinek sajátja. Sőt a SOl'lSO

kat és üdvösségeket irányító Isten mintha személyeket szántszándékka]
a példabeszéd "köves talajára" vetett volna, hogy megmutassa: a kétsé
gek és kisértések mezején is lehet "harmincszoros, hatvanszoros, vagy
százszoros termést" hozni a hitben. És ez megint másik arculata az isteni
hatalomnak: a problémátlan gyermeki hit is, de a fáradságos, küzdelmes
hit is a kegyelem csodája.
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Az apostolok botránkozásai

Ha megfigyeljük, hogyan nevelgette Jézus apostolait, észre kell ven
nünk a botránkozások egész sorozatát. Nyilván Kinkegaard is erre ala
pozta elméletét.

Szent János evangéliumának elején megcsapja lelkünket az az izga
lommal telt öröm és boldogság, mely az első apostolok lelkét megülte.
..Megtaláltuk a Messiást !" - kiáltanak (Ján. 1, 41), és a futótűzként ter
jedő hírre Jézushoz csatlakoznak. Vele vannak a kánai csodánál. Jézus
első jeruzsálemi szereplésénél, Keresztelő Szerit János ismételt tanúság
tételeinél és sok más csodánál (Ján. 2, 23). Dc valami mégis történhetett
cl tanítványok lelkében, valami megtorpanás, valami kiábrándulás, mert
később, "midőn a sereg hozzá (Jézushoz) tódult, hogy az lsten igéjét
hallgassa", a tanítványok képesek kivonni magukat a tömegszuggesztió
hatása alól, és ahelyett, hogy él többi lelkesülő emberrel Jézust néznék és
hallgatnák. munkájukba felcdkezve, a tömeghangulattól magukat füg
getlenítve "mossák vala hálóikat" (Luk. 5, 12). Mi hűthétte le kezdeti lel
kesedésüket és mi szüntethette meg Krisztushoz való kaposolódásukat?
Bizonyára Jézus tette vagy k.ijelentóso, ami nem fért a fejükbe. A szent
írás nem írja le, csak kővr-tkcztothetünkrá. Talán a tanítványokra is állt
Szent János diszkrét megjegyzése: "De Jézus nem bízta magát rájuk,
mert ő ismerte mindnyájukat, mert tudta mi van az emberben" (Ján. 2,
25). Nyílván ezért mondja Szent Péter a csodás halfogás után: "Menj ki
tőlem Uram, mert bűnös ember vagyok !" (Luk. 5, 3.) A korábban látott
csodák nem váltották ki a bűnösség tudatát belőle, csak éppen ez a cso
da. amit a csalódás után is érte tett.

N[ég egy ilyen nagyarnnyú botrúmkozúsuk volt az apostoloknak: J é
zus szenvedésében és halálakor. "Mindnyájan megbotránkoztok énbennem
ez éjjel" (Mt. 26, 30), moridja Jézus az utolsó vacsora végeztével, amikor
is saját bevallásuk és tudatuk szerint mondhatták: .,Most tudjuk, hogy
rníndent tudsz, és nincs szüks~gcd, hogy valaki kérdezzen téged: ezért el
hisszük, hogy az Istentől jőttól." (Ján. 16, 30.) Hogy milyen mélv volt ez
a botránkozás, arra a feltámadás elhivósóben mutatott nehézkességükből

és hitetlenségükből következtethetünk: scm a husvét reggeli hírek, sem
az üres sír, sem Jézus megjelenése és sebeinek tapintgatása nem tudta
eket hamarosan hitr, lenditeni. S:;;ent Lukácsnál olv.ishaíjuk, hogy mirid
ezek után "örömükben még mínc1ig nem hittek" (Luk. 24, 41). Szerit Márk
szer-int Jézus "szemükre !Jányú hitetlenségüket l:S szivük kem:'onys{,gét"
(Mk. 16, 14).

