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A gondolkodás
zarándoklata
Az istenbizonyításról (1, rész)

"A tudniakarás és a magyarázatok utáni vágy soha nem vezet gon
dolkodói kérdezéshez. A tudniakarás mindig egy olyan öntudat rej
tett vakmerősége,mely egy maga kitalálta észre és annak az ésszerű

ségére hivatkozik. A tudníakarás nem azt akarja, hogy reménnyel ve
zettessék a gondolkodnivaló irányába." (Heidegger, 15)

Lét és tudás - a filozófia

A filozófia szerint a tudás a létet követi, vagyis a lét határozza meg
a tudást, illetve a tudatot. A tudat a létról való tudás. Ez nem azo
nos a tárgyi megismerés nyomán nyert ismerettel, hanem voltakép
pen lenni-tudás, az elemi létképességek alapvető együttese, ame
lyek körébe egyebek között a megismerés, az ismeretszerzés ké
pessége is beletartozik. A lenni-tudás nem a létezés folyamata köz
ben szerzett (a posteriori) ismeretekből áll, mert nem az az ismeret,
amivel rendelkezünk, hanem az a tudás, ami vagyunk, s ami az álta
lunk nyert és birtokolt megismerést egyáltalán lehetővé teszi. A fi
lozófia a priori-nak nevezi ezt a sajátos, magával a létünkkel adott
nem tárgyi-tartalmi, hanem képességi tudást, s koronként kűlönbö
ző, de nagyjából azonos jelentésű fogalommal jelöli: ész, tudat, lé
lek stb.

Ha az a priori tudás a létünkkel eleve adott lenni tudás, ak
kor a filozófiai tétel megfordítható: az a priori tudás meghatározza
a létező konkrét-tényleges léiét. A hagyományos metafizika a leg
általánosabban »lényeg--nek (szubsztancia) mondja azt a len
ni-tudást, amely valamely létező létét meghatározza. A lényeg
mint lenni-tudás minden létező sajátja - hiszen e nélkül egysze
ruen nem is lenne -, de csak az emberben ölti a tudat formáját,
válik tudatossá. Az ember nemcsak »van«, mint egy darab kő,

vagy a világegyetem, hanem egyszersmind tudja, hogy van.
Ha a lét és a tudat arányosak egymással, akkor az a priori tu

dat vizsgálata egyszersmind a lét vizsgálata. Ez a belátás élteti
az idealizmust, mely szerint elsősorban nem a tárgyi-empirikus
létezők kutatásával - egyik létezőtől a másikhoz lépkedve,
mindegyiket külön-külön megismerve - lehet eljutni a lét meg
ismeréséig. A "királyi út" sokkal inkább annak vizsgálata, ami
minden tárgyi megismerésnek a lehetőségi föltétele, s mint ilyen
egyáltalán megszabja a tárgyi megismerés kiterjedési körét, kö-
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vetkezésképpen az általa nyerhető létismeret mértékét és minő

ségét. Ennek az a priori tudásnak a feltárása sajátos természeté
ből, illetve adottságmódjából következőert sajátos módszerrel
történik: mivel az a priori tudással mindig csak mint a tárgyi
megismerés lehetőségi feltételével találkozunk, vagyis soha sem
közvetlenül, ezért megvilágítása csak a tárgyi megismerés közben
történhet, azaz filozófiai reflexióval. - Mi következik mindebből

filozófiailag I. valóságára vonatkozóan?

