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Hagyatékában található
az alábbi, tudomásunk
szerint egyetlen ismeretel
méleti-teológiai tárgyú írá
sa. Bár korántsem tudo
mányos igényü értekezés
rói van szó, közreadásá
nak indokoltságát abban
látjuk, hogy mondanivaló
jának lényegél: a hit bizo
nyosságánakelfogadható
ságát a szerzöpedagágu
si tekintélye hitelesíti.
(Szende Akos)

Hinni vagy nem
hinni: melyik
nehezebb?

r.

Hiten azt értjük, hogy igaznak fogadunk el egy tételt még akkor is,
ha igazságát nem tudjuk átlátni. Igaznak fogadj uk el még is, tekin
télyi alapon. Meg vagyunk ugyani s róla győződve, hogya tétel
közlője érti a tételt, minket pedig nem akar félrevezetni. Ha a tételt
emberne k hisszük el, természeti a hitünk. Ha Istennek, hitünk ter
mészetfölötti. A természeti hith ez elegendő emberi természetünk
nek l endítőereje, a természetfölötti hithez a hit kegyelmének, tehát
természetfölötti erőnek lendítésére szo ru lu nk.

Mi, katolikusok, itt a földi életben az ism erésnek két rendj ét
különb öztetjük meg: a természeti és a természetfölötti ismerés
rendjét. A természeti ismerésnek szerve az emberi ismerőképes

ség. A természetfölöt ti ismerésnek sze rve a hit kegyelmétől meg
világított emberi ismerőképeség .

A természeti ism erés lépcsői a tapaszta lás meg a reá támasz
kod ó gondolkodás. A tap asztalás a külső világnak s a belső (lel
ki) világnak a megism erésében a maga erejével elju t egy határig.
Tovább hatolhat , ha a gondo lkodás műszereket, eljárásokat eszel
ki számá ra, és megh atáro zott célokat tűz eléje. A tapasztalás ha
tóköre így folyton bővülhet. De sohasem lépheti á t a megtapasz
talhatóságok határát. Nevezetesen, a külső tap asztalás csak ah
hoz tud hozzáférni, ami az érzéksze rvekre és a műszerekre hat.
Belső tapa szta lásunk pedig kénytelen megelégedni a belülről

eredő tapaszta lniva l ókkal.
A tapasztalást, amint látjuk, a gondolkodás tám ogatni tudja .

Ez a támogatás nem alázza meg a tapasztalást. Has onlóképpen
az sem megal áz ó a tapa sztalásra, hogy az t a képet, amelyet ta
pasztalás alapján alkottunk a külső-belső világról, a gondo lko
dás nagymért ékben átalakítja. Példaképp elég hivatkoznunk az
atomfizika vil ágképére. amelynek elfoga dása a naiv tapasztalás
nak nem kis áldo za tába kerül. - Az sem alázza meg a tap aszta
lást, hogy az egyé n rászorul mások tapasztalatának eredményei
re. Részben azért , hogya maga tapaszta l ás át ell enőrizze, részben
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pedig azért, hogya maga tapasztalását kiegészítse. Hiszen az
egyén nem tapasztalhat meg mindent. Ami már elmúlt, arra vo
natkozólag el kell fogadnia másoknak, a régieknek élőszóban

vagy írásban hozzájutott tapasztalatát. Ugyanígy arra nézve, ami
részére térbelileg vagy pszichológiailag megközelíthetetlen, el
kell fogadnia azoknak a szerencsésebb másoknak tapasztalatát,
akiknek módjukban van a szóban forgó dolog vagy jelenség meg
tapasztalására.