De e két nagyobb lelki megrúzkódtutás közott is hányszor torpantak
meg az apostolok. Hányszor kellett őket f'clrázni, hol enyhe szemrehá
nyással, hol meg indulatos kifakadással? "Mér, ti is mindig értelem nél
kül vagytok ?" - kérdi keserűen (Mt. 15. 16). Vagy: "Mit csűggedtek

úgy el ? még mindig nincs hitetek T" (Mk. 4, 40.) Annyi csodája és annyi
beszéde után is meg kell rónia övéit: "Mégsem tudjátok és nem értitek a
dolgot? Még mindig el van-e vakulva szívetek? Szemeitek lévén nem
láttok? és füleitek lévén nem hallotok? .. Hogy van tehát, hogy még
sem értetek ?" (Mk. 8, 17-21.)

A botránkozás értelme és ideje

A tanítványokat a sorozatos kisebb-nagyobb botránkozásokon át ve
zette az Úr. De éppen a legnagyobb előtt adja értelmét a botránkozás
nak: "Simon, Simon - így szól az utolsó vacsorán Péterhez - ime a
sátán kikért titeket magának, hogy megrostáljon, rnint a búzát" (Luk.



22, 31). A botránkozások lelki viharai Jézus szemleletében nem mások,
mint a sátán rostája, mely hivatva van a hit búzaszemeit megtisztítani az
oda illem való pelyvától és földtől.

Az Úr kedvenc hasonlata szerint ugyanis a 'hit búzaszemként esik a
lélekbe. A hitnek a lélekkel való találkozásában ugyanaz az eset, mint a
búzaszemnek a földdel való találkozásában: gyökeret ereszt, szárat nö
veszt, a kalászban pelyvába burkoltan érleli ki a tiszta búzát. Az emberi
gondolatokkal és érzésekkel való találkozásában a hit sok olyan alakza
tot mutat, 'aminek le kell foszlania később, de ami átmenettleg szüksé
gesahhoz, hogy kifejlődjék és megérjen.

A botránkozás ugyanis akkor áll be a lélekben, amikor egész pontosan
ráébredünk, hogy mit is mondott, vagy mit is akart vagy akar az Isten.
Vagyis amikor kiérik bennünk a keresztény igazság.

Ez történetileg is így.volt. Amíg Jézus Názáretben élt, "növekedett
kedvességben és bölcsességben Isten és emberek előtt" (Luk. 2, 52). Dc
amikor tanítása és csodái nyomán arr-a ébredtek, hogy ő több, mint ",az
ács fia, megbotránkozának őbenne" (Mt. 13, 55-57). A zsidók sem akad
tak annyira fenn Jézuson, míg általában Isten küldöttének vagy prófé
tának látszott, de mindjárt meg akarták kövezni, mihelyt istenfiúságát
kinyilvánította (Ján. 10, 33). Míg jelképesen mondotta magát égi kenyér
nek, örömest hallgatták; de mikor világosan megértik, hogy testét mond
ja kenyérnek és azt kell enni, rögtön beáll a botránkozás, zúgolódnak.
visszavonulnak, "és már nem jánnak vele" (Ján. 6, 61-67). Ha figyeljük
az evangéliumokat, mindig akkor lép fel a kisebb-nagyobb botránkozás.
mikor az Úr Jézus élesebben fogalmaz meg egy-egy igazságot.

Mint mikor homályos szebából szikrázó napfényre megyünk, ösztönö
sen becsukjuk szemünket. védekezünk a ránk záporozó fény ellen, s csak
mikor kissé hozzászoktunk, nyitjuk ki óvatosan pilláinkat. Ez a folyamat
zajlik a hívő lélekbon is: ha ráébredünk hitünk egy-egy igazságára, hogy
mit is rejt az magában, önkéntelenül is becsukjuk magunkat. nehezen
adjuk fel eddigi elképzeléseinket és magatartásainkat.

Hitéletünk fejlődése

Mindezek után nézzünk magunkba és ott próbáljuk követni a hit
fejlődését. A hitélmény alapjában véve nagyon egyszerű folyamat: Is
tennek hinni, Isten szavát igaznak tartani, Isten tekintélye miatt. De él

hitnek ez az egyszerűsége hasonlít a napsugárhoz. Semmi sem egysze
rűbb és áttetszöbb nála, mégis a prizmán áthaladva színekre bomlik. Így
a hitélmény is a vizsgálódás prizmáján többféle összetevőre bomlik. Elő

