
Belon Gellért

VALLÁSOSSÁG ÉS EGYSZERŰSÉG

Unos-untalan halljuk a megállapítást, hogy korfordulón állunk.
Már látni lehet a kibontakozás útját is, mely az egyszerűség felé
vezet. Márpedig aki és ami az egyszerűség felé tart, az Isten felé
tart, mert Isten maga az egyszerűség.

Nem árt a vallásosság területén is megfontolni az egyszerűsödés

kérdését. A lelki életben való haladás ugyanis minden korban az
egyszerűség felé mutatott. A középkori skolasztika légkörében élő

szentek csJakúgy az egyszerűség felé fejlődtek. mint a barokk világ
lélekmesterei. Ha a mi korunk egyéb téren is az egyszerűséget sür
geti, akkor nekünk kétszeresen is sürgetövé válik vallási életünk
leegyszerűsítése.

Az egyszerűséget éppen azért nehéz meghatározni, mert egy
szerű. Nagy szavak, mély magyarázatok, sokágú következtetések itt
céltalanok. Az egyszerűség olyan, hogy az maga magáért szól. De
talán mégis sikerül közelebb hozni, ha megjelenési formájára mu
tatunk rá. Ez pedig a rejlés.

Szent Pál a keresztény életet így fogalmazza meg: "A ti élete
tek el van rejtve Krisztussal az Istenben." (Kol. 3, 3) Mintha csak
azt mondaná, hogy amint az életteljességben levő Isten a láthatat
lanság és felfoghatatlanság köntösébe öltözik, úgy Krisztussal együtt
a keresztény ember egyre kibontakozó kegyelmi életteljessége is a
rejtettség fátyolába burkolózik. Hogy ezt valóban így értette Szent
Pál, kiviláglik ebből is; fenti mondatát nyomban azután irja le,
hogya zsidózó keresztények magatartásáról beszélt és azt ekként
ítélte el: "A bölcseség látszatát keltik az önkényes istentisztelettel,
az alázatoskodással és a test sanyargatásával, de nincs bennük sem
mi megbecsülni való, sőt csak az érzéki test kielégítésére szolgál
nak" (Kol. 2, 23.). Szinte megdöbbenünk, mikor e sorokat olvassuk.
Némi gondolkodás után azonban mindjárt rájövünk, hogy Szent
Pálnak nagyon is igaza van. Hiszen éppen ebben a háromban mu
tatkozik meg keresztény életünknek oly sok hibája, ami miatt szé
gyenkeznünk kell, és ami mindig nagyon rossz színben tünteti fel
vallásunkat.

De még mielőtt a részletekbe bocsátkoznánk, vizsgáljuk meg a
rejlés összefüggését az egyszerűséggel.

A rejtőzés

Testben élő szellemek vagyunk, ez ember-voltunkkal jár. Éppen
ezért nagy a veszedelem, hogy a testi szemléleten keresztül nézzük
a lelket s a lélekhez kapcsolódó kegyelmet. Ennek a testi szemlélet
nek elsődleges szempontja az, hogy az anyagi erőnek mindig meg
van a maga eredménye. Minél nagyobb követ dobok a tóba, annál
nagyobb hullámokat látok a víz tükrén; rninél nagyobb mozdony
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rohan el mellettem, annál nagyobb szelet csap; minél közelebb
ülünk a tűzhöz, annál jobban kipirul az arcunk és annál inkább át
forrósodunk. Igy képzeljük el a kegyelmec és rajta keresztül az
Isten közeledését is hozzánk. A kegyelmet világfölötti erőnek gon
doljuk (ebben igazunk is van), s éppen ezért lelkünkbe áradását és
bennünk maradását a lélek és sziv nagy megmozdulásában, a gon
dolatok és érzések hullámzásában véljük megtalálni.

A lélek útjai azonban egészen mások, és törvényei is mások.
Mosolyogva szokták a skolasztikus szőrszálhasogatás példájaként
emlegetni azt a vitát, hogy egy gombostűfejen egy vagy ezer angyal
fér-e el. Ezen lehet nevetni; arra azonban élesen rávilágít, hogy a
szellem világa egészen más, mint az anyagé, a testé. És mert a ke
gyelem közvetlenül a lélekhez tapad, azért az is részesedik ebben a
más-ságban, Ennek a más-ságnak az első ismérve, hogy nesztelen,
zajtalan, hullámzástalan.

De okoskodás helyett legjobb, ha az Úr Jézus Krisztusra né
zünk. Róla olvassuk Szent Máténál: "Nem verseng és nem kiáltoz,
sem az utcákon nem hallja senki az ő szavát. A megroppant nádat
nem töri el és a füstölgő mécsbelet nem oltja ki" (Mt. 12, 19.). És
az a csodálatos, hogy "benne lakozik az istenség egész teljessége
valósággal" (Kol. 2, 9), mégis "mint a harmat" lép be a világba. Ér
kezése és jelenléte tehát nem hasonlít "lángoló tűzhöz és forgószél
hez és sötétséghez és harsonazengéshez és szózatok hangjához" (Zsid.
12, 18) - miként az ószövetségben. Éppen ez az új az uj szövetség
ben: Krisztus - és benne természetesen a kegyelem is - "nem tar
totta az Istennel való egyenlőséget olyan dolognak, melyhez erősza

kosan ragaszkodjék, hanem kiüresítette önmagát, felvette a szolga
alakját, emberekhez hasonló lett és külsejét tekintve úgy jelent
meg, mint ember" (Fil. 2, 6).