Pszichológiailag megközelíthetetlen a másik ember belső vilá
ga. Róla csupán a másik embernek vallomása vagy testi viselke
dése értesít bennünket több-kevesebb megbízhatósággal. Ilyenkor
beleélés útján igyekszünk megközelíteni a megközelíthetetlent.
De még ez is lehetetlenné válik, ha a másik ember belső világá
ban olyan tartalom van, amilyen a mi belső világunkban soha
sem volt. Így a nem hívő aligha alkothat magának arról képet,
hogy mi zajlik le a természetfölötti rend hatása alá került hívő

lelkében. - Végül, az sem alázza meg a tapasztalást, ha tudo
másul veszi hatósugarának korlátolt voltát, és nem szégyelli ki
mondani: én csak arról beszélhetek, ami van. Azért, mert vala
mit semmi módon nem tudok megtapasztalni (sem önmagában,
sem hatásában), nincs jogom azt mondani, hogy az a valami
nincsen. Attól, hogy valami kívül esik hatókörömön, az a valami
még vígan meglehet. Például egy olyan ködfolt, amelyet eddig a
legjobb távcsővel sem lehetett észlelni, vagy Isten, kinek termé
szetfölötti hatását eddig még nem tudtam megtapasztalni.

A gondolkodás a tapasztalatra támaszkodik, de egy kis neki
futamodás után elszakad tőle, mint a repülőgép a földtől, és a
magasba emelkedik. Oda, ahová a tapasztalás és a tapasztalásra
szintén képes állat már nem követheti: a szellemieknek világába.
A következtető ész és a tapasztalható dolgok mögött megtalálta
a szubsztanciákat, például a számokat, a jelenségek mögött az
okokat. Törvényszerűségeket, célirányosságokat, alakszerűsége

ket lát meg a tapasztalati világban. Az érzékelhető világról ka
pott képet kiegészíti a szellemieknek képével, és közben nem tö
rődik vele, hogy tetszik-e ez a naiv tapasztalásnak, vagy sem. 
De a gondolkodás hatóköre is határolt. Egy embernek értelme
nem győz minden szellemit kinyomozni, főleg jól kinyomozni.
Rászorul a másik embernek értelmére, a másik embertől megta
lált tételekre. Aztán nem mindenki lángész a gondolkodásban.
Vannak, kiknek tételigazság-átlátó ereje fogyatékos. Kénytelen
kelletlen elfogadja a gondolkodó zsenik tételeit, jóllehet azoknak
a tételeknek igaz voltát ő maga nem tudja átlátni. Elfogadja
mégis tekintélyi alapon, abban a reményben, hogy a gondolko
dás géniuszai értenek dolgukhoz, és nem akarják félrevezetni a
kisebb kaliberű koponyákat. Végül azért is határolt a gondolko
dásnak köre, mert a világba valósult értékeknek láttára, s a lel
kébe oltott természetes istenkereső ösztönnek hatására eljuthat
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ugyan a szellemiek forrásáig s az istenkereső ösztönnek lelkébe
oltójáig; azt azonban nem tudja kispekulálni, hogy például az Is
ten Szentháromság, vagy hogy Isten föl akarja emelni az embert
a maga szentháromságos életébe.

A tapasztalást nem alázta meg a mások tapasztalatának elfo
gadása, nem alázta meg a gondolkodás, amikor műszerekkel, el
járásokkal és iránykitűzéssel támogatta, amikor megtalálta a
szellemieket, s fölhasználásukkal a tapasztalati képet lényegesen
módosította. A gondolkodást sem alázza meg más gondolkodók
tételeinek az átvétele, nem alázza meg a természeti hit: mások, a
lángelmék tételeinek tekintélyi alapon igaznak elfogadása. És
nem alázza meg Isten szava sem, amikor a másik világról szól
neki, amikor a másik világnak e világba belenyúlásairól beszél
neki (a teremtésről, a gondviselésről, az ember fölemeléséről, a
Fiú megtestesüléséről, a megváltásról, a Léleknek a működéséről

az egyházban, az emberek lelkében való bennlakásról), Nem
alázza meg az Isten szava a gondolkodást, amikor a természetes
ismerőképességgelmegalkotott evilági képet a másik világ képé
vel egészíti ki, és így rásegíti az értelmet a félvalóság helyett a
teljes valóság megismerésére.

