
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Rovatomban az idén sorozatszerűen

foglalkoztam az elkereszténytelenedés
jelenségéveL Igyekeztem megvilgítant
régebbi és legujabb megnyilvánuüásaí
nak különbözőségét, s rámutatni egy
ben az eltérések okaira. Meggyőződé

sem ugyanis, hogy a való helyzet ko
moly ismerete minden tekíntetben
csak javunkra válik. Egyházunkat se
gítheti intézményes küldetésének tel
iesítésében és evangélízácíós felada
tának sikeresebb végzésében, tagjai
nak pedig megkönnyíthetd hitük meg
őrzését és tudatosan vonzóbb tanúsí
tását ebben a mai világban. Egyes ol
vasóink azonban a téma tárgyalásá
val kapcsolatban kifejezésre juttattak
bizonyos aggályokat is. Ezeket szerét
ném most eloszlatni.

*
Hitnehézségek feltárása helyett nem

inkább a hít nagyszerűségéről kelle
ne-e beszélni? - kérdi egyik papi ol
vasónk. Nos, pontosan ezt a kérdést
vetette fel Karl Pfleger legutóbbi ta
nulmányában, amelyet a Christlicher
Sonntag tett közzé. S válnsza az, hogy
napjainkban főleg a nehézségekkel
kell foglalkozni, mert joggal tehető

föl, hogy nehézségeik többnyire csak
azoknak a névleges keresztényeknek
nincsenek, akik egyáltalán nem gya
korolják vallásukat. Az ő megfigyelé
se és gyóntatói tapasztalatai szerínt
éppen azok küzdenek mardosó hitne
hézségekkel, akik nagyon is komolyan
veszik a hitüket. Nem vonatkozik ez
persze az egyszerű, a gyermekded, a
problémákat nem látó keresztényekre,
akiknek jóformán sejtelmtik sincs ko
Tunk világnézeti válságáról. Vonátko
ziA azonban azokra a keresztény ér
telmíségíekre, akik ragaszkodnak
ugyan hitükhöz, de magasabb képzett
ségük folytán lépten-nyomon sliembe
kerülnek azzal a zavaró ténnyel, hogy
a vallási tanítások és az erkölcsi té
telek a különböző kultúrák, cívílizá
ciók és korok szcrint viszonylagosnak
mutatkoznak. Nagy tehát számukra a
kísértés, hogy magukévá tegyék a mo
dern gondolkodás általános szkepticíz
musát, annál is inkább, mert az egyet
len egyetemes igazság, amit az ÖSSZl€S
emberek egyéb különbözőségciktől

:(üggetlenül elfogadnak, a tudományos
megállapítások ellenőrizhető igazsága.

Lr i a Mihelics Vid

Így azután mínél erőseba valaktiben a
vallási érdeklődés, annál könnyebben
támadnak nehézségei. "Az ember 
folytatja míntegy önvallomásként Pfle
ger - egész életén áit foglalkozhat a
hH problémáival, meglátásiait és a fel
hozható kétségek megoldásait újabb
és újabb könyvekbe öntheti, mégis
minduntalan rájön arra, hogy - bár
milyen hihetetlennek tűnjék- fel 
neki is akadnak még nehézségei."

Határozottan le kell tehát szögez
nünk - Jelenti ki Pfleger -, hogy
nincs vallásd vagy erkölcsi kisebbérté
Ikűség abban, ha a keresztény ember
hitnehézségek közé jut. S ha azoknak
a hitnehézségeknek Torrásait vizsgál
juk,amelyek ma a vallási helyzetet
jellemzik, azt is meg kell mondanunk,
hogy nem valami ördögi mesterkedés
nek, hanem a szenemi fejlődésnek

magától értetődő következménye ez.
Csupán a mi nemzedékünk életében
a vidágra vonatkozó új ismereteknek
olyan tömege gyűlt össze, hogy az el
múlt századok ismereteit ahhoz a po
hár vízhez hasonlíthatjuk, amelyet a
tóba öntünk. Nemcsak a természettu
dományra áll ez, amelynek területe a
végtelen nagy mímdenségtől a végte
Ienül kicsiny elektronignyúlik, hanem
arra a tudományra is, amely a
'kereszténység alapvető irataiit,az ószö
vetségi bibliát és az újszövetségi köny
veiket taglalja. Az új probléméík
és ai új megoldási kísérletek olyan
zápora zúdult reánk, hogy egy régt
módi pap, ha váratlanul alája kerül
ne, ájulatba esnék.