ször is tudnom kell, hogy van lsten, és hogy ez az Isten olyan, hogy nem
csal és nem csalatkozik. (Ezek az ún. hitelőzetek.) Másodszor tudnom kelL
hogy olyan Istenünk van, aki szólni akar a világhoz és közölt is az embe
rekkel igazságokat közvetitök útján, legteljesebben és végső módon Jé
zus Krisztus által, és hogy ezek a kijelentett igazságok az egyházban biz
tosan megtalálhatók és felismerhetők külső jelekből. (Ezek a hihetőség i
mozzanatok.) És harmadszor fel kell ismernem, hogy ezek az isteni kij e
Ieritésű igazságok titkok, amiket eszünk e belső felismerés fénye nélkül,
tisztán 'az Isten tekintélye miatt fogad el; és noha elfogadja az érthetet
len titkot, nem jut ellentétbe az ész törvényeivel; és bár ésszerű e hitben
való meghajlás, akaratunk mégis szabadon választja a hitet, mert a k{L
gyelem hivesre hajlamossá tette. (Ez a hit maga.)

A hitélménynek ezt a sokrétűségét 'a gyakorlatban alig vesszük ész
re. A hit ugyanis úgy alakul ki bennünk. hogy vallásos szüleink vagy
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hitoktatóink szavában, vagy az egyház életében titokzatos módon elénk:
áll az Isten és "sajátos és közvetlen hatással" váltja ki belőlünk (Schütz).

Láthatjuk tehát, hogya hit búzeszeme. mely Isten közvetlen ajándé
ka, mennyi emberi elemmel vegyül: bölcseleti okoskodások keverednek
érzelmi motívumokkal, történeti érvek társadalmi konvenciókkal, titkok
a kézzeIfoghatósággal, a szigorú logika ·az erkölcsi szabad választással.
stb. És mert keverednek, azért könnyen össze is téveszthetjük őket egy
mással. Az emberi elemek annyira szükségesek a hitben, mint a gyökér,
szalmaseár és pelyva a búzához, de mégsem szabad összetéveszteni a pely
vát a búzával. És mert sokan akaratlanul is összetévesztik, azért küldi
lsten rostaként, a botránkozásokat, hogy azokon keresztül lépjen elénk:
teljes tisztaságában az istenics hit. Ezekből a jóhiszemű tévedéseinkből

gyógyítanak ki a kísértések Lássunk néhányat,

Az ésszerűség és érthetőség tévedése

Azt valljuk - és úgy is van ~~, hogy hitünkben való állás foglalá
sunkat a józan ész előtt igazolni tudjuk. Az istenbizonyítás logikája, Jé
zus történeti szereplése és istenfiúi mivolta, a szentírások történeti hitele
kellőképpen bizonyítható. Nem járunk tehát eszünk ellenére, ha elhisszük
Isten tanítását. De annyira rá vagyunk éhezve az okoskodásra, hogy
amit hirdetett, azt is érteni akarjuk. Ha Einsteint kiváló fizikusnak tart
juk - és minden bizonyitékunk megvan rá ~-, ebből még nem következik
hogy értjük is a relativitás elméletet. De hu nem értjük, akkor is elfo
gadjuk.

A Krisztusban hívő keresztényre éppen ezért nagyon sokszor rábo
rul egy-egy keresztény igazságnak az ért.hctctlcnsége, s addig kínozza,
amíg -- ha hű akar maradni -- rá nem eszmél, hogy a hit "meggyő

ződés a nem szcmléltckröl" (Zsid. 11, 1). És hogy a hitben "nem ennek
cl világnak bölcsességét, hanem Istennek titokzatos, elrejtett bölcsességét
hirdetjük, melyct senki sem ismert meg e világ fejedelmei közül, nekünk
azonban kijelentette Isten az ö Lelke által; mert a Lélek mindent kiku
tat, még az Istennek mélységeit is" (I. Kor. 2, 6~lO). És ezért a keresz
ténynek az érthetetlenség ellenére is az az álláspontja: "Nem szégyenlem
az evangéliumot" (Róm. 1, 16).