A tapasztalat evilágból megtalálja a megtapasztalhatót, a gon
dolkodás a szellemieket. A másik világról, a természetfölötti
rendről az Isten szól hozzánk a kinyilatkoztatásban. Hogy sza
vát igaznak elfogadhassuk, a hit kegyelmét adja nekünk. Jön fe
lénk az Isten, jön szavával és kegyelmével is. Nekünk is men
nünk kell feléje. Gondolkodásunk a világba valósult szellemiek
alapján tudást, meggyőződést szerezhet róla, hogy van Isten,
hogy Isten szellem, személy, értelem, akarat, hogy Isten minden
tudó és igazmondó. Ez a meggyőződés emel föl bennünket
olyan magasra, hogyelkaphasson bennünket a hit kegyelme. A
hit kegyelmének erejében akaratunk ráparancsol az értelemre,
hogy fogadja el igaznak Isten tételeit, még akkor is, ha igaz vol
tukat nem tudja teljesen átlátni. Fogadja el őket mégis igaznak,
mert Isten mondja őket.

II.

Ideje most már, hogy fölvessük a kérdést: melyik a nehezebb, hin
ni vagy nem hinni. - Hiten a következőkben a természetfölötti hi
tet értjük. Hinni nehéz is, könnyű is. Szabatosabban fogalmazva:
hinni könnyű, mert a hit kegyelmének ereje megkönnyíti nekünk a
hívés t. Nehéz azonban megnyílni a hit kegyelme előtt. E szerint
fönti kérdésünket pontosabban így kell megfogalmaznunk: Melyik
a nehezebb: megnyílni a hit kegyelme előtt, vagy meg nem nyílni
előtte.

1. a) A hit kegyelme előtt nehéz megnyílni. Erről bőségesen

tanúskodik a hitetlenek sokasága. Isten nekik is meg akarja adni

379



a hit kegyelmét. Ők azonban becsukják lelküket a hit kegyelme
előtt. Miért teszik ezt? Azért, mert minden ember lelkében él az
értelem gőgje. Ez elutasít minden olyan tételt, amelynek igazsá
gát a maga erejével nem tudja átlátni. Úgy érzi, megerőszakolná

saját magát, ha "észbe nem férő" tételt fogadna el. Ezen az ala
pon a természeti hit is nehéz. Hiszen ehhez előbb el kell ismer
nünk, hogy nálunk okosabb emberek is vannak, akik képesek
arra, amire mi nem vagyunk képesek, vagyis át tudják látni a
nehéz, a "magas" tételek igazságát. Ráadásul föl kell tennünk
ezekről a nálunk okosabbakról, hogy ők csakugyan látják tétele
ik igaz voltát, és amikor közlik velünk őket, nem akarnak ben
nünket becsapni. - Az emlegetett elismerés és föltevés eléggé
nehezünkre esik. Az értelmi gőg nehezen tűr meg maga fölött
nagyobb szabású értelmet, olyat, amelynek tekintélye alapján el
kelljen fogadni a részére átláthatatlan igazságú tételeket. - Még
nehezebb az értelmi gőg számára azoknak a tételeknek az elfo
gadása, amelyekre rá kell tennie életét, amelyekhez cselekedeteit
kell igazítania. Ilyenkor azt is föl kell tennünk a másikról, hogy
jól ismeri természetünket. Tudja, hogy mi válik javunkra, s így a
mi érdekeinknek megfelelően parancsol.

A természeti hit nehéz. Hogyne volna nehéz a természetfölötti
hit kegyelme előtti megnyílás. Az értelmi gőgnek az nem elég,
hogy hasonlít a végtelen értelemhez. Olyan akar lenni, mint a
végtelen értelem, azaz mindentudó. Enni akar a tudás fájáról. 
Nehéz megnyílni a hit kegyelme előtt, mert minden emberben él
az akarati gőg. Ez nem könnyen hódol meg egy másik akarat
előtt. Nem akar szolgálni, nem akar még engedelmeskedni sem.
Parancsolni akar. A maga ura akar lenni, és a mások ura meg a
természet ura. Az akarat gőgje nemcsak a másik ember akaratá
val helyezkedik szembe, hanem a hozzá szóló Isten akaratával
is. Kisisteni öntudatában non serviamot kiált Isten felé. Ha pedig
közben-közben az értelem ingadozik, hogy megnyíljék-e a kinyi
latkoztató Isten előtt, vagy sem, az akarat tüstént ráparancsol,
hogy ezt ne tegye. Mert tudván tudja, hogy aki á-t mond, annak
bé-t is kell mondania. A hitnek nyomában ugyanis a követés jár.
A meghallott és megszívlelt igének a megcselekvése. Éppen ettől

irtózik az akarat gőgje.