Amire azonban gondolnunk kell s
arnít meg kell értenünk, hogy a tu
domány és a technika még olyan szé
dületes haladása sem fogja rnegszün
tetni a titkot, amely az ember körül
lebeg. Mi ez a titok? Az, hogy va
gyunk és emberek vagyunk - feleli
Pfleger. Itt az ég és föld között levő dol
gok határtalan sokféleségében és az
zal együtt; a világűr tejútjainak vég
telemsóge és agyunk atomjainak vég
telensége között levő összes létezők

végtelenségében és azzal együtt. Hit
nehézségek? Igen, vannak. S nem is
lehet csupán beszéddel kiűzni az em
berből. Ha egyik nehézségen túlju
tottunk, mindjárt jön a következő. De
kipróbált szer is van ellenük. Hagy-
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juk a szőrszálhasogatást és töreked
jünk az egész világmindenség szemlé
letére. Ezt ma meg is tehetjük, a fizi
kának,' a biológiának, a Iilozófiának
és a vallásosság őseredeti [elenségeire
vonatkozó legujabb ismereteinknek
segítségével.

Az egyes létezők sokfélesége mögött
ott kell lennie egy abszolút létezőnek,

mint a sokaság összeturtójának. Ez az
abszolút létező nem valami ábránd,
haricm az értelem követelménye. Néz
zünk önmagunkba: egész lelkiségünk
egyetlen lendület az abszolut felé.
Gondolkodásunkban, művészetünkhen,

erkölcsi érzésünkben ott van a törek
vés i'ölfelé, "engedelmeskedve a von
zásnak, amelyet az abszolut létező

gyakorol reánle Ahogyan Goethe
mondta, aki pedig nem vallotta magát
kereszténynek: "Azokat a szellemeket,
aki'k mélyen beletekintetteik a végte
lenbe, végtelen bízalom ragadta ma
gával." Amit rni, keresztények, hozzá
teszünk ehhez: hogy ez a bizalom nem
egy személytelen. a tudattalanban
azétfolyó hatalom felé Irányul, hanem
egy "Te" felé. És: "Ha hisztek Isten
ben, aidkor bennem is hisztek" 
mondta Jézus Jánosnak. És valóban
nehéz nem hi.nni benne, ha csak tá
volról is sejtjük a teremtés titkát. Jé
zus a befejezése az első nagy csodá
naís, amely a teremtés egészéri belűl

ment végbe:' az embernek. Az első
Adám a teremtmény személlyé emel
kedése volt Istenhez, a második Adám
a Teremtő személyes istenemberi le
szállása a teremtményhez, S akkor
azok a hibák, sőt bűnök sem képez
hetnek leküzdhetetlen hítmehézséget,
amik az egyházon belül történtek, Az
egyház akként lép elénk, mánt sérült
!keret Isten egyetlen mindenségének
nagyszerű képe számára, úgy, ahogy
azt a' természetes és a természetfölötti
kinyHatkoztatás mutatja nekünk...

Abban a világnézeti válságban vagy
útkeresésben. amely korunkat váthat
ja, nem annyira a katollieizmus egyes
hittételeit vitatják, mint sokkal in
kább a kereszténység alapjait és meg
alapozottságát vonják kétségbe.

A francia rádió neves hitszónoka,
Lelong, azon az ankéton, aunelyeta
Témoignage Chrétien kezdeményezett
El homiliáról, nem dk nélkül idézte
emlékezetbe Sertillanges alakját, aki
szensbeszédeínek kidolgozásakor már
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egy félszázaddal ezelőtt abból a felte
vésből indult ki, hogy hallgatói kö
zött másvallásúak, sőt ateisták is le
hetnek. Igaz, hogy ma már ateisták
aligha járnak templomba - fűzte hoz
zá Leleng -, bizonyos azonban, hogy
ülnek ott szépszárnban "félig-hívők",

vagy "kíváncsi kételkedők" is, akik
megerősítésre, illetve megnyugtatásra
vágyakoznak A Pax Romana folyó
iratban, amelyet a katoűíkus értelmisé
gliek ugyanilyen néven ismert nemzet
közi szövetsége ad ki, Anna lI/lorawska.
is hangsúlyosan felhívja a figyelmet
azoknak a "profán· keresztényeknek"
növekvő rétegére, akik kereszténynek
vallják magukat, de nem gyakoroliák
hitüket, mert meglehetősen agnosztí
ikusok, többé-kevésbé "vallástalanok".
Sajnálatosnak rnondja, hogy ezekről

úgyszólván teljesen megteíedkeztek
eddig a lelkipásztori tevékenységben,
Véleménye szerint ha ezt a réteget
vissza akarjuk hozni az egyházba,
csak a legnyíltabb és leghaladóbb ka
tolileus teológusok nyomán Iéphetürsk
velük eredményes érintkezésbe. Utal
itt elsősorban Teilhard de Chardin
műveire, amelyek talán a legalkalma
sabbak arra, hogy a kereszténységen
kívülállókban is elősegítsék a vallás
elfogadásához vezető gondolkozast.