Sarkpontja ez a keresztény vallásnak. És mert a kereszténynek.
"ugyanazt az érzést kell ápolnia, amely Krisztus Jézusban is meg
volt" (u. o.), azért érdemes lesz megnézni, milyen formákat öllhetett
Jézus vallásos élete és milyen vallásosságot sürgetett.

A názáreti rejtett élet

Sokszor beszélünk a názáreti életről, de az a gyanúm, hogy
gyakorlati elképzeléseink teljesen hamis utakon járnak. A művészi

és művészietlen elképzelések táplálják bennünk ezeket. Az apokrif
irodalom tele van szent álmodozásokkal a gyermek Jézus csodáiról,
gonoszokat feddő intéseiről, elragadtatott imáiról, stb. Holott a
szentírás nemcsak hogy nem tud ilyenekről, de a feltűnő vallásos
sági formáknak még a lehetőségét is kizárni látszik.

Jézus első csodája a kánai mennyegzőn volt (Ján. 2, 11): "Ez
zel kezdte meg csodajeleit" - mondja Szent János. Előbb tehát
semmit sem tett. Hogy nem beszélt föltűnőbben az Istenről s kö
vetkezésképen nem is dorgálta az embereket, az kiderül abból, hogy
12 éves korában a templomban való szereplés után visszatért Názá-
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retbe, de a beszédet nem folytatta. Ha folytatta volna, akkor a
gyermek-művészeknél tapasztalt társadalmi nimbusz kísérte volna
további életében, mint gyermek-prófétát. A gyermek-prédikátor
rendkívülisége már előrevetítette volna későbbi nagyságát.

Röviden összefoglalva: Jézus Názáretben semmi rendkívülit nem
mondott és nem tett, amiből csak kissé is sejteni lehetett volna a
benne rejlő istenséget vagy prófétai nagyságot. Különben nyilvános
fellépése utáni visszatértekor nem álmélkodtak volna a názáretiek és
nem kérdezték volna: "Honnét van ennek ez a bölcsessége és csoda
tévő ereje? Nemde ez az ács fia ?" (Mt. 13, 55). És nem is botránkoz
tak volna meg benne (u. o. 57), hiszen természetszerűnek vették
volna annak későbbi szereplését, akiben gyermekkorától fogva rej
tett isteni erők jelenlétét tapasztalták.

Jézus Názáretben annyira elrejtette isteni életét, hogy még
rokonai sem sejthették nagyságát. Három évi működés után is ezt
kell szent Jánosnak leirnia: "Még atyjafiai sem hittek őbenne"

(Ján. 7, 5). Sőt, nyilvános fellépése elejéről értesít minket szent
Márk: "Mikor övéi ezt meghallották, elmenének, hogy megfogják
őt, mert azt mondrák: "megháborodott" (MK. 3, 21.). A gyermek
korától fogva rendkívüli adottságokkal felruházott rokonra a hoz
zátartozók inkább büszkék szoktak lenni. Jézus esetében éppen az
ellenkezője történt: restelkedtek fölötte, mint ahogy szégyenkezünk
olyan rokonunkon, aki váratlanul olyan szerepben tűnik fel, amely
nek "oroszlánkörmeit" legalább a szűkebb rokoni körben nem mu
tatta meg.

Bármennyire csodalkozunk is az isteni akaratnak ezen az in
tézkedésén, tudomásul kell vennünk. És most már meg kell próbál
nunk Jézus vallásos életének elemzését.