Logika és kényszer tévedése

A hivés ésszerűsége 'az ésszerűségi bizonyí tókok alapján logikus. Ami
viszont logikus, abban nem lehetünk szabadok, mert a logika szabályai
kényszerítenek a helyes állásfoglalásra. Nem mondhatom, hogy ami fehér,
az fekete, sem azt, hogy a fél gömb nagyobb az egész gömbnél. Viszont a
hit mégsem kényszer, nem logikai kényszer, hanem szabad állásfoglalás.
A hit "teljesen különbözik az ész meggyőződésétől - írja Newman ~,

ámbár nyomon követi ... A hit nem pusztán az értelem meggyőződése,

hanem szilárd elismerés, világos bizonyosság, nagyobb, mint valami más
bizonyosság; a lélekben jött létre az Isten kegyelmével és csakis általa.
Amint tehát meggyőződhetnek az emberek valamiről és mégsem cselek
szenek meggyőződésük szerint, ugyanúgy meggyöződhetnek valamiről

anélkül, hogy meggyőződésük szerint higgyenek. A vallás melletti érvek
senkit sem kényszerítenek hivésre , .. A hit a hinni akarás folyománya."

De mert a hitet sokszor összetévesztjük akár magunkban, akár má
soknál a logikai kényszerrel, Isten úgy gondoskodik hitünk szabadságá
nak felszínre hozásáról. hogy homályba burkolja a lélek elő1:t a bizonyí-
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tékokat. Ilyenkor úgy tűnik, mintha az Isten melletti bizonyítékek sem
mit sem érnének. Vagy fennakadunk a szentíráson. Nagy hatással lehet
nek ránk Jézus életének és csodáinak racionalista magyarázatai. Itt csak
az akarat mentheti meg a hitet; és meg is menti, mert a kegyelem első

sorban az akaratot ragadja meg, és ösztönzi az Isten előtt való meghó
dolásra.

Isten és az egyház tekintélyének összekeverése

Az egyház az Isten kinyilatkoztatásainak hordozója és előterjesztője.

Amit hivés végett elénk ad, azt hinnünk kell. Történelmí és teológiai ér
vek alapján bizonyítani tudjuk és ésszerűsíthetjük hitünket. De hinni
csak az Istennek lehet, a hit indítéka egyedül az Isten tekintélye. "Ha
valamit azért tartanék igaznak, mert az egyház terjeszti elém, akkor az
egyház és nem Isten tekintélye indítana hivésrc; hitem egyházias volna
és nem istenies" (Schütz). Az egyházban Krisztus szól hozzánk: .,Ald tite
ket hallgat, engem hallgat" (Luk. 10, 16). De bármennyire is igazolják ,r
csodák és az életszentség az egyház küldetését, nem lehet az egyhii.zat a.:
Istennel összekeverni, mint ahogy a virágot sem a virágcseréppel. vagy
a búzakalászt sem a búzaszemmel.

Minthogy erre kísértve vagyunk, azért bízta Jézus az eV:.1mr,.;lium
kincsét "cserépedényekre, hogy az erő nagysága Istené legyen" (fl. KOl.

4, 7). Ezért hagyta meg a gyatraságokat, kisszerűséget és bűnöket egy
házában. Es akiben lsten ki akarja munkálni a tiszta istenhitet a maga
ragyogó valóságában, annak lelke előtt elhomályosulnak az egyház fényes
lapjai és előre törnek a szomorú mozzanatok és a mélypontok. Í~s beál l
a botránkozás.

l', csillagos ég példája

Miként a csillagvilág gyemánthálója nem látható addig, amíg :J. nap
sugárban fürdik a föld, és csak a földi fények hunytával tünnok fel ra
gyogásukkal, így a bennünk rejtetten élő hit kegyelme scm 1·:t:C;Y0g fel
tündöklő isteni tisztaságában, míg valahogy homályba nern borulnak az
egyébként szükséges és hasznos emberi elemek.

A fejlődő lelki élet s benne minden kegyelmi élet alapjéL'c! hit ma
g::,ban hordozza ezt a folyamatot. Vallgernera írja a 17. száZétd dCTC'k:í'l
fVIystica Theologia című könyvében ..- ebben Szent Tamás misz tikúja t
foglalja őssze '-, hogy amikor Isten a lelki életben haladókat magasabb
szintre akarja emelni, vagyis kegyelmének istenibb vonásait akarja ben
nük kidolgozni, akkor éppen a hit terén szerivednek nagy kísértéseket.
Jézus szavai szerint valóban rostára kerülnek ilyenformán: olyan gondo
latok támadnak bennünk, "hogy a keresztény hit tanításai hamisak vagy
gyanúsak . " annyi szenvedést és szorongattatást kell elviselniök, mikor
inkább törekvéseikért és erényeikért jutalmat kellene kapniok". Hasonló
kat idézhetnénk Keresztes Szent Jánosból és a lelkiélet sok más nagy
mcsterétől.