1. b) A hit kegyelme előtt nehéz megnyílni. De még valami
nehéz: megmaradni a megnyitottság állapotában. Erről meg a
hitükvesztett emberek sokasága tanúskodik. Miért nehéz ez?
Mert fölütheti fejét a hívő emberben is a kétely, hátha még sincs
másik világ, és akkor kárba vész mindaz a lemondás, amelyet a
másik világ érdekében vállalt. Hátha csakugyan az emberi tudat
lanságból nőtt ki a másvilág hite. Abból a tudatlanságból, amely
fogyatékosan ismerte a természet erőit és a maga képességeit. És
ezért úgy gondolta, hogya világot és önmagát csak egy másik
világ segítségével tudja megismerni és meghódítani. - Lelohad-
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hat a természetfölötti rendért való lángolás annak láttára is,
hogya nem hívő ember szintén lehet boldog. Miért kell nekünk,
hívőknek, a boldogságunkért értelmileg is, akaratilag is megha
jolva maradnunk Isten előtt? Miért ne járhatnánk mi is a látszó
lag könnyebb boldogságnak útján?

2. a) Nehéz a hit kegyelme előtt megnyílni, de legalább
ugyanilyen nehéz meg nem nyílni előtte. A hit kegyelmét Isten
minden embernek fölkínálja. Nagy bizonysága ennek egyebek
közt a hit kegyelme előtt megnyíltak és megnyílók nagy száma,
nem különben az a tény, hogya most még hitetlen ember a kö
vetkező szempillantásban hívővé válhat. Amit az előbb még le
hetetlennek tartott (hogy tudniillik higgyen), most boldog való
sággá válik. A hit kegyelme nem lehet az emberi természet
ellen. Ha ellene volna, Isten nem jönne vele mindnyájunk felé.
Ha ellene volna, elfogadása nem boldogíthatott volna évezrede
ken át milliókat. A hit kegyelme nemcsak hogy nincs az emberi
természet ellen, hanem épp szerinte való. Lelkünkben megvan a
hitre-fogékonyság. Ha Isten kopogtat az ajtón, az a természetes,
hogy az ajtó föltáruljon előtte. És az a nem természetes, hogy
makacsul csukva maradjon előtte. Aki hisz, legyőzte értelmének
és akaratának gőgjét. Ez a győzelem nehéz. Aki öngőgjére adja a
voksot, az ellenáll Isten hitre hívó szavának s a saját hitre-fogé
konysága Isten felé mozdulásának. Ez az ellenállás is nehéz.

2. b) Nehéz meg nem nyílni a hit kegyelme előtt. Annál nehe
zebb, mert van egy és más, ami a megnyílást sürgeti. A nem hí
vőben is feltámadhat a kétely: hátha mégis a hívők találták el a
helyes irányt. Hátha nem csak ez a világ van, ez a megtapasztal
ható és kikövetkeztethető világ. Hátha a tapasztalat meg az ész
csupán felét láthatja meg a valóságnak. - A test szeme lát, mert
van érzéki látnivaló. Az értelem szeme lát, mert van érzék fölöt
ti értenivaló. A hívők szeme olyat is lát, amit nem lát meg a hit
szeme nélkül szűkölködő. A hívők szeme lát, bizonyára azért,
mert van nem evilági látnivaló. - Mondhatja-e a vak a látónak,
hogy nincs igaza, amikor a fényről és a színekről beszél, csak
azért mert jómagának nem adatott meg a látás adománya?
Mondhatja-e a szűkelméjű az értelmesnek, hogy nincs igaza,
amikor szellemiekrőlbeszél, csak azért, mert tőle megtagadtatott
a szellemi látásnak adománya? Mondhatja-e a nem hívő a hívő

nek, hogy téved, amikor a másik világ dolgairól beszél, csak
azért, mert az ő lelkéből még hiányzik a hit szelleme?

