
Adj nekünk kicsiny
hitet
„Nem azért jöttél, hogy kapj, hanem hogy sokat adj” — szólt az öreg,
tapasztalt szerzetes a szerzetesjelöltnek, aki felkereste a kolostorban.
Tegnap jutottak eszembe ezek a szavak, mikor egy év múltán újra át-
léptem e remetelak küszöbét. Ugyanez a gondolatom támadt ma,
amikor a reggeli evangélium fölött elmélkedtem, amelyben tanítvá-
nyai arra kérik Jézust: „Növeld bennünk a hitet!”, Jézus pedig így
felel: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag...”1

Elmélkedés közben egyszer csak e szöveg a szokásostól egészen
eltérő megvilágításba került. Nem azt akarja-e mondani nekünk
Krisztus e szavakkal, hogy: „Miért kértek tőlem sok hitet? Lehet, hogy
‘túl nagy’ a hitetek. Csak ha kisebbé válik, amikor parányi lesz, mint
egy mustármag, akkor hozza meg gyümölcsét és mutatja meg erejét.”

Az apró, parányi hit nem feltétlenül a kishitűség bűnének a gyü-
mölcse. A „kis hitben” néha több élet és igazság rejtőzhet, mint a
„nagyban”. Nem érvényes-e a vallásra is az, amit Jézus a magvető-
ről szóló példabeszédében mondott, amelyben a mag, amely válto-
zatlan marad, haszontalanná válik, de ha elhal, bő termést hoz? Nem
szükséges-e, hogy a hit az ember életében és a történelem folyamán
bizonyos korokban elhaljon, radikálisan csökkenjen — és egyúttal ez
a kor nem kegyelmi idő-e, kairosz, ha a helyzetet az Evangélium pa-
radox logikájának szellemében látjuk, amikor a kicsi a nagy fölé ke-
rekedik, a veszteség és egyszerűsödés nyereség, és saját magunk le-
kicsinyítése nyitottságot jelent az isteni mű növekedése iránt.

Lehetséges, hogy éppen fordítva vannak a dolgok, sok szokvá-
nyos „vallási ügyről” gondoltuk, hogy „isteni”, miközben emberi,
túlságosan is emberi volt — és csak azután jut bennük szóhoz az,
ami valóban isteni, miután radikális csökkenésen mentek keresztül.

A gondolat, amely sejtés formájában éveken át érlelődött bennem,
olyan hirtelen szökött szárba, hogy már nem tudtam többé elfojtani.

S mert nemcsak az egyházi teret belakó keresztények járnak az
eszemben, hanem folyamatosan az egyházon kívüli keresőkre is
gondolok, arra jutottam, hogy nekik is — főleg nekik — nem tarto-
zunk-e „kis hittel”, hogy végre kő helyett kenyeret adhassunk
nekik? Nem éppen ők hivatottak-e arra — éppen azért, mert sok
minden idegen számukra, amihez mi már túlságosan hozzászok-
tunk —, hogy leginkább megértsék a „kicsiny hitet”?
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Nem, igazán nem holmi egyszerűsített, „emberközeli”, olcsó és
igénytelen álkereszténységről, nem holmi romantikus vagy funda-
mentalista „kezdetekhez való visszatérésről” beszélek — sokkal in-
kább mindennek az ellenkezőjéről!

Meggyőződésem, hogy a válságok tüzében edzett, a „túlságos em-
berközeliségtől” megszabadított hit ellenállóbb lesz a vallási egysze-
rűsítésekkel, a vulgarizálással és az olcsó behízelgésekkel szemben.

A szóban forgó kis hit ellentéte ugyanis a túlságosan könnyelmű
„bizonyosságokat” és ideológiai konstrukciókat halmozó olcsó hit,
amely végül azt eredményezi, hogy a sok fától nem látjuk a hit er-
de jét, annak mélységét és titkát.

Nos, magányos erdei elmélkedéseim közben megihletett az erdő
képe, mint a vallás titkának találó metaforája — megihletett renge-
tegségével, mélységével és a benne tenyésző életformák lenyűgöző
sokféleségével, megihletett ez a többrétegű ökoszisztéma, a termé-
szet mindezidáig befejezetlen szimfóniája, ez a spontán térelosztás,
amely olyannyira különbözik az emberi lakóhelyek tervszerűségé-
től és megszerkesztettségétől, az utcáktól és parkoktól, megihletett
az erdő, amelyben újra meg újra eltévedhetünk, de egyszersmind
váratlanul más-más arculatára és ajándékaira bukkanhatunk.2

A kis hit nem „könnyű hit”. A hit értelmezésének ezen az útján a
legbuzdítóbbnak számomra a karmelita misztika bizonyult, kezdve
Keresztes Szent Jánossal, aki azt tanította, hogy el kell jutnunk em-
beri „lelkünk érzéki természetének”,3 értelmünknek, emlékezőké-
pességünknek és akaratunknak a határára, és csak ott, ahol úgy
érezzük, zsákutcába kerültünk, ott születik meg bennünk az igaz
hit, szeretet és remény, és folytatva Lisieux-i Szent Teréz „kis útjá-
val”, amelyet halálának sötét óráiban pillantott meg.