A filozófia »istene-e: az abszolútum

Az empirikus valóságban, a tárgyi világban fák vannak meg em
berek, szöcskék és esőcseppek, atomok és galaktikus ködök, - I.
nincs. S bármeddig haladunk a tárgyi világ elemeinek fölsorolásá
ban, újból és újból tárgyi létezőkkel találkozunk, bármilyen irány
ban, a "végtelenség" bármelyik dimenziójában kutassunk is.
Egyetlen lehetőség van valamiféle isteni abszolútum igazolására
az empíria közvetítésével: ha a tárgyi valóságnak a faktumára fi
gyelünk, vagyis nem magára a tárgyi reali tásra, hanem a puszta
meglétére, arra, hogy a világ és minden eleme egyáltalán van. Ez a
»van« ugyanis nem következik szükségszerűena világot alkotó lé
tezőkből, mert azokból mindig csak egy másik létező következik,
akár mint ok, akár mint okozat: egy másik »van« - de soha egy
eredendő-indító »legyen!«. Ennek a viszonyrendszernek a vizsgá
lata, a létezők alkotta textusnak az olvasása - a szerzőség, az ab
szolút »legyen!« kérdésének felfüggesztésével- ma már döntően
a tudomány feladata. Az istenbizonyításra vállalkozó filozófia szá
mára csakis magának a textusnak a megléte jelentheti azt a funda
mentumot, amelyből gondolkodása kiindulhat és amelyre vissza
kell térnie.

Amennyiben I. valóságos, ámde nem empirikus, annyiban
nincs is más filozófiai lehetőség létének igazolására, mint az,
hogy megpróbáljuk kimutatni a priori adottságát. Ha ugyanis a
tudat a létnek a tudata, I. pedig nem empirikus realitás, mind
azonáltal lét-valóság, akkor a filozófia számára nem is lehet va
lóságosabban máshol, mint a tudatban (vagy az empíria alapjá
ban, amely azonban sajátlagosan a tudatban válik adottsággá).
Ekkor r. "bizonyítása" csupán módszertani probléma, s attól
függ, hogy képesek vagyunk-e - és miként - a reflexióval ki
fejteni az a priori tudat "formális tartalmát" az isteneszmével
egyetemben. Ha ez sikerülne, akkor a bizonyítás véget is érne.
Nyilvánvaló ugyanis, hogy az a kérdés, vajon a tudatban fellel
hető isteneszmének megfelel-e valami az empirikus valóságban,
félreértés, hiszen az isteneszmében rejlő abszolútum létszerű he
lye nem az empíria, mert - biblikusan fogalmazva - nem itt
van vagy ott, hanem "bennünk". Nem empirikus való, hanem
szellem, avagy tudat (vagy "lélek"). A filozófia tehát ezzel be is
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lA tapasztalatot biztosí
tó elsőleges teológiától
megkülönböztetendö a
reflektáló, apologetikus

teológia, mely akkor je-
lenik meg, amikor a "ter
mészetfölötti" vallási lét
érzékelés összekülönbö
zik a "világ bölcsességé
vel", a filozófiával mint a
"természetes" egziszten-
cia öntudatával, melyet
riválisának tekint. Mivel

a kereszténység kezdet
től fogva e filozófia szel

lemi társaságában léte-
zik, ezért a keresztény-

ség dolgozta ki a leg
markánsabban a másod
lagos (diszciplináris) teo
lógiát, mely dominánssá

vált ugyan, de nem tette
fölöslegessé az elsőle

ges értelemben vett imp
licit teológiát, a hit spon
tán önértését. (A kétféle
teológia megkülönbözte-

téséhez lásd: Rahner,
1991, 18-19) - Bizo

nyos értelemben úgy is
fogalmazhatunk, hogy

az elsőleges értelemben
vett teológia a vallás

empirikus tennészettudo
mánya, amely úgy kü-

lönbözik a reflektá
Ió-spekulatív teológiától,
ahogyan a természettu
domány különbözik a fi-
lozófiától. Az elsőleges

teológia ugyanis a ter
mészettudományhoz ha
sonlóan lényegében "po
zitív" (elemi) kijelentése
ket tesz és ezek között

összefüggéseket ál-

fejezné ténykedését, s az értelem szükségszerű eszméjének ki
mutatásával egyszersmind a filozófiai értelemben vett istenbizo
nyítás feladatát is teljesítené.