Jézus imaélete

Bámulatos, hogy az Úr Jézus, ki lényegileg egyesülve volt az
Atyával, rnennyire egyszerű imaéletet élt. Ha rejleni akart, ezt kel
lett esősorban elrejtenie. "E fiúból pap lesz, akárki meglássa !" 
mondja a költő. Az élet szokványos formáiból kilépő ember feje
fölött a választottság és nagyrahivatottság nimbusza kering. Ha e
nimbuszt akarta az Úr elkerülni - márpedig akarta - akkor nem
tehette, hogy elvonuljon az élettől s a magányt keresve órákat tölt
sön elmélkedésekben és imádságokban. Azt sem tehette, hogya túl
áradó emberi szív szekatlan szavaival és lelkesült érzés lángoló buz
galmával szólion az Istenről és az isteni dolgokról, Még sok szentnél
is mennyi túlfűtöttséget lehet tapasztalni, valahányszor imádkoznak.
Hát még a nem szenteknél! Szekatlan szavak, szokatlan gondolatok,
szokatlan imamódok jellemzik azokat, akik magukat közelebb vélik
az Istenhez. Az ilyenekre szokták mondaní: ez imádságos ember!
ez szent ember! Jézusnál ezt sem falubelijei, sem rokonai nem álla
píthatták meg, - különben később másként kezelték volna és ter
mészetesnek vették volna isteni elhivatottságát.
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De Ő ezt nem is igényelte. Hiszen nem mutathatott más példát,
aki ezt mondta: "Te pedig, mikor imádkozol, menj be kamrádba
és ajtót betéve imádkozzál Atyádhoz a rejtekben" (Mt. 6, 6). Persze
ez nem azt jelenti, hogy Jézus nyilvánosan sohasem imádkozott.
Alávetette magát azoknak az imamódoknak és imaszokásoknak,
amelyek az akkori vallási élet kereteiben éltek. Noha ezek az ima
formák mérhetetlenül alacsonyabbak voltak isteni lelkének meg
felelő imáinál, mégsem tért el tőlük. Erre különben maga is utal
egy helyen: mikor Keresztelő János elé járul és odaáll a Jordánban
János keze alá. "De János vonakodott, mondván: Neked kell engem
megkeresztelned és Te jössz énhozzám? Felelvén pedig Jézus mondá
neki: Hagyd el ezt most; mert így illik teljesítenünk minden igaz- .
ságot" (Mt. 3, 14), azaz minden előírást. Tehát nem azzal kezdte,
hogy felrugta a törvényt, hanem "a törvény alattvalója lett" (Gal.
4, 4): az akkori szokás sok kereteibe illeszkedett.

Nemcsak imádkozását tudta elrejteni a szokásos formák alá,
de istenéiményének hevét és rnelegét is. Az evangéliumokon áttü
zel Jézus istenszeretésének forrósága; de nézzük meg imáit: mily
egyszerű szavak alá rejti mindezt. A Miatyánk lapidáris szavai mel
lett nem sok imádságát jegyezte fel a szentírás. De ezek - a leg
utolsó főpapi ima kivételével - nem többek az általa dicsért vámos
imáj ánál, melyben a megszólítás csak egyszerűen ennyi: "Isten l"
(Luk. 18. 13). Sehol semmi elragadtatást jelző szó, sehol semmi öm
lengés és áradozás. Mintha csak be akarta volna mutatni, amit
ajánlott: "Imádkozván pedig ne szaporítsátok a szót, mint a pogá
nyok" (Mt. 6, 7.). A Getszemáni kertben végzett imájáról Isten
íratta meg, hogy "imádkozék, ugyanazon beszédet mondván" (Mk.
14, 39.).

Nem is tudunk hová lenni az ámulattól azon, milyen szemérme
sen rejtette el Jézus Isten-látásának örömét, Istenben való egységének
lelkesültségét és kegyelemmel való telítettségének lelkendezését.

Jézus önmegtagadása

Akikre rávetül az istenség árnyéka, azok közül sokan rendkí
vüli önmegtagadások és áldozatok útjára lépnek. Szigorú aszkéta
alkat és kemény fegyelmezettség von fejük köré karizmatikus el
hivatottságot. Keresztelő Szent János mutatja legtisztábban ezt a
tipust. Meg is volt a varázsa mindenki előtt, és tódult hozzá a nép,
nagyok és kicsinyek egyaránt. A zsidó vezetők szívesen elfogadták
volna prófétájuknak és könnyebben beilleszthették volna elképzelé
seikbe eljövendő istenküldöttként. Szívesen vették ostorozó beszé
deit, meghajtott fejjel hallgatták kifogásait. Jézus állapítja meg a
zsidókról: "Ti ideig-óráig akartatok örvendezni az ő fényében."
(Ján. 5, 35.)

A vallásos élet valóban szívesen képzeli el magát a szigorú élet
mód és hajthatatlan erkölcs-prédikátorság formájában. Azt jól tud
juk, mi volt Jézus véleménye az önmegtagadásról és mi volt itélete
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a bűnről és bűnösökről. Hajthatatlan keménység és alkutlan szem
benállás jellemzi a bűnnel szemben, és kéri a napi kereszthordozást.
De hogy ezt a magatartását hogyan tudta annyira elrejteni, hogy
- maga panaszolja fel - falánk és borissza embernek, a vámosok
és bűnösök barátjának mondhatták (Mt. 11, 19), ez nagy titok szá
munkra. Valahogy úgy lehetett, ahogy ő kívánja: "Te pedig mikor
böjtölsz, kend meg fejedet és orcádat mosd meg, hogy ne lássanak
böjtölni az emberek" (Mt. 6, 17). A bűnösökkel szemben pedig a
tékozló fiú atyjának türelmét és bizalmát mutatta. Mögéjük rej
tette el erkölcsi felsőbbségének és fölényének erejét.