A kérdés a következőképpen hangzik: Nem kell-e hitünknek is — ha-
sonlóképp Urunkhoz — sokat szenvednie, keresztre feszíttetnie és meg-
halnia — hogy aztán „föltámadhasson halottaiból”?

Mitől szenved a hit, hogyan feszíttetik keresztre? Nem a keresz-
tények üldözésére gondolok. A hit korai formájában (Ricoeur sze-
rint „kezdeti naivitásában”) — abban a formájában, amelynek egy-
szer el kell enyésznie — főleg az „élet sokféleségétől” szenved.
Keresztje a valóság mély ellentmondásossága, a paradoxonok, ame-
lyeket az élet hoz, és amelyek kívül esnek az egyszerű tanítások,
tiltások és parancsok rendszerén — ez az a szikla, amelyen a hit
korai formájában gyakran hajótörést szenved. De az ilyen hajótö-
résnek nem lehet-e azonos értelme és eredménye, mint amikor föl-
törjük a dió héját — hogy ezáltal eljussunk a magvához?

Sok ember „egyszerű hite” — és az ebből eredő „egyszerű erkölcse”
— akkor kerül komoly válságba, amikor az illető szembesül azzal,
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amivel előbb vagy utóbb mindenki találkozik, hogy bizonyos élet-
helyzetek, amelyek gyakran emberi kapcsolatokkal állnak összefüg-
gésben, bonyolultakká válnak, hogy a lehetséges megoldások közül
nem képesek egy olyat sem kiválasztani, amellyel ne járna jó néhány
„de”. Mindez „megrendíti a hitet”, a kétely hullámait kelti — éppen
azt eredményezi, amellyel ez a típusú hit nem képes megbirkózni.

Számos hívő kételyeinek váratlan feltornyosulása láttán visszahátrál
kezdeti hitének áhított fedezékébe — vagy saját hitének „gyermeki
stádiumába”, vagy az egyház múltjába, az egyházi élet valamely korsza-
kának utánzásába.

Az ilyen emberek azután gyakran keresnek menedéket a vallás
szektás formájában. Különféle csoportok olyan közeget kínálnak
nekik, ahol időnként „kiimádkozhatják”, azaz kikiabálhatják, ki-
sírhatják és kitapsolhatják magukból szorongásaikat, kipróbálhat-
ják a lélektani visszafejlődést a „gügyögés” (a „nyelveken szólás”)
fázisába, miközben a hasonló irányultságú, időnként még nagyobb
problémával rendelkező emberek társasága elringatja, elcsitítja
őket. Ugyanakkor más környezetet kínálnak az egyháztörténet leg-
különfélébb skanzenjei — megpróbálják szimulálni elmúlt száza-
dok „egyszerű népi vallásosságát” vagy a „modernitással meg nem
fertőzött” teológia, liturgia és spiritualitás világát.

Mindazonáltal a hitre is érvényes a mondás, miszerint az ember
„nem léphet kétszer ugyanabba a folyóba”. Az idő előrehaladtával
többnyire megmutatkozik, hogy csupán romantikus játékról volt
szó, kísérletről, hogy ezek az emberek belépjenek egy olyan világba,
amely már nem létezik. Az illuzórikus vallásosságban való megte-
lepedési kísérleteket állandó, görcsös tettetés kíséri saját maguk és
mások előtt. A felnőtt hívőnek az igyekezete, hogy visszajusson hi-
tének gyerekszobájába, vagy az újonnan megtérő hívő kezdeti lel-
kesedése éppolyan értelmetlen és hiábavaló, mint az az időutazási
kísérlet, hogy visszatérjünk a modernizmus előtti vallásosság vilá-
gába. Az így fölépített skanzen ugyanis nem a hagyományos népi
vallásosság élő faluja, és nem középkori kolostor, hanem valójában
romantikus képzetünk kancsal mása arról, milyen is volt, amikor a
világ és az egyház „még rendben voltak”, nem egyéb, mint a múlt
fájdalmasan mulatságos karikatúrája.

A „fundamentalizmus” a hit betegsége, amely a múlt árnyaival
próbálja meg elsáncolni magát az élet aggasztó bonyolultsága elől.
A vele gyakran együtt járó fanatizmus pedig csak haragos reakció az
ezt követő frusztrációra, a keserű (be nem ismert) felismerésre, hogy
ez zsákutca. A vallási gyűlölet gyakran a másokkal, a „kintiekkel”
szemben érzett rejtett irigység eredménye — irigységé, amely olyan
emberek megkeseredett szívéből fakad, akik nem képesek beismerni
a saját lelki otthonukkal szembeni mélységes elégedetlenség érzését.
Nincs erejük sem ahhoz, hogy megváltoztassák, sem ahhoz, hogy el-
hagyják ezt a lakhelyet — ezért kétségbeesetten és görcsösen ra-
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gaszkodnak hozzá, és minden olyan dolgot megpróbálnak eltűn-
tetni a színről, amely a lehetséges alternatívákra emlékeztetné őket.
Saját megoldatlan és be nem ismert kétségeiket másokra vetítik ki —
és másokban harcolnak velük.