A vallás »abszolútume-a: Isten

A nehézség voltaképpen nem a filozófia felől érkezik, hanem a
vallás idézi elő. Ez ugyanis "kevesli" L tudati adottságát, és a filo
zófia megalapozott és szigorú tiltása ellenére mindig is felteszi az
iménti kérdést, de mintegy az ellenkező irányból: nem azért ke
vesli a filozófia eredményét, mert rosszul filozofál, hanem azért,
mert - a filozófia számára beláthatatlanul - minden filozófia
nélkül többet tud, amennyiben a kinyilatkoztatást mint L megta
pasztalását tekinti elemi kiindulási pontnak. A többlet tudás a len
ni-tudás értelmében veendő: a vallási egzisztencia többletének (te
ológiai kifejezéssel: a kegyelemnek) megfelelő "tudás"-t jelenti,
ami inkább többlet lét, mint többlet ismeret.

Úgy is fogalmazhatunk, hogya vallás számára L előbb és
mindenekelőtt valóságos, s csak ezután lehet bármiféle bizonyí
tásnak értett elgondolás tárgya, ám ez a lépés nyilvánvalóan
nem szükségszerű, hiszen a tapasztalati valóságossághoz nem
ad hozzá semmit, márpedig a vallás lényege a tapasztalatnyerés,
nem pedig az intellektuális gondolkodás, s még kevésbé a filo
zófiai reflexió. Bár a gondolkodást a vallás sem nélkülözheti, hi
szen az ember egzisztencia-módjaként semmi nem lehet tőle ide
gen, ami emberi, márpedig a gondolkodás az emberi létezés lé
nyegi összetevője. Csakhogy a vallás saját gondolkodása nem a
filozófia, hanem a teológia, amelynek legfőbb feladata nem a ta
pasztalat megalapozása illetve reflexiós megvilágítása, miként a
filozófiának. A teológia feladata sokkal inkább a tapasztalás biz
tosítása, s csak veszély fellépésekor, a kanonizált vallási gyakor
latban előírt és a liturgiában artikulált vallási tapasztalatszerzés
folyamatának külső vagy belső zavara esetén, azaz apologetikus
szükséghelyzetben végez a filozófiához hasonlóan feltáró-meg
alapozó reflexiót.'

A helyzetet, ha lehet, még tovább bonyolítja, hogya vallások
L-e éppenséggel az empíria felől érkezik, vagyis onnan, ahová a
filozófia szerint nem szabad "kihelyezni". A vallás és filozófia
között az istenbizonyítás tárgyában fellépő paradox konfliktus
abban áll, hogy a filozófia ott bizonyítja L létét, ahol a vallás
nem tapasztalja eleven istenségét, a vallás pedig ott tapasztal L-t,
ahol a filozófia mint esetleges történeti fenoménnek nem tudja
igazolni isten-voltát.2 Amit a filozófia bizonyítani tud, az a val
lásnak nem elég "isteni", amit viszont a vallás L-nek mond, az a
filozófia számára nem elég "abszolút". Végül a vallás lemond a
filozófiai bizonyításról, s helyébe az általa megtapasztalt L vallá-
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lapít meg, de kijelenté
seit nem alapozza meg

a priori szükségszerű

séggel. fu általa konsta
tált tények (üdvtörténeti

események) és azok
alapja - I. - közötti vi
szony nem fogalmazható
meg a megalapozásnak

abban a szigorú értel
mében, hogy világosan
be lehet látni a konsta

tált tény, üdvtörténeti
esemény és I. mint alap
közötti viszony szükség

szerűségét. Ilyesmire
még a spekulatív

megalapozásra törekvő

másodlagos teológia
sem gondol (mert ha

igen, azonmód filozófiá
vá lesz - pontosabban
pszeudofilozófiává, mert

a teológia elhagyása
még távolról sem jelenti
a megérkezést a valódi
filozófiához). I. a maga
titokszerü szabadságá-

ban cselekszik, ezért
cselekvésének eredmé

nyei mindig csak a hívő

elfogadás, de sohasem
az a priori szükségsze-

rűséqre való visszaveze
tésben ténylegesülö be

látás tárgyai.