Lisieux-i Szent Teréz próbája

Egészen megrendítő ebből a szempontból Szent Teréz életének utolsó
szakasza. Körülbelül másfél évvel halála előtt rettenetesen sötét lelki éj
szakra szakadt rá. Teljesen ködbeborult vidéket és sötét alagutat emleget,
mikor lelkiállapotát hasonlatokkal ábrázolja. Legbizalmasabb nővérének
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is alig meri a lelkében lejátszódó folyamatokat ábrázolni, mert fél, hogy
káromlásokat mond. Főként örök életének biztos tudata veszett el, és a
halál utáni megsemmisülés gondolata telepedett lelkére. "Nem hiszek
többé az örök életben: úgy látszik számomra, hogy e halandó élet után
semmi sincs; mínden elsüllyedt, csak a szeretet marad meg." ~ Így jel
lemzi sajátmaga lelkiállapotát. Gottfried prior szerint másfél éven ke
resztül kárhozottnak tartotta magát. Egy pap pedig a legnagyobb mér
tékben veszedelmesnek ítélte lelkiállapotát, (Az adatokat Ida Fricderike
Görres közli.)

E nyomasztó hangulatsoron talán segített volna, ha egy értelmes vagy
távlatos emberrel kibeszélhétte valna magát. De mert az akkori aszkézis
a hitben való nehézségeke t már hitben való kételkedésnek minősitette, a
kételyek ellen pedig azt a taktikát ajánlotta, hogy mint az ördög szem
fényvesztésének, Iordi í.sanak nekik hátat, ezért Terézia is állandóan a
hitetlenség bűnétől félt; a Hiszekegyet saját vérével leírta, állandóan ma
gánál hordotta és a kétség pillanatában kezében szerongatta. "Ah ! Bo
csásson meg a jó Isten! Jól tudhatja, hogy bár a hit semmi szellemi
örömet nem nyujt, leg:üább törekedtem a hit cselekedeteit tenni. Egy év
óta többször indítottam fel il hitet, mint egész élete'mben." Többször em
leg::tte Szent János evangéliwnúból: ,.A Világosság a sötétségben vilá
gít, de a sötétség azt föl nem fogta" (Ján. 1, 5).

Megélni a sötétség titkát, mcgúln! az Istentől való elhagyatottság tit
kát. mint Jézus átélte a kC't'osztr>n nemcsak képzeletben, nemcsak után
érzés szcrint, de beavatottan. mint Szent Pál mondja "egybenőve" (Róm.
G, 5), halálúnak hasonlatosságában, mikor minden emberi fény kihuny:
ez igaziból a hit óráját jelenti ---; arnikor már kinőttünk az emberi bizo
nyosságok és érvek túmasztó gerendái kÖ7:ü1, egyedül Isten és nem más
meggondolás miatt hiszünk, nem szr-ntr-lt hagyományok kegyes kényszeré
:1.'2k, sem fényl ö gondolabk ésclsorlvó érzések nyomásának engedve. Ezek
mind megteszik szolgálatukat, mint ahogy a föld is minden erejét belead
ja, hogy a búzát lelnüvósI'C' segitse, de cl búza mégsem föld. Prohászka
is, mint a kereszténység mindcn nagyja, megélte azt a lelki állapotot,
,.mikor a lélek s a hit s arinak mécsese egymagukra maradnak, s minden,
ami segít s ami rezonál. a háttérben elvész; a sötétség elnyeli ... mikor
mindcn jólcső s ernelő tl'nyezö hallgat, milyenek a lelkesítő távlatok, bíz
tató érzések, buzdító képek ..." (Naplók, 1927.)