Rejlés és egyszerűség

Míg a dolgok a maguk rendes menetében haladnak és a maguk
arányos helyén állanak, addig nincs bonyodalom. Mihelyt azonban
valamit kiemelünk, nagyobb súlyt és színt adunk neki, keveredés
és aránytalanság támad. A vallásosságban ezt az arányosságet az
egyház biztosítja. Szent Pál a kolosszeiekhez írt levelében utal az
egyház titkára (Ko. 2, 19). Az egyház pedig megszabta a vallásosság
mindenkire nézve kötelező formáját, mely röviden a napi imákban,
heti misében, évi gyónás-áldozásban és a hit-remény-szeretet gya
korlásában áll. Ezzel azt is kimondja: ennyi lényegében elég ahhoz,
hogy fenntartsuk magunkban a kegyelmi életet, más szóval az élet
szentséget. Ami ezen felül van, lehet nagyon ajánlatos, dicséretes,
de semmiképen sem jelent mindenki számára kötelező életformát,
főként pedíg nem jelent nagyobb fokot a kegyelmi élet terén és
nem jár több joggal a-vallásos életben azokkal szemben, akik ezt
nem teszik. Tehát pl. aki naponta áldozik, dícséretes dolgot tesz, az
egyház ezt ajánlja is. De a napi áldozás nem jelenti azt, hogy a napi
áldozó jár egyedül az egyetlen helyes úton és hogy az életszentség
magasabb régióiban jár. Hasonlóképen az imádsággal is így állunk.
Aki mindennap a maga módján imádkozik, ha csak röviden is, de
lélekből, ez neki elég lehet kegyelmi életéhez. Nem biztos, hogy aki
órákat tölt el imádkozásban és különböző ájtatosságok végzésében.
az közelebb áll az Úristenhez. Ugyanigy állunk az önmegtagadással
is. Aki állapotbeli kötelességeinek megfelel és az azzal járó fegyel
mezettséget megvalósítja, az szent lehet.

Az önkényes istentisztelet

Altalában azt kell tehát mondanunk, hogy minden keresztény
embernek bízni kell abban a minimumban, amit az egyház meg
kíván tőle az istenszolgálat terén, és nem szabad aggodalmaskodnia
sem magában, sem másban, ha többre nem telik. Am éppen itt je
lentkezik sok lélekben a baj, mint ahogy jelentkezett Szent Pál
idejében is: féltek attól, hogy nem elég az, amit az apostoli egyszerű

ségű egyház számukra biztosított. Éppen ezért kerestek különböző

gyakorlatokat, amelyekkel pótolni vélték a hiányokat. Ezekben a
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jámborsági többletekben nem az volt a baj, mintha tévesek, vagy
rosszak lettek volna, hanem az, hogy gyakorlóik lényegeseknek
tartották őket, holott nem voltak azok. És nemcsak a maguk szá
mára tartották lényegeseknek őket, hanem más, sőt mindenki szá
mára. üdvösségüket ezektől remélték. És ebben volt a hiba.

Az egyéni imaéletben ez az önkényesség úgy jelentkezik, hogy
olyannak képzeljük el az Istennek tetsző imát, amilyennek Isten
nem parancsolta. Sokan panaszkodnak, hogy nem tudnak imádkoz
ni. És ha megvizsgáljuk a dolgot, rájövünk, hogy talán a legistene
sebb imát végzik. Ezek ugyanis azt gondolják, hogy ima közben
nagy és mély értelmű szavakat kell mondani, a figyelemnek az ima
alatt végig feszültnek kell lennie és az érzéseknek áhítatos magassá
gokban kell járniuk. Persze hogy jó lenne, ha ez mind így együtt
lenne. Am Isten is számolt az emberi figyelem törékenységével és
az érzések ingadozásával. És minthogy az ima nem más, mint a szív
fölemelése Istenhez, azért esetleg több érdemmel, vagyis jobban
végezheti imáját az, aki egy Miatyánk alatt minden jóakarata elle
nére tízszer is kénytelen elkalandozó figyeimét Istenhez visszapa
rancsolni, mint az, aki egyvégtében ájtatos érzelmek kőzt tudja azt
elmondani. Az ima közben való lelki odaadásért vívott küzdelemben
az ember áldozatos szeretete nyilvánul meg; míg a lelki gyönyörű

séggel végzett imában sohasem lehet tudni, hogy nem "az érzéki
test kielégülése" (Kol. 2, 23), tehát nem a tapasztalható örömök ve
zetnek-e bennűnket.

Másik faja az önkényességnek, hogy olyan imamódokat és ima
mennyiségeket, amik nekünk tetszenek, rákényszerítünk környeze
tünkre. Örvendetesen lehet tapasztalni, hogy keresztény családja
inkban sok a közös ima. Am azt is lehet tapasztalni, hogy egy-egy
buzgó apa, vagy anya túlhosszúra nyujtott imádkozásait akár hit
vestársa, akár gyermekei lassan megunj ák, kényszeredetten tűrik,

míg végül ellenszenvessé lesz számukra az imádkozás és vallás is.
Az ilyeneknek nem ártana megfontolni Szent Pál mondását: "Te
ugyan szépen adsz hálát (= imádkozol), de a másik nem épül rajta"
(Kor. 14, 17).