2VÖ. Kierkegaard, 3. fej.:
Abszolút paradoxon.

Metafizikai hóbort".

si adottságmódjának megfelelő igazolást állít: a történelemben
megtapasztalt L-ről a történelemben tariúskodik.

»Legyen!« és tudás - a vallás

Mindennek alapján a kiinduló filozófiai megállapítást - a tudás a
létet követi - ki kell egészítenünk a vallás hozadékával. E szerint
nem csupán az a priori tudás határozza meg az ember létét, ha
nem létének minősége is meghatározza a tudását, és ez éppen a val
lásban ölt testet. Az egzisztencia etilaija meghaladja az a prioriontolá
giáját, - a »leguen!« a »oan«-t, A "megtérés princípiumának" vallá
sai módosítják a filozófia tételét: az ember"vallási" tudása "meg
térő" létének minőségéhez és mértékéhez igazodik. E bibliai vallá
sok és a tudomány, illetve filozófia közötti különbség egyebek kö
zött abban áll, hogy az előbbiek nyomatékkal figyelmeztetnek:
igazságaik mélységi megismerése sajátos egzisztencia-minőséget,

életmódot követel, amely radikálisan megelőzi a keretében és fo
lyamatában nyerhető tudás tényleges elsajátítását és birtoklását. A
teológia megfogalmazásában: a hit előtte jár a tudásnak, a hívő eg
zisztálás megelőzi a vallási igazság megismerését. Ennélfogva a
vallás elsősorban nem ismerettel gyarapítja az embert, hanem len
ni-tudását formálja, »legyenl--re bíztatja. A "kinyilatkoztatott" val
lás pedig kivált abban különbözik a filozófiától, hogy az általa le
hetővé tett lenni-tudásról azt állítja: az nem az ember létével
együtt van adva, hanem "kívülről" jut el az emberhez, a kinyilat
koztatásból: "A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus sza
va által" (Róm 10,17). Ezek szerint a vallási egzisztencia nem az
ember létével adott a priori lenni-tudás, hanem a kegyelem princípi
umában felkínált lenni-tudás megvalósulása, ami maradandóan rá
van utalva az ajándékozás kegyelmi többletére: "élek én, de már
nem én, hanem Krisztus él bennem. Amit pedig most a testben
élek, azt az Isten Fiában való hitben élem... " (Gal 2,20)

Közeliség és istenbizonyítás

"Az az Isten, akinek léte bebizonyítható, nem Isten. Ezért csak az ké
pes keresni őt, aki tőle indul el. Isten léte felőli bizonyosság - bár
mennyire is csíraszerű és megfoghatatlan - előfeltétele, nem pedig
eredménye a filozofálásnak." (Jaspers, 30-31, vö.: Fischer, 151)

Nem az a kérdés, hogy »van-e I.?«. Egy puszta »van« L-nel kap
csolatban éppen arra a kérdésre nem ad választ, ami az embert
ténylegesen foglalkoztatja. Az ember életszerű kérdése nem az,
hogy »van-e I.?" - minden ilyen »van-e?« kérdés pusztán tudo
mányos érdeklődéstelégít ki -, hanem az, hogy »mit tesz I.?«. Va
lóságos életében az ember nem úgy kérdez rá L-re, mint egy távoli
sziget létére, hanem egzisztenciájából kiindulva és arra tekintettel,
arra visszahajolva kérdez, vagyis az érintettség állapotában, abban
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3Mindazonáltal tudván,
hogy az elméleti témye

rés olykor maga alá
gyűri az élt életet, s dik
tálni kezd, ezért ügyelni

kell, hogya gondolkodás
ne kényszerítsen rá

maga szabta elméleteket
arra az életre, amelyből

fakad és amelyet szolgál
nía kell. Ez az intellektu

ális óvatosság, az eg
zisztenciális terepviszo

nyok iránti szellemi érzé
kenység és a spontán

életesemények tisztelete
sehol nem olyan lénye

ges, mint a vallás terüle
tén, ahol egy különleges

ágensnek - I.-nek - az
emberi egzisztenciában

valóságos megjelenéséről

van szó. Kihallani a
csöndes neszeket, észlel

ni a finom fénytöréseket
- ehhez érzékeny hal
lás, tapintatos-türelmes

szemlélődés kell.