'I'edlhard víziója - fejiti ki ugyan
ebben a folyóiratban Denis E. Hurley
durbani érsek, a mostaní zsinat egy'iik
legkiemelkedőbb személyísége - évti
zedeken, ha ugyan nem századokon át
fogja foglalkoztatni tudósainkat. A
papság és a keresztény bölcselők nem
vehetik többé könnyedén a fejlődés

alapvető fontosságát. Nem olyanvala
rniről van szó, amit megpróbálhatnak
beleépíteni egy már meglévő rendszer
be.' Teilhard igazolta, hogy alaptény
nyel állunk szemben, .amelyet a kiin
duló pontok közé kell iktatni.

'I'eilhardmak köszönhetjük, -hogy fel
fedeztette velünk Krisztus kozmiikus
dimenziói t. Azt, hogy a megtestesülés
s különösen a feltámadás óta Isten
jelenléte a mindenségben Krisztuson
keresztül valósul meg, s így éppúgy
emberi, mint isteni jelenlétet jelent.
Krisztus fei1támadá&2 és egyetemes
urasága mélyebb és vallószerűbb jelen
tést kap számunkra, Az összes embe
rek testvérisége Krísztusban új értel
met nyer és magába zárja azokat is,
akik mit sem tudnaik róla. Mert eb
ben a szemleletben míndaz, ami jó



bennük, lényegi emberségük összes
különböző szépségeiben, Ktisztus meg
nyilatkozása lesz számunkm, a legmé
lyebb egység azzal, amit természetfö

,löttjnek nevezünk.
Ha eljutunk annak felismeréséhez

- folytatja Hurley -, hogy a termé
szetes éppúgy, rmnt a természetfölötti,
egyaránt Krisz.tus isteni tevékenysé
gétől függ, akkor egységük - nem
azonosságuk persze - világosabb lesz
előttünk.. Abban a pillanatban köny
nyebben megértjük, hogy az emberi
lélek "természettől fogva keresztény",
mihelyt felismertük, hogy egyetlen oka
Krisztus, S az isteni titok és szemlé
lődés micsoda világa nyflik meg akkor
előttünk. Minden dolog figyelmeztetés
lesz Krisztusra, mí.nden dolog Krísztus
egy tekintete, nyoma, hangja, íze, il
lata lesz. Újból megtaláljuk a zsoltá
rok szellemét, azt az Isten-tudatos
szellemet, amely minden természetes
tapasztalásból magasra tört, hogy di
csérje az Urat és köszönetet mondjon
neki. Milyen ragyogó lesz a mi 'tanús
kodásunk Krisztusról, ha érthető rnó
don beszélünk róla mindcn embernek
olyan összefüggésben, amely kedves
előNe. Ha azt mondjuk a tudomány
emberének, hogy Kmsztus jelen van
abban a valóságban, amelyet az atom
szívében, az élő anyag szerikezetébem,
a míndenség végtelen f'ényévű kiterje
désében keres. Ha rámutatunk a mű

vész előtt, hogya harmóniák, ame
lyek nem engedik nyugodni, a láto
más, amely elragadja, és a titok, ame
lyet a valóság felszíne alatt sejt, nem
más, mint a 'mí ovangéhumunk Krisz
tusa. Ha azt mondjuk a technikusnak
és a mcstcrcrnbernck, hogy teremtő