Még inkább jelentkezik az önkényesség híveinknél egyes, akár
a dacból, akár aggályosságból végzett vallási gyakorlatok makacs
ságában. Ezek sokszor ellenszenvet váltanak ki a család tagj aiból,
sokszor meg szükséges házi dolgok elmaradásához vezetnek. Figye
lemre méltó, amit Szent Pál az intenzivebb egyházi szolgálatra je
lentkező asszonyokról mond (persze ez érvényes mindenkire):
"Azonkívül kerülik a munkát, megtanulnak házról-házra [árogatni,
éspedig nemcsak munkát kerülve, hanem pletykálkodva, ketnyeles
kedve, olyanokat beszélve, amiket nem kellene" (Tim. 5, 13). És
kimondja az elvet: a kereszténynek úgy kell benne állnia az életben
vallásos magatartásával, hogy ne adjon alkalmat az ellenfélnek a
szídalmazásra (u. o. 14). Ha jámborságainkkal csak dühitjük kör
nyezetünket, úgy kell végezni őket, hogy észre se vegyék.
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Az önkényességnek tág tere nyílik a közösségi ájtatosságokkal
szemben gyakorlott egyéni ájtatosságnál. Manapság elég sok helyen
próbálkoznak a közösen imádkozott misékkel. Sokan emiatt zugo
lódnak, mert nem tudják szokott imáikat elvégezni. Holott tudniok
kellene, hogy a közösségi ima értékesebb bármily egyéni imádság
nál is. A magasabb lelkiéleti fok éppen azt követelné meg tőlük,

hogy részt vegyenek a közösségi ájtatosságban. "A prófétalelkek alá
vetik magukat a prófétáknak" (I. Kor. 14, 32) - mondja Szent Pál
- és mindjárt meg is okolja, hogy miért: "Mert az Isten nem a
zürzavarnak az Istene, hanem a békességé" (u. o.). Csodálatos el
lentétek, ellenszenvek és versengések tudnak kifejlődni éppen buz
gónak vélt híveink különböző csoportjai között.

Az alázatoskodás

Nem mehetünk el szó nélkül azok mellett a jelenségek mellett
sem, amelyek nem ritkák épp a vallásosabb lelkeknél: hogy szent
hitünk egy-egy igazságára élményszerűen ráébrednek. Alomban.
való, vagy vélt látomásokban nyernek ezek a részigazságok tápot
bennük. Máskor csodás elemek vegyülhetnek bele vallási élménye
ikbe. Ezek által az élmények által valahogy Istentől hitelesítve ér
zik magukat bizonyos dolgok képviseletére, azokhoz való makacs
ragaszkodásra és azok kérlelhetetlen keresztülvitelére. Ahelyett,
hogy lelkiatyjuk okos tanácsaihoz szabnák magukat, a buzgóság
örve, illetve látszata alatt mennek a maguk útján.

Ezeket a jelenségeket a Szent Pál által említett "alázatoskodás"
címszava alatt foglalhatnánk össze. Valamivel bővebben elemzi ezt
az Apostol a Kolosszeiekhez írt levélben (2, 18). ahol az olyan ke
resztényre gondol, aki "tetszeleg magának az alázatoskodásban, az
angyalok tiszteletében, aki látatlan dolgok után jár és hiú módon
elbizakodik érzékies lelkületében". A túlvilágnak. a kegyelemnek
kézzelfogható megtapasztalása, érzéklése itt a kiindulás, ami egész
ben, vagy részben igaz lehet. Am a csodának vagy a csodálatos
dolognak az éhsége nem okvetlen jelenti a tisztult lélek Isten felé
való törekvését. Sőt, mintha az Úr Jézus éppen leépíteni töreked
nék ezt a csodaváró és csodára beállított lelkületet, "Hacsak cso
dákat nem láttok, nem hisztek" - mondia szemrehányóan (Ján. 4,
48). Másutt pedig ezt mondja (Mt. 12, 39): "A gonosz és házasság
törő nemzedék jelt kíván; de nem adatik neki jel, hanem csak Jónás
próféta jele (= halála, vagyis a jeltelenség)". Nem mintha 6 cso
dákat nem tett volna és természetfölöttileg ma sem szólna bele az
életünkbe. Nagyon is beleszól. De ezt nem szabad eltúlozni, és fő

ként nem szabad mindenütt ezt látni, mindjárt mindent készpénznek
venni és túlértékelni magát a csodát vagy látomást. Szent Pál biz
tos kézzel mutat rá a helytelen értelmezés két magatartására: az
alázatoskodásra és elbizakodottságra. Az ilyenek ugyanis a termé
szetfölöttiség beáradására a megilletődött lélek meghajlásával vá
laszolnak, de egyúttal valóban hitegetik magukat "a bölcseség lát-
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szatával." Az Istentől való kiválasztottság tudata uralkodik el ben
nük, és ez a biztos tudat teszi őket minden alázatoskodás ellenére
keményekké és kérlelhetetlenekké.