a helyzetben, amelyben az isten fogalommal jelölt fenoménnek
eleven, nem merőben elméleti jelentősége van. Ebb61 az egziszten
ciális relevanciából nyeri első jelentését az »isten- szó, s olyan eg
zisztencia-közeli kérdésekben jelentkezik, mint pl. "Hol találko
zom én L-nel? - Jelen van-e világomban? - Hogyan engedhette
meg ezt és ezt? - Miért nem segít, miért közömbös?" stb. Ha va
laki számára az »isten« szónak ebben a közelségben semmiféle je
lentése nincs, az aligha fog nekivágni annak a sajátos keresésnek,
amely a »van-e L?« kérdéssel veszi kezdetét, s mivel maga mögött
hagyja az egzisztenciát, idegen-közömbös világban találja magát:
pan-opiikumban, ahol minden látszik, de semmi sem bizonyítottan
valóságos. Szögezzük le: az ember semmit nem kérdez előzetes

egzisztenciális érintettség, közelség. érdekeltség nélkül. A távoli
sziget, vagy a messzi galaxis létére is azért kérdez, mert valami
képpen dolga van szigetekkel, csillagokkal, közeliekkel és
távoliakkal, - köze van hozzájuk, szerepet játszanak életében. Ha
tényleges életében már életszerűen tudja, mi a sziget, akkor teheti
fel értelmesen a kérdést, vajon léteznek-e szigetek távolabb is. Kü
lönben honnan venné tárgyát-irányát a kérdés?

Először tehát nem a »van-e?«, hanem a »mit cselekszik?« kér
dése feszíti az embert. Amíg az isteni cselekvés tapasztalata ele
ven, addig nem is vetődik fel a »van-e?« kérdése. E kérdéshez
mintegy ki kell lépni az isteni cselekvés szituációs teréből. s on
nan - tehát kívűlről és közömbösen, avagy tudományos távol
ságtartással - kell rákérdezni a hátrahagyott szituációban még
valóságos szereplö cselekvőknek immár nem a valóságosságára
- hiszen csak az egzisztenciális közelségben voltak a szó lénye
gi értelmében valóságosak, ámde éppen ezt hagyta maga mögött
a kérdező -, hanem ontológiai konstitúciójára: létezik-e és miként
létezik az L és az ember? Bizonyos: amiként nem az antropoló
gia válaszolja meg az ember létezésére vonatkozó kérdést - az
embernek léteznie kell, hogy az antropológia lehetséges legyen
-, hasonlóképpen nem a filozófia vagy a teológia fogja megvá
laszolni az L létére vonatkozó kérdést. Ezek a kérdések ugyanis
már eleve meg vannak válaszolva ama szituáció által, amelyból
való kilépés teszi egyáltalán lehetövé a kérdés ilyetén megfogal
mazását. Amit a »van-e?« kérdést boncolgató reflexió elérhet, az
lényegében az egzisztenciális szituációban megélt tapasztalat fo
galmi feldolgozása, valamely elméleti keretben való elhelyezése
(mindazzal a nehézséggel és veszéllyel, amivel egy effajta vállal
kozás járhat). A kultúra tanúsága szerint az ember nem nélkü
lözheti a tényleges élethez minduntalan hozzá tapasztott máso
dik, elméleti, reflexiós aktivitást, mert csak ezáltal tud kilépni a
szituációk szorosságából és tájékozódni az elméleti reflexió által
nyitott perspektívában.'
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A kultúra mint a közeliség őrzője