A hozzá nem értök azt mondlmtják : lám csak, a szentek és a nagyok
végül is k iábrándulnak abból, amire rátették az életüket. A legtöbb hívé
ember pedig nem tud mi t csinálni ezekkel a lelkiállapotokkal, mert gya
korlatilag úgy érzi. hite fogy, vagy elszürkül vagy megsemmisül. Egyik
felfogás sem számol azzal, hogy a hit több, mint a hitről való tudás vagy
elképzelés, mintahogy az élet Is sokkal több, mint amennyit tudunk az
életről. A római birodalom összeomlásakor az emberek a világ végét vár
ták, nem tudták elképzelni, hogy más életforma és kultura is lehet. A
francia forradalom után a rendi társadalom hasonló hangulatban volt, és
most a polgári társadalmi szemlelet hasonló válságban van. De amiért
az emberek elképzelései összeomlottak, az élet nem szünt meg. Így a
hitről való elképzeléseink elhalványulásával nem szűnik meg vagy leg
alább is nem kell megszűnnie a hitnek sem. Lisieux-i Szent Teréz akkor
írta legszebb költeményeit és megnyilatkozásait az örök életről, amikor
a legnagyobb belső válságban volt, és akkor hozta a mindennapi életben
a legnagyobb áldozatokat, amikor belsőleg semmi örömöt s lelkesültséget
nem érzett, sőt az ellenkezőjét tapasztalta. Ritkán és diszkréten megnyi
latkozó panaszait éppen ezért nem is vették komolyan. akiknek betekin-
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tést engedett belső válságába. Ezért írja nénjének: "Azt gondolja, hogy
lelkem éjszakáját kissé eltúlzom. Költeményeim úgy mutathatriak be,
mintha lelki vigasztalások árasztanának el és olyan gyermek lennék, aki
előtt a hit fátyla már most felszakadt. Es mégis, nem fátyol takarja a
hi<t valóságait, hanem égig érő fal, mely a osillagokkal telehintett eget
eltakarja előlem. Én arról dalolok verseimben, amit hinni akarok." (L F.
Görresnél.)

Prohászka is akkor írta legszebb sorait az Élet Kenyerében, amikor
halála előtt pár hónappal a fentebbi sorokat leírta. Nem kiábrándulás ez.
hanem feltisztulás, a lényeges előtűnése és a lényegtelen elhalványodása.
S ez olyan gyötrelmes, mint a búzának a rostálás.

Jézus kérelme

Keresztelő Szent János Heródes börtönében sínylődik Felismerte Je
zust a Jordán partján, látta is megnyílni az eget, mégis mintha megren
dűlt volna, mikor a börtönből tanítványait ezzel a kérdéssel küldi .Iézus
hoz: "Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk 7" Pedig hallotta Jézus
"cselekedeteit" (Mt. 11, 2). Jézus feleletül csodáira hivatkozik, de hoz
záteszi: "És boldog az, aki bennem meg nem botránkozik" (6). Apostolad
jövőjéről beszélve is így szól: "Ezeket mondottam nektek, hogy meg ne
botránkozzatok" (Ján. 16, l). Mindkét figyelmeztetésbőlkiérződik a diszk
rét kérelem: ha úgy tapasztalj átok, hogyelképzeléseitekkel nem egyezik
tapasztalásotok, ne rendüljetek meg hitetekben. Ha mások csodákat lát
nak és te, János nem látod meg ezeket, azért ne botránkozz meg, ne
akadj fenn.

Jézus tehát jól látta, hogy a botránkozás veszedelme vagy légköre
kísérni fogja híveit, és valamilyen formában át kell menniök a Lélek
megrendülésének ezen a folyamatán. De ama kér, hogy menjünk is rajta
át, ne ragadjunk meg benne.

Ezért különbséget kell tennünk a botránkozás élménye és él. botrán
kozás itélete között.

Jézus a botránkozás ítéletének meghozásától óv bennünket. Az itélet
ben ugyanis lezárjuk álláspontunkat. kialakít juk állásfoglalásunkat. A
hitélménnyel kapcsolatban támadt nehézségeinknél az a veszedelmes, hl
a hitre nem kedvező benyomás jelentkezésekor hamarosan levonjuk a kö
vetkeztetést. Erre utal Jézus magvetőről szóló példabeszédének az a ki
tétele, hogy sokan látván "az ige miatt" támadt nehézségeket. "mindjárt
megbotránkoznak" (Mt. 13, 21). A hívés, mint láttuk, alapjában véve na
gyon egyszerű dolog, de ha problematikussá lesz valamelyik ponton, ak
kor már sokrétűvé válik és nem lehet olyan egyszerűen elintézni. A min
dennapi életben elfoglalt ember számára meg különösen nehéz feladat
higgadtan és meggondoltan elbírálni a nehézségeket. Ezért kér az Úr arra.
hogy tanuljunk megállni lelki vivódásaink között.