Nem ártana az ilyeneknek megfontolni Jézus jeltelen názáreti
életét és ugyancsak jeltelen szenvedését. Továbbá azt, hogya cso
dákat provokáló sátánnak ezt felelte: "Ne kisértsd a te Uradat Is
tened-et" (Luk. 4, 12). Még jobban meg kellene döbbenniök Jézus
eme szavain: "Sokan mondják majd nekem ama napon: Uram!
Uram! nem a Te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor megmon
dom nekik, hogy sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem ti.
gonosztevők" (Mt. 7, 22). És el kell gondolkoznunk Szent Pál ama
kijelentésén is, hogy "beszéljek bár az emberek, vagy angyalok
nyelvén ... legyen bár prófétáló tehetségem és ismerjem bár az ösz
szes titkokat és tudományt, és legyen bár oly teljes hitem, hogy a
hegyeket áthelyezzem: ha szeretetem nincs, semmi vagyok" (Kor.
I. 13, 1-3).

Persze mindennapi életünkben nem túl sokszor történik hivat
kozás csodákra és csodás dolgokra. Dc mégis vannak jelenségek,
amelyek ennek a kategóriájába sorozhatók. Ezek önmagukban nem
rosszak, csak valami túlzás mutatkozik bennük.

Ne vessétek a szentet az ebeknek

Így szól a parancs, és hányszor megszegik éppen buzgólkodó
híveink! Minden egyes léleknek megvan a maga kegyelmi törté
nete, illetve történése. E történéseknek megvannak az alkalmas
pillanataik, amelyeket nem lehet elővételezni. Érdekes, hogy Jézus
istenséget még apostolai sem sejtették, de gonosz lelkek már tudták
és hirdették (Mk. 1, 24) - és Jézus mégis megtilt ja nekik e beszé
deket. Akikkel csodát tett, azokra is hallgatást parancsol. Hányszor
vétünk Jézus parancsai ellen éppen azáltal, hogy belső életünk tit
kait illetéktelenek előtt feltárjuk, dicsekvés vagy tere-fere formá
jában az utcára dobjuk.

Még inkább fel kell hívni a figyelmet a vitatkozásokra. Szent
Pál nem győzi ajánlgatni: ne foly tass szóharcot, nem jó az semmire,
csak a hallgatók romlására. "Az üres fecsegéseket kerüld, mert mind
inkább istentelenségre vezetnek" (II. Tim. 2, 14-15). Ennek ugyanis
"eredménye irigykedés, veszekedés, káromlás, rosszakaratú gyanú
sítás" (L Tim. 6, 4). Ezért jön a tanács: "Már pedig az Úr szolgájá
nak nem veszekednie kell, hanem mindenki iránt nyájasnak, taní
tásra alkalmasnak, béketűrőnek kell lennie, azokat, kik ellenszegül
nek az igazságnak, szelídséggel feddenie, hátha egyszer töredelmet
ad nekik az Isten az igazság megismerésére" (II. Tim. 2, 24-25).
Mindenképpen pedig úgy kell a kereszténynek viselkednie, hogy ha
némelyek nem hisznek is az igének, az asszonyok (és persze általá
ban: a keresztények) magaviselete által ige nélkül is megnyeresse
nek. látván istenfélő, tiszta élteteket" (I. Pét. 3, 2.).
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Keserű buzgólkodás

Mások lázas térítésben vélik a tökéletességet. Kell is téríteni,
de ebbe sohasem keverhető bele kétségbeesett erőlködés. "Honnan
tudod, ó asszony, hogy a férfit megmentheted ?" - kérdi Szent Pál
(I. Kor. 7, 16). Tudomásul kell vennünk azt a sajnálatos tényt, hogy
.,azon éjjel ketten lesznek egy ágyban: egyik fölvétetik, a másik
elhagyatik; két asszony fog együtt őrölni: egyik fölvétetik. másik
elhagyatik; ketten lesznek a mezön: egyik fölvétetik, másik elha
gyatik" (Luk. 17, 34). Jézus eme kijelentését nem azért mondta,
hogy eleve letegyünk legközvetlenebb sorstársunk üdvösségéről,

hanem azért. hogy a kegyelmi történés iránt érzett tisztelettel mun
káljuk környezetünk üdvösségét. És mert Jézus az Isten országának
eljövetelét nem átallotta a tolvaj lopakodásához hasonlítani, azért
nekünk is inkább bele kell lopnunk a hitetlen világba a kegyelmet,
mint belekényszeríteni. És a tévedt lelkeket a tévedt bárányt óva
tosan megközelítő pásztor tapintatával kell megkörnyékezni.

Istenitéletek

A bűnökön és bűnösökön való kesergés sok keresztény ember
nek sajátja. És azt gondolja. hogy ez az ö buzgóságának jele. Pedig
sajnos legtöbbször bcigazolódik Jézus figyelmeztetése. hogy mig
mások szemében a szálkát keresgéljük. a magunk szemében nem
vesszük észre a gFrendát. A kérlelhetetlen ítélkezés sokszor takar
~.isztulatlanságot. és az erkölcsi prédikációk sokszor fakadnak er
kölcsi eléztelenségekbőlés híánvosságokból. Erre mutat a jézusi szó :
ne itéljetek. hogy ne itóltessetek !