Csak az elemi, életszerű, szituatív viszonyban megélt-megtapasz
talt fenoméntől lehet ellépni a »létezik-eiv-kérdés távolságába. Eb
ből az következik, hogy csak a hívő világában és közösségében
(vagyis az »egyháze-ban) van értelme az isten-kérdésnek. Ha az
ateista is érti a kérdést, noha, miként véli, egzisztenciálisan nem
érintett a kérdést megelőző fenomén jelentkezésében, akkor ennek
- egyebek között - az az oka, hogy az őt hordozó és sok tekin
tetben meghatározó kultúrában már olyan mély nyomot hagyott,
vagy ma is folyamatosan megújul a kérdést kiváltó egzisztenciális
érintettség, a közeliség. hogy a kérdés a kultúra szellemi tartalékai
alapján is értelmes. Ekkor a kultúra szelleméből, történelmi ta
pasztalatából - örökségéből - táplálkozik a kérdés értelmessége,
amit az is észlel, illetve mint kulturális örökségben az is részesedik
benne, aki önértelmezésében híján van az egzisztenciális vonátko
zásnak. Az ateizmus lehetőségi föltétele szükségképpen valamifé
le istenközelség, amely ha elveszíti is egykori elevenségét, tovább
ra is jelen lehet gondolati-szellemi-nyelvi formában. - Talán ez
az egyik lehetséges értelme a "keresztény kultúra" kifejezésnek.

Tanúsítás mint bizonyítás

Irodalom:
Heidegger, Martin: Útban
a nyelvhez. [»Helikon
Stúdió« XV.] (Ford.
TilImann J. A.) Helikon
Kiadó, Budapest, 1991.;
Kierkegaard, Seren: Filo
zófiai morzsák. (Ford. Hi
das Zoltán.) Göncöl Ki
adó, Budapest, 1997.;

"Az olyan szabású leglényegtelenebb igazságoktól, mint a »kétszer
kettő négy«, amelyekben az emberek könnyen egyetértenek, anélkül,
hogy némi szürkeállománynál többet fektetnének be - a
kisegyszeregy esetében valamivel kevesebbet, a relativitáselmélet
esetében valamivel többet -, innen vezet az út azokon az
igazságokon át, melyek már kerülnek is valamibe az embemek,
egészen azokig az igazságokig, amelyeket már nem bizonyíthat
másként igazza, mint élete feláldozásával, s végül azokig, melyeknek
igazságát igazzá bizonyítani csak valamennyi nemzedék zálogul adott
élete képes." (Rosenzweig, 144)

A kérdés távolságot teremt; a közelit eltávolítja, a távolit megidézi.
De nem teremti, hanem csak mozgatja a létezőket. Kérdést csak lé
tező fakaszt, mégpedig olyan, amely először is és legfőképpen kö
zeli, alkalmasint a legközelebbi. S hogyan teremt távolságot az on
tológiai kérdés? Úgy, hogy a létezők létére irányuló »van-kérdés«
lemetszi a létezőkről az ismerős életszituáció hajszálereit, s azt,
aminek létét eleven tapasztalat mutatja fel, tárggyá preparálja, s
valamiféle különleges "ontológiai tulajdonképpeniség" dimenzió
jára vetíti rá, midőn megkérdezi: tulajdonképpen van-e, és miként
van ez és ez a dolog... ? Ezáltal elidegeníti a létezőket, s megterem
ti az alany-tárgy oly végzetes állapotát: egyik oldalon az ember
mindentőlmegfosztott kérdezőként,a másikon a dolgok, amelyek
a lét jogáért küzdenek. Ilyenformán minden a létről szóló értelem
mérlegén billegő ingatag fenoménné válik. Még I. is.
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Jaspers, Karl: Der
philosophische Glaube.
[»Serie Piper« Bd. 69.)
Piper, München-Zürich,
1974.; Fischer, Norbert:
A filozófusok istenkere·
sése. (Ford. Dr. Kaposi
Tamás.) [»Katolikus Teo
lógiai Kézikönyvek« 2.)
Agapé, Szeged, 2001.;
Rosenzweig, Franz: Az
új gondolkodás. Néhány
utólagos megjegyzés A
megváltás csillagához.
ln: UŐ: Nem hang ésfüsl.
Válogatott írások. (Vál. és
ford. Tatár György.) Hol
nap Kiadó, Budapest,
1990.; Rahner, Karl: Az
Ige hallgatója. Vallásfilo
zófiai alapvetés. (Ford
Gáspár Csaba László.)
Gondolat, Budapest,
1991.; Rahner, Karl: Ahit
alapjai. Bevezetés a ke
reszténység fogalmába.
(Ford. Endreffy Zoltán.)
SZIT, Budapest, 1983.
(Újabb kiadás: [Katolikus
Teológiai Kézikönyvektt
27.) Agapé, Szeged,
21998.; Lévinas, Emma·
nuel: Nyelv és közelség.
(Vál. és ford. Tamay
László.) [»dianoia soro
zat«] Tanulmány Ki·
adó-Jelenkor Kiadó,
Pécs, 1997.