A hit kegyelme előtti megnyílásra kerekedhetik kedve a nem
hívőnek, valahányszor tekintete megakad az igazán hívőknek

derűt, nyugalmat, erőt, belső boldogságot sugárzó arcán és alak
ján. Igaz, a hívők meghódoItatták értelmüket és akaratukat a ter
mészetfölötti és a természeti rend ura előtt; igaz, lemondtak sok
mindenről, de - emberien szólva - megérte nekik. Győzedel

meskednek a bűnön, a szenvedésen s a halálon. Lehet gondolni,
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hogya hívők boldogsága önáltatásból fakad. Hátha azonban
nem önáltatás, hanem természetüknek s a természetfölötti rend
nek egybehangoltsága boldogítja őket. Lehet gondolni, hogy a
másik világ merőben emberi kitalálás, s így a hívők évezredes
boldogsága szuggesztiónak és autoszuggesztiónak eredménye.
Hátha azonban mégis csak Isten igazította magához az embert, s
a Hozzá való igazodás miatt boldog a hívő ember.

Még az a látszat sem csökkenti a hit kegyelme előtti megnyíl
hatnék erejét, hogy az Evangélium - úgymond - kudarcot val
lott. Mintha nem tudta volna átkovászosítani az emberiséget.
Nem tudott emberi életet biztosítani minden embernek, aki hatás
körébe esett. Hátha azonban nem az Evangélium vallott kudarcot,
hanem a megvalósítására rest ember. Az ember még Isten segítsé
gével is csak többé-kevésbé tudott mintaszerű ember lenni. Tud-e
majd pusztán a maga erejéből emberfölötti ember lenni?

III.

Nehéz megnyílni a hit kegyelme előtt. De nehéz az előtte való
nem-megnyílás is. Sőt, ez az utóbbi még nehezebb. Mert ha valaki
nem hisz abban, amiben a hívő, akkor hisz valami másban, s eb
ben a másban - még nehezebb hinni. Tételünket egy-két példával
igazoljuk.

1. A világmindenségben meglévő értelmességnek (törvénysze
rűség, alakszerűség, célirányosság) eredetéről a hívő azt hiszi,
hogy olyan valakitől való, aki Értelem és aki Akarat. Aki tehát
évmilliókkal előre meg tudta tervezni a világ értelmességét, és
azt évmilliókon át érvényesülő makacs és következetes akaratá
val bele is tudta a világba valósítani. - Ebben a nem hívő nem
hisz. Hisz helyette más valamiben, amiben még nehezebb hin
nie. Ő tudniillik a világegyetem értelmességét olyan valamiből

eredezteti, aminek sem értelme, sem akarata nincsen: az ősvala

miből. Értelmét a lehetőségek, akaratát a kedvező véletlenek
végtelen sorozata pótolja. Annál nehezebb ez az utóbbi hit, mert
a hívő hite legalább megegyezik a tapasztalattal s a józan ésszel:
értelmesség csak értelemtől eredhet. Nevezetesen, értelmes má
sodlagos alkotás csak emberi értelemtől és akarattól származha
tik, még pedig úgy, hogy az emberi értelem törvényszerűsége

ket, alakszerűségeket és célirányosságokat les el az elsődleges

alkotásból, a világmindenségből. Belőlük új kombinációkat alkot,
s akaratával visszaerőlteti őket a világ egy-egy darabkájára. Az
elsődleges alkotás, a világegyetem értelmessége, az emberi érte
lem számára mindig áttekinthetetlenül gazdag értelmessége csak
az ember értelmét, akaratát végtelenszer fölülmúló tervező érte
lemből és valósító akaratból szárrnazhatik.