'kezülk, amíkor az anyaget alakítja,
Krisztus jelenlétének il1őbb és tökéle
tesebb szentélyén dolgozik. Mennyivel
elevenebb lesz akkor számukra Is
ten gondviselése is. Mert - akárcsak
Isten jelenléte nagyon gyakran
nem volt ez más, mint henye elvo
natkoztatás. Mint Krisztus bölcsessége
és szeretete jelenik meg akkor életünk
mínden eseményében; isteni bölcses
ség és szeretet, és mégis emberi és na
gyon személyes, amely kihat az egyé
nekre, az összességre, a dolgokra és a
történésekre, kihat a sikerben és a
kudareban, a szenvedésben és megpró
báltatásben, a békében és az öröm
ben - főleg a békében és az örömben,

mert ezek a szeretet és a szellem leg
főbb gyümölcsei. <

*
Vannak, akiket az ilyen újszerű ta

nítások, de maga az a hatalmas meg
újulási mozgalorn is, amelyet az egy
ház a mostani zsinattal megkezdett,
kisebb-nagyobb fokú szorongással tölt
eL Meg vannak zavarodva, mert az a
benyomásuk, hogy arní tegnap igaz
volt, mára elvesztette érvényességét.
Nyomós feladat tehát - hangoztatja
Claude Geffj'é a Christlicner Sonntag
ban, hogy megértessük velük: az a
korszerűsödés, amelyet az egyház ma
ga elé tűzött, nem ejtl el egy parányát
sc.n a kereszténység változnatatlan
hitígazságainak, hanem egyedül a ha- .
gyomanyról közkeletúvc vált ferde né
zeteket igazitja helyre. Az igazi ha
gyomány ugyanis nem az elmúltaknak
egyszerű megtartása, hanem teremtő

folytatásuk. Isten igéjét kell rá allkal
mazní az ember új kérdéseire. Isten
igéje öröl" de éppen mert örök, azért
kell, hogy a inai ember kérdéseire is
válaszoljon. Nekünk, katolikusoknak,
egyre mélyebbre kell gyökerezteenünk
szemleletünket az egyház átszármaz
tatott értélkeibe. Ugyanakkor azonban
mmdcnt meg kell tennünk, hogya ke
resztény üzenetet azok is meghallhas
sák, akilik az egyháztól a legtávolabb
állnak Megköveteli ez a hozzáigazo
dást, az alkalmazkodás munkáiát. Ez
nem holmi megalkuvás, hanem "az
igazság pedagógiája", hogy elérjük az
emberex szívét,

A modern világ a türelmesség vilá
ga - jelenti ki Gefiré. A szőrnyű fél
reértések után, amelyek az egyház tör
ténetében. előfordultak, a türelmesség
a keresztény lelkiismeret parancsa
lett. Hatalmas haladás ez, mert rnessze
jutottunk immár azoktól az időktől,

amikor úgy véltélk, hogy az embere
ket a kereszténység igazságának nevé
hein szükség esetéri erőszakkal is ke
resztény hitre kényszerítheték. Annál
parancsolöbb teendő számunkra, hogy
a modern ideológiák sokféleségével
szemben kidolgozzuk és igazolluk a
kereszténység [elentőségét az emberi
jövő számára. Ennek pedig aligha
nem legfontosabb feltétele, hogy bizo
nyítsuk az egyezést hitünk igazságat
és a tudományos meg etikai igazságok
között, amelyeket korunk valamennyi
emberevel együtt közösen vallunk.

549



Joséph L. Walsh a Cross Currents
által közreadott tanulmányában a si
keres ráhatásnaüc más feltételét is lát
ja. A hívő - úgymond - okkal te
heti kérdésessé a nem-hívő viiágnéze
tét; de csak akkor, ha előbb már ko
molyan átgondolta a magáét is. Találn
igaz, hogy sok nem-hívő megeíézszik
azzal a kőnmyű hittel, amilyen a hit a
haladásban, az igazság fejlődésében

vagy- a jövő lehetőségek végtelen nö
vekedésében. De az is igaz, hogy sok
hívő beéri egy hasonlóképpen könnyű

hittel, amelynek bírtokában sohasern
könyörög azért, mínt Jób cselekedte,
hogy fény vüágítsa meg az emberi
élet sötétségeit. A hívő általában oda
áll a nem-hívő elé, s elfogadásra
ajánlja a maga hitét, mint két választ
hatóság egy,i1két, vagy mint a jobbilk
utat. Valójában pedig csak aiklkor jár
hat él ekként, ha annak nyomám, hogy
maga is küszködiik az emberi. lét rej
télyével, meggyőződése lett, hogy VIi
lágnézetének fénye menti kd zavaraí
ból. Mert a keresztény ember szellemi
útja valójában állandó küzdelem,
amelynek során a Ifényt olylkor csak
futólag látja, máskor meg szem elől

is veszti: Hiszi azonban, hogy ez az út
végüd is a csúcsra viszi, ahonmanrnajd
egyszeriben mínden megvidágosodíik,