Szembeötlő, hogy a vallások nem bizonyítják I. létét, hanem
felmutatják konkrét istentapasztalatukat. A vallás mint vallás
soha nem lép tovább az elméleti bizonyítás irányába, hanem
megmarad faktikus istentapasztalatának tanúsításánál, a
kérügmánál: hirdeti azt, ami megtörtént, végbement.

Ezzel szemben a filozófiai istenbizonyítás arra törekszik, hogy
I. létét mintegy a konkrét és esetleges vallási tapasztalattól füg
getlenül, azt megelőzve igazolja, vagyis kimutassa, hogy I. elő

zetes léte az alapja és oka a vallásokban faktikusan föllelhető is
tentapasztalatoknak. A kérdésben a filozófia a rá jellemző mó
don jár el: valamely tapasztalatot akkor tekint igazoltnak, ha fel
tudja mutatni a priori lehetőségi föltételeit. Amennyiben ez sikerül,
úgy számára a tapasztalat - az elvi lehetőségei felől tekintve 
bármikor megtörténhet, de annak, hogy mikor történik meg és
hogy egyáltalán megtörténik-e, már nincs jelentősége.

Nos, ez az, ami a vallást elválasztja a filozófiától. A vallás
nem csak, hogy nem tudja igazolni az általa tanúsított istenta
pasztalat a priori lehetőségi föltételeit, hanem a filozófia erre irá
nyuló bizonyító igyekezetét is elutasítja. Az aprioricitásra tekintő

metafizikai filozófia számára járulékos jelentőségű történetiség
ugyanis a vallás istentapasztalatának a legkevésbé sem esetleges,
hanem nagyon is lényegi eleme, amelyet nem áll módjában
mintegy zárójelbe téve maga mögött hagyni, - hiszen ezáltal
felszámolná önmagát és átalakulna a "világ bölcsességévé", azaz
filozófiává. Legalábbis a bibliai vallások tisztában vannak azzal,
hogy mit veszíthetnek a filozófia túlzott igyekezetével.

Amíg a bibliai vallások elsősorban az emberi egzisztenciában
és a történelemben tapasztalják meg, majd várják és keresik L-t,
addig nincs számukra más bizonyítási lehetőség, mint a tanús
kodás. Ha ezt a bizonyosságot keveslik, a filozófia aligha tud se
gíteni rajtuk: bár szavatolt-bizonyított abszolútumot, ami elgon
dolható, tud kínálni, de élő L-t, aki megszólít és aki megszólítha
tó, semmiképpen. A filozófus gondolkodik, és nem imádkozik:
ami ugyanis elgondolható, az nem vallási imádás, hanem intel
lektuális szemlélet tárgya. - Ennek alapján talán nem is olyan
végzetes a vallásra nézve, hogy L-e nem gondolható el filozófiai
lag. Elég, ha "elgondolja" egy közösség sorsa, vagy annak vértelen
formája, különleges megidézése: a liturgia.
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