Meg kell emlékeznünk itt különösen az istenítéletekről. Sokszor
egész meglopően egybevág valamilyen bűnös büntette és nvomban
való bűnhődése. ~zen szekas diadalmaskodni és csalhatatlan ité
leteket hozni. Pedig ezeknek az itéleteknek a mélyén ilyesmi van:
~n nem vagyok ilyen, mert engem nem ért ez vagy az a csapás.
Jézus itt is felhívja a figyelmet a tartózkodásra. mikor a Pilátus
által kivégzett qalileabeliekre és a Siloe torony ledőltekor eltemetett
tizennyolc áldozatra utal és megkérdi: .,Gondoljátok-e. hogv azok
iS vétkesebbek voltak minden embernél, ki Jeruzsálemben lakik?
Mondom nektek: Nem" (Luk. 13. 1-4.).

Erkölcsi maaasabbrendűségünkés korrektségünk bántó muto
aatása, fölényünk és nemességünk győzelmi lobogóinak lengetése.
bármennyire igaz legyen is, nem a kereszténység mélyéről való.
Úgy ne járjunk. mint a zugolódó szőlőművesek, kik az egész nap
hevét és terhét viselték és mégis csak annyit kaptak, mint az utolsó
órában érkezettek, és korrektségük nem szüntette meg álnokságukat
(Mt. 20, 15).
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A látatlan dolgok

Az is megfigyelhetó, mennyire nagy keletjük van a magánkí
nyilatkoztatásoknak, rajongó jövendöléseknek és vészhíreknek. Tud
nivaló pedig, hogy az Ur Isten a kinyilatkoztatást lezárta az utolsó
apostollal, és amit magánkinyilatkoztatás útján később közöl, az
mind csak a már megadott kinyilatkoztatás elevenebbé tételére, Is
ten parancsainak megtartására vonatkozhat. A keresztény alap
magatartását a hit letéteménye magában foglalja; újat nem hozhat
és többletet nem tartalmazhat semmiféle ujabb isteni kijelentés.
Ezért tartózkodó az egyház minden ilyen megnyilvánulással szem
ben és ezért végez nagyon szorgos, sokszor éveken át tartó kuta
tást és vizsgálatot.

Ez a tartózkodás megfigyelhetőmaguknál a jelenést vagy magán
kinyilatkoztatást tapasztaló szenteknél is. Nagy Szent Teréznek bő

ven volt része a látomástól kezdve az elragadtatásig mindenféle
természetfölötti megnyilvánulásban, és éppen ő teszi fel legtöbbször
magának is, mások előtt is az aggódó kérdést: vajon mindez az
Istentől jön-e, vagy az ördög szemfényvesztése? Tudatában van
ugyanis Szent Pál figyelmeztetésének: "Maga a sátán is a világosság
angyalának tetteti magát" (L Kor. 11, 14). A farkast rejtegető bá
ránybőrt először a sátán húzza magára. A rendkívüli szentség lát
szatai alatt sok bűn húzódhatik meg. És ha nem is bűn, de sok
tísztulatlanság, miként a diszes síremlékek alatt "a holtak csontjai
és minden undokság" (Mt. 23, 27) rejtőzik. Ezért nem tulajdonít a
kegyelmi életet élő ember túlzott jelentőséget ilyesmiknek, mert a
szentírásban már minden bennfoglaltatik. "Ha Mózesre és a pró
fétákra (= szentírásra) nem hallgatnak - így int Jézus -, akkor ha
valaki a holtak közül feltámad, annak sem fognak hinni" (Luk.
16, 31).

A látomások, kinyilatkoztatások, vészjövendölések rajongói sok
szor esnek a lelki gőg, fennhéjázás, kérlelhetetlen itélkezés, ön
hittség és a mások megvetésének kelepcéjébe. A bölcsesség látszata
alatt érzékies lelkület ez, mint Szent Pál mondja. Az önelégültség
e mámorából nagyon nehéz felébrední. A misztikusok nagyon ko
moly figyelmeztetéseket adnak az ilyen lelkeknek. írásaikból azt
szűrhetjük le: kevés remény van arra, hogy felébredjenek. Csak aki
nagyon hűséges a kegyelem indításaival szemben, az szabadulhat
meg ettől, de az is csak nagy belső szenvedések árán.

A test sanyargatása

Az önmegtagadás a vallásos élettel együtt jár, azt nem kerülheti
el egyetlen keresztény sem. De csak úgy van értéke, ha kegyelem
mel telített. Jézus nyomán Nagy Szent Gergely hivja fel a figyelmet
arra, hogy az önmegtagadások egyik legnagyobbját megtévő szüzek
közül csak öt ment be a menyegzőre, pedig mind a tízen szüzek
voltak. Szent Pál is gondolkozóvá tesz, mikor azt mondja: "És osz-
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szam el bár egész vagyonomat a szegények táplálására és adjam
bár át testemet, úgy, hogy elégjek: ha szeretetem nincs, semmit sem
használ nekem" (I. Kor. 13, 3). Megdöbbentő. hogya puritán sze
génység és a testet felőrlő önmegtagadás is lehet értéktelen - a
szeretet hiánya miatt.