A hívő legyen tisztáiban azzal, hogy
őt, mint egyént, nem jogosítja rel
semmi a fölényességre. Kel'l, hogy az
ő tudatában is ott Iüdctesscnek az em
beri és koznníkus növekvésnek ugyan
azok a lehetőséged, 'amelyek bűvölebbe

ejtettek egy Huxley-t, vagy egy Teil~

hard de Chardin~t. Nekti is szenvednic
kell a kétségtől, amely Camus-t gyö
törte, Egyedül ilyen módon menhetí a
komoly nem-hívőnekelfogadásra aján
laní a maga szernlé'letét, mint olyan
világnézetet, amely eloszlathatja a
kétségeket vagy igGzolhatja az opti
mizmust,

A~godalmai!kat fejeztek ki egyes le
vélirók azoknak a kifogásoknak tár
gyalása míatt is, amelyeket keresztény
vagy loatohikus gondolkodók hoztaik fel
az egyházi vezetés, a valdásos élet és
a hitbeli tanítás bizonyos formái el
len. Némelyek hiányoldák utóbbiak ré
széről a Ikellő tapintatot és a felsőbb

ség iránt való engedelmességet. Mímd
annak és míndazoknak tekintetében,
amiről, Illetve akikről én írtam, nem
hiszem, hogy akár az aggodalmak,
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atkár a vádak megállnák helyüket.
Csak mellesleg említem, hogy John
Todd írót es könyvkiadót, akinek
gyűjteményesmúvével - Ellenvetések
a római katolicizmussal szemben 
legutóbb foglalkoztam, Heenan west
minsteri bíboros-érsek azóta az orszá
gos ökuméníkus bizottság tagjává ne
veztckí.

Engedelmességre föltétlenül szükség
van, de "mitoszltalanítani" kell az
egyházi engedelmességet - jelentette
ki Fra nz Böckle bonni egyetemi tanár,
moráíteoíógus az oS:lJtráik katolikus
akadómiikusok szövetségének idei nyá
ci értexezletén, amely Zweetá-ben folyt
Ie. Előadását nemcsak az osztrák és a
német katolikus sajtó fogadta nagy
figyelemmel, hanem az angol Tablet is
átvette. Böckle szerínt a mai világban
az eddiginél soldmi erősebben kell
hangsúlyozni, hogy a parancsolok, a
rendelkezők is felelősséggel tartoznak
a követők Irányábam. Az egyházi híe
rarchiának is tárgyílag megalapozott
érvekkel kell alátámasztania elhatá
rozásait és döntéseit. Hittudományi vi
tákat nem szabad - mint az eddig
ismét és ismét megtörtént - tílalmak
kal megkötni. Nem annyira az egyházi
tekintély súlyát, mint Inkább az ész
szerű érveket kell serpenyőbe dobni.
A korszerű morálteológía sem vezet
heti le tételeit csupán néhány változ
hatatlan elvből. hanem együtt kell
dclgoznía- a pszichológíával, szocioló
giával, jogtudománnyal és más tudo
mány-ágakkzrl, hogya jelen történeti
pVtlana:tban a biblla szerctet-oarancsát
helyesen értel.mczhcsse. Nem szabad
Ifeledni, hogy ennek a kaocsolatnak
elhanyagolása okozta a XIX, század
ban a legnagyobb kárt a katolicizmus
nak. Eltéröen a formabisztilkus morál
teológiától, amely hosszú időn át ural
kodott az egyházban, ma az egyén sze
mélyes felelősségének kérdése Isten
irányában az etikai rendszer uralkodó
témája. Az írott törvény helyett a lel
kiismeret szabad döntését és Isten ke
gyehmét kell előtérbe helyezni.

Ismerteti a Tablet az ausztriai Sankt
Pölten-i egyházmegye lapjának
Der Riiier - legutóbbi vezércikkét is,
amely szintón azt fejtegeti, hogy az
egyháznak ki kell kerülnie újabb múlt
jának árnyaiból. mert csak így .rog
lalhat el illő helyet a mai világban.
"Le kell vetkőznie feudális és burzsoá
vonásait", hogy minden hivő evilági



foglalkozásától függetlenül érezze: úgy
telklintilk az egyházIban, mánt egy ígazi
közösség Ii,ga~i tagját. "BáI1ki ad ki
rendelkezéseket - jelenti ki a cück
-, eleve el kell fogadnia allt a tényt,
hogy rendelkezéseit meg fogják vi
tatni. Az egynáz ma már nem kí
vánhat vak engedelmességet híveitől.