Gyakorlati magatartásunk

Ha tehát kétségeink támadnak akár a kinyilatkoztató Isten, akár a
szentírás, akár az Isten szavát hordozó egyház történelme vagy személyei
körül, próbáljuk lázongó értelmünket kielégíteni azzal, hogy utánanézünk
a kérdéses pontnak. A hit ellen az ész nevében hozott nehézségeket ész
szel el is tudhatjuk oszlatni, mert meghódolásunknak Isten előtt ésszerű

nek kell lennie.
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De ha nehézségeink nem csíllapodnak, akkor arra kell gondolnunJk,
hogy szent hitünk valamelyik alkotó eleme vagy valamelyik igazsága éle-
sebben kezd kirajzolódni lelkünkben, és Isten azt akarja: hitünk ne em
beri elemekkel keveredett, hanem isteni fényben tündöklő hit legyen.
Hogy például a hitben csak Isten miatt hódoljunk, és nem az észérvek. d",
nem is az egyház tekintélye: multja vagy jelene miatt. Rossz benyomá
sunk s ennek kapcsán botránkozásunk az egyházon és az egyháziakon
akkor csak annak igazolása lesz, amit Szent Pállal együtt mindig vallott
és tartott a kereszténység: "Ez a kincsünk (hitünk) pedig cserépedényben
VIan, hogy az erő nagysága Istené legyen. és nem önmagunktól" (II. Km'.
4.7).

Végül rá kell ébrednünk, hogy a hívés ténye az akaraton múlik. A
hitben eszünk hajlik meg lsten tekintélye előtt, de ami meghajlitja, az
az akarat. Az akaratot ragadja meg Isten kegyelme. Ezt a jó akaratot
nevezi Jézus jó földnek, "kik tiszta és. jó szívvol hallván az ígét, megtart
ják azt magukban és gyümölcsöt hoznak állhatatosságban" (Luk. 8, 15).

Ezért a botránkozások vihara között járó kereszténynek nem lehet
más imája, csak az, ami az apostoloké is volt akkor, amikor Jézus taní
tásának merészebb osúcsai előtt kicsiségükben szinte megsemmisülte-n
álltak: ..Növeld bennünk a hitet l" (Luk. 17, 5.)

-
RÜNAY GYÖRGY:

A SZENT ANNA TEMPLOM TORNYAI

Háboru voll. Lövedék-szilánkok
vágták-szabdaltáka tornyokat.

Sok helyütt a vedlett vakolat
sebeiln a nyers iég~a kilátszott;

ousztulásnak indult a barokk

homlokzat, és fölötte a két szép
karcsú tornyot évről évre tépték
őszi szelek. téli viharok.

Előtte a aesztenyék a téren
kivirultak minden tavaszon.
Ö nem. Ű csak hallgatott sotéten,

Fala állt, de lelke mintha rom
volna és a csákányokra várna,
bele!öroove a pusztulésba.

2

Éveken át így állt. Csak az emlék
őrizte, milyen volt. A kora
reggelt, mikor a Fő utca csendjét
fölbolygatta hűs harangszava:

ráhullt a kelő nap sugara,
hmnlokzatán meqtnllatit a Seent.séc
s ő szinte lebegett, mintha a
láthatatlan angyalok emelnék.

Innen is, onnan is fürge hangok
szálltak, csattogtak, amint a csarnok
felé ügettek a szekerek,

s hömpölyögtek a kövét' kofál\: nagy
bugyrokkal. -- O állt a zaj felett.'
egy darab tizennyolcadik szrizad.

3

S ,mintha a budai hegyvidék

tőgyéből a bő tej ide folyna,
minden volt itt: csipogó csibék,
hízott kacsák, zeller, répa, sóska.

tök, káposzta, karfiol, kel - arrább
erdőszagú gombások sora
húzódott, majd fehér hegye halmát
tzináluatta a túróskofa:
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