A hit számos formája, amely „nagynak” és „szilárdnak” látszik,
valójában csak elnehezedett, megkövült, felduzzasztott forma, nem
több, mint nagy és kemény páncél, amely mögött kilátástalanságból
fakadó szorongás rejtőzik.

Mindezzel szemben a hitnek az a formája, amely anélkül, hogy visz-
szarettent volna, megedződött a válság tüzében, nagy valószínűség-
gel sok mindent elveszít, amivel azelőtt azonosult, vagy amit meg-
szokott. Mindazonáltal az csak a felszín volt, amely megperzselődött
a tűzben. A hit új érettsége főként arról ismerszik meg, hogy nem
„vértezetben” áll ki — sokkal inkább ahhoz a „pőre hithez” hasonlít,
amelyet a misztikusok emlegetnek; ez a hit többé nem támadó és
nem arrogáns, sőt nem is türelmetlen a másokkal való kapcsolatá-
ban. Igen, a „nagy” és „erős” hittel szemben kicsinynek, észrevét-
lennek fog tűnni — mint a mustármag, mintha semmi lenne.

Azonban éppen így működik Isten a világunkban, mondja Eckhart
mester: Isten „semmi” a létezők világában, mert Isten nem létező a
létezők között.4 Majd Eckhart így folytatja: neked is „semmivé” kell
válnod, ha találkozni akarsz vele. Ha „valamivé” akarsz válni (va-
lamit jelenteni, valamit birtokolni, valamit tudni — röviden: egyes
létező dolgokhoz, a világ dolgaihoz kötődni), akkor nem vagy elég
szabad a Vele való találkozáshoz.

Lehet, hogy a mi hitünket is betemette sok minden, „valami” ter-
mészetű dolog — személyes elképzeléseink, vágyaink, kívánsága-
ink, túlságosan is emberi elvárásaink, fogalmaink és elméleteink,
meséink és mítoszaink világa, az „olcsó hit”. Lehet, hogy még eny-
nyivel sem elégszünk meg, és még többet akarunk kapni: több hitet,
több bizonyosságot és biztosítékot az élet bonyolultsága ellen!

Krisztus azonban így szól: „Legyen hitetek Istenben!”5 Ne az
„emberben”, amely hit elveszhet korunk ideológiáinak és világné-
zeteinek labirintusában. Isteni — ez azt jelenti: észrevétlen, kicsiny,
szinte észrevehetetlen e világ számára!

Isten, akit világunkban a Keresztrefeszített és Feltámadott kép-
visel, a paradoxonok Istene: ami az embereknél bölcsesség, az nála
balgaság, ami az embereknél őrültség és botrány, az nála bölcsesség,
ami az embereknél gyengeség, az nála erő, ami az embereknél nagy,
az nála kicsiny — és ami kicsiny, az Ő szemében nagy.6

Képesek vagyunk-e felismerni a szélviharban, mely hitünkből oly
sokat elvitt és elvisz — akár az ateista kritika támadásaira gondo-
lunk, akár saját kétségeink viharáról és hitünk belső válságáról

4Eckhart szerint Istennek
nem úgy van léte, mint a

teremtett létezőknek,
hanem Ő maga a lét,

és minden létező Istenben
létezik. (A ford.)
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vagy korunknak a hit számára kedvezőtlen légköréről van szó —,
hogy az nem egyéb, mint a Szentlélek felszabadító fuvallata, ha-
sonlóan az izraelitákhoz, akik prófétáiknak köszönhetően veresé-
geikben felismerték az értékes isteni pedagógiát és ellenségükben,
Nabukadonozorban „Isten szolgáját”?

Ha az ember — vagy „Isten népe” — nem képes megválni vala-
mitől, ami megbéklyózza és akadályozza haladását a további úton,
akkor az Úr időnként kénytelen a megszabadítás olyan módszereit
alkalmazni, amelyek valóban nem fájdalommentesek. A „zugrunde
gehen” — mint azt Nietzschétől tudjuk — nemcsak hajótörést és
pusztulást jelent, hanem szó szerint „az alapokig való leásást”, a
magig való eljutást is.

Ezért első meditációmat ezzel az imával zárom: „Uram, ha vallá-
sos  ságunkra/hívő ember voltunkra túlságosan ránehezültek volna
bizonyosságaink, végy el e ’nagy hitünkből’; vedd el hitünkből a
’túlságosan emberit’ és adj helyette ’hitet Istenben’. Adj nekünk,
akaratod szerint, inkább kis hitet, kicsinyt, mint a mustármag — tele
a Te erőddel.”

Kiss Szemán Katalin fordítása
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