Persze most nem gondolunk a legszélsőbb esetre, a farizeusi
önmegtagadásra. De tudnunk kell, hogy amíg egy lélek eddig a
szélsőestig eljut, addig sok árnyalaton megy keresztül. Ezeknek
észrevétele eléggé nehéz; de ezek az árnyalatok megvannak. és né
hány tünetüket meg kell vizsgálnunk.

A mutogatott áldozat

Bízni kell abban, hogy a rejtekben végzett önmegtagadás vagy
önmegtagadási sorozat előbb vagy utóbb meghozza gyümölcsét. De
legtöbben nem bízunk a kiömlő vér égre kiáltó szavában - pedig
erre már a szentírás első lapjai rámutatnak - és ezért magunk aka
runk hangot adni áldozatainknak, melyeket akár Istenért, akár
felebarátunkért hozunk. Ezzel akarjuk mintegy erkölcsileg kény
szeríteni akár Istent, akár felebarátunkat a nekünk való meghó
dolásra vagy a hozzánk való hajlásra.

Jézus csodálatos pedagógiával építi le azokat, akik nagy lel
kendezések között mutogatják áldozatos készségüket. A minden
parancs megtartásával dicsekvő ifjút "megszerette" (Mk. 10, 21).
Ez nagy lelkesedéssel "hozzáfutott és térdre esett előtte" (u. o. 17).
A nagy lelkendezésnek és Jézus tapíntatos szeretetének mégis az a
vége, hogy "megszomorodván búsan távozék" (22). Annak is nyil
ván ez lett a sorsa, aki nagy hangon kijelentette: "Mester, követ
lek téged, bárhová mégy" (Mt. 8, 19). Az apostolok nagyhangú
igérgetéseit, hogy készek vele a halálba is menni, árulásuk és el
futásuk jövendölésével hűti le.

A hangoztatott és mutogatott áldozatnak rendszerint az a baja,
hogy nem kitartó, vagy nem teljes, és ezzel többet ronthat, mint
építhet. Ezért kell az áldozatot rejtekben végezni, kent fejjel és
vidám arccal.

Az áldozat varázsa

Az emberiségben mindig megvolt az önmegtagadás és lemondás
iránti tisztelet. Világot legyőzö erőket sejtett meg mindig az asz
kétákban, akikre ha nem is irigykedve, de vágyakozva nézett. Ennek
az elismerésnek a kivívására csábítja a sátán az önmegtagadót. Ha
az enged e kísértésnek, akkor áldozatát kész a nyilvánosság elé vin
ni és nagy zajjal végezni.

Mikor Szent Pál csodájára Efezusban sokan bűnbánatra indul
tak "számosan azok közül, kik a rendkívüli dolgokat hajhászták,
összehordták a könyveket és megégették mindenek szeme láttára"
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(Csel. 19, 19). Rosszalás érződik ki a szeritírás szavaiból. A nagy
ünnepélyességgel végzett önmegtagadások rendszerint fanyar utó
ízt hagynak a szemlélőkben.

B1etírígység

Az is kifejlődhet az önmegtagadó lélekben, hogy a maga áldo
zatát tartja az egyedüli helyes életútnak, és szeretné a másikra is
rákényszeríteni ezt az életformát. Aki nem vállalkozik rá, azt rossz
nak, bűnösnek vagy tökéletlennek tartja.

Érdemes tanulmányozni a keresztény aszkézis nagy alakjait:
mennyi megértéssel, irgalommal és tapintattal tudtak nézni a még
bún útján járó emberekre is. Hát még mennyi szelídséget mutattak
azokkal szemben, akiknek nem az önmegtagadás útját jelölte meg
az Isten kegyelme e földi életben. Példa erre Szent Pál: "Azt sze
retném, hogy mindnyájan olyanok legyetek, mint én magam, de
kinek-kinek saját ajándéka van az Istentől: éspedig az egyiknek
így, a másiknak meg amúgy" (L Kor. 7, 7). És más helyen: "Aki
eszik, az Úrra való tekintettel eszik, mert hálát ad az Istennek; és
aki nem eszik, az Úrra való tekintetből nem eszik s ő is hálát ad az
Istennek ... Mindegyik magáról ad majd számot az Istennek"
(Róm. 14, 6, 12).

*
Az els orolt vallásosság! formákról azt mondja Szent Pál, hogy

"csak az érzéki test kielégítésére szolgálnak". Valóban: a kegyelem
titok, s e titokból a legkevesebb az, amit érzékeink felfognak. Na
gyobb súlyt és jelentőséget adni a kegyelem titkából éppen annak,
ami belőle a legkevesebb: ez az egyszerűség hiánya, ez okoz kompli
kációkat a vallásos életben.

A keresztény tudja, hogy élete el van rejtve Krisztussal az Is
tenben. Ezért bízik abban, hogy az egyháztól mindenki számára
meghatározott egyszerű formák alatt is lakozhat benne a kegyelem
bősége és ereje.
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