Az engedelmesség új faja annak a
szabad embemek engedelmessége, aiki
szabadon veti magát alá annax, amit
belát. A felelősség új tudata pedig azt
jelenti, hogy nemcsak a híerarchíára
hárui egyedül a felelősség az egyhá
zért, hanem a hívekre is, akik közül
minden egyes az egészért is felelős."

Hurleü érsek is azon a nézeten van,
hogy egyházunkban a törvényt túlsá
gosan hosszú időn keresztül mínde
nekfölé helyezték. "Odáig jutottunk
már - írja előbb említett tanulmá
nyában -, hogy magáról az egyház
lényegéről és él et éről sem tudtunk
másként gondolkodnív rnínt törvényes
alkotmányának és tekintély-gyakoríá
sánsk keretében. A keresztény élet a
parancsok megtartására szűxült, Az
efajta túlzás pedig igazságtalanság az
intézmény iránt is, mert olyan igé
nyeket támaszt vele szemben, ame
lyeknek teljesítésére nem alkalmas és
nem is hívatott. Azt várták a törvény
től, hogy ne csupán eligazítója, de su
galmazója is legyen az egyház életé
nek. Immár vissza Jreill áldítan; egyihla--
A KIS ÚT

zunkban az egyensúlyt akként, hogy a
sZ€rrmetet az őt megflletö helyre emel
jük. Nem jelenti ez természetesen a
törvény feláldozását, mert a szellemi
világJban a törvény épp anll1y:ira nél
'kU~özihetretJlen, mínt arnilyen lényeges
a szeretet."

*
A második Vlatilkán!i zsinat, amely

ezekben a napokban k~di meg utolsó
ülésszakát, kifejezetten az egyetemes
egyház korszerűsítésén fáradozíík. Sok,
nagyon sok függ attól, hogy máként
vet véget az elmúlt hosszú évszázadok
pasztorális, tudományos és szellemi
clmaradottságaínak, míként lesz úrrá
problémákon, armelyeknekmegoldat
Ianságát szenvedjük. Helyesen rnondta
valaki, hogy a zsinat vezető eszméje
felhívás a párbeszédre, a szótértésre
azokkal, akik nem katolíkus módon
keresztények, a:wkkal ís.. akilk nem
keresztényi módon hísznek Istenben,
sőt azokkal is, akik egyáltalán nem
hisznek.

Elchinger püspök írja L'Église in
vitée au couraae (A bátorságra szólí
tott egyház) című könyvében, hogy
XXIII. Jánosban a Szentlélék beára
dasaként lánggal lobogott a "passion
des Iiens", a kapesolódások szenve
délye. S méltán fűzi hozzá: ez a leg
keresztényíbb szenvedély, ami napja
inkban egyáltalán képzelhető.

Hogyan szerezzek bizonyosságot, hogy lelki életem helyes úton Jvawd,
tetszik-e Istennek? Gya'kran elfog a kétség, hogy minden fáradozásom ellenére
is eljutok-e vajon az örök boldogságra... _

Ez a gyötrő kérdés nem egyszer fel
merül az ember lelkében, még a szen
tekében is. S valóban, senki sem tud
hatja biztosan, hogy a kegyelem álla
potában van-e, tehát üdvözül-e; ha
csak nem kapott rnagánkínyílatkozta
tást, hacsak nem szólt hozzá az Úr an
gyala: "üdv'özlégy, malaszttal teljes."
Hittétel. hogy üdvösségében senki sem
lehet biztos. Erkölcsibizonyosságot
azonban szerezhetünk róla.

Istennek a szentségéből kiárad va
lami, ami az ernberben félelmet kelt.
Isten annyira más, mint az ember,
hogy ez nem is merí megközelíteni.
.Szívében ilyen félelemmel állt Mózes

a csipkebokor előtt, ilyen félelem volt
Jákobban, amikor istenlátomása volt
Bételnél, ilyen félélem fogta el a ZSi
dókat a Sínai-hegy tövében, mikor Is
ten a törvényhozáskor megjelent. Ez
a "tremendum", ez a "félelmetes" lé
nyeges alkotóelemét képezi az ószö
vetségi vallásnak, azért szerepel oly
sokat a törvényszerű, "legális" tiszta
ság, illetve a tisztulás kötelezettsége
igen sok esetben. Ez az Istennel szem
beni félelem megvan az újszövetségi
vallásban is, és pedig éppen a végső

cél elérésére vonatkozólag. Ezért
rnondia Szent Pál: "Félelemmel és ret-
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