Ezzel szemben a nem hívő hite ellenkezik a tapasztalattal és
az ésszel. A bűvész a bűvészkalapból csak abban az esetben tud
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dobozkákat, virágokat elővarázsolni, ha ezeket előbb belelopta a
kalapba. Az ősvalamibe is bele kellett valakinek lopnia, mégpe
dig értelmes valakinek kellett belelopnia az elóbűvölendő lehető

ségeket, a leendő világ értelmes lehetőségeit. - A véletlenek
végtelen kedvező sorozata gyanús: szeszélyes egyes esetek, bár
mily nagyszámúak is, csak úgy tudnak értelmes egésszé össze ra
kódni, ha valaki már eleve maga előtt látja a leendő egészet, s
ehhez igazítja az előttünk szeszélyesnek látszó részeket, egyes
eseteket. Szétdarabolt képet újra össze lehet illeszteni, de sok
száz különféle képnek egy-egy darabkájából aligha áll össze ér
telmes kép. Egy találmány alkatrészei a laikus előtt értelmetle
nek lehetnek. A találmány tervezője azonban tudja, hogy mi lesz
a részeknek a szerepe és helye az egészben.

2. Az élet eredetéről a hívő azt hiszi, hogy az élőlények olyan
valakitől kapják életüket, akinek van élete, aki az élet teljessége,
aki maga az élet. - A nem hívő ezt nem tudja elhinni. Hisz he
lyette más nézetben: olyanban, amelyben még nehezebb hinni. Ő
tudniillik azt hiszi, hogy az élőlények olyan valamitől kapták
életüket, aminek nem volt élete, az élettelen ősvalamitől s a szin
tén élettelen kedvező körülményektől. - A hívő hite megegye
zik a tapasztalattal és a józan ésszel. Akinek, aminek van élete,
az továbbadhatja az életet. Növény új növényeknek, állat új álla
toknak, ember új embereknek. Ha egy rágyújtani készülő társa
ságban senkinél sincs semmiféle tűzszerszám, de egy valakinek
ég a cigarettája, erről az egy égő cigarettáról láncolatosan rá
gyújthatnak a többiek is. A nem hívő hite ellenkezik a tapaszta
lattal és az ésszel, mert mióta az ember az eszét tudja, és vizsgá
lódva nézi a világot, olyat még nem tapasztalt, hogy élettelenből

élő lett volna. Ha egy társaságban senkinek sem ég a cigarettája,
és senkinél sincs semmiféle tűzszerszám, hát elüldögélhetnek
füstölés nélkül ítéletnapig. - Élettelenből nem lehet élő sem
magamagától, sem az ember beavatkozására. Régóta kémikus
kodik pedig az ember, de még csak annyira sem vitte, hogy leg
alább át tudná tekinteni a legegyszerűbb élőlények kémiai szer
kezetét. Amíg ez nem sikerül, addig az élet lemásolása sem
sikerülhet. Lám, amit az értelmes ember nem tud produkálni,
jóllehet van hozzá mintája, azt az értelmetlen ősvalami a kedve
ző körülmények hatására minta nélkül is tudta előteremteni. Ki
már most a különb legény: a fejlődéssor elején lévő ősvalami-e,

vagy a sor végén lévő ember? Úgy látszik, hogy az ősvalami,

mert ő előbb tudott, értelem és akarat nélkül tudott, és ráadásul
minta nélkül tudott. Miért is kellett ennek az értelem nélkül is
nundentudó. akarat nélkül is mindenható ősvalaminek a növé
nyen és az állaton át emberré degradálódnia?!

3. A hívő ember abban hisz, hogy Isten tűzte ki az ember föl
di rendeltetését. És ez a rendeltetés: Krisztusnak, az eszmény
képnek egyre nagyobb fokú megközelítése. Mégpedig az emberi
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erőnek Isten kegyelmi segítségébe kapcsolódásával. - A nem
hívő nem fogadja el az Isten kitűzte rendeltetést, nem akar a
krisztusi eszmény felé haladni, és nem hisz Isten kegyelmi segít
ségében. E helyett hisz valami másban, valami még nehezebb,
háromszorosan is nehezebb életprogramban. Abban tudniillik,
hogy az embernek saját magának kell önmaga elé életcélt kitűz

nie, s ez a saját maga kitűzte életcél: a mintaembernek önmagá
ban való teljes kialakítása, ráadásul tisztán a maga erejéből.

A kétezeréves keresztény múlt arról tanúskodik, hogy az
Evangélium háromszorosan is könnyebb programja az emberiség
egy része előtt megvalósíthatatlan föladatnak bizonyult, jóllehet
1) a hívőnek nem kellett ereje javát új meg új életcél keresgélésé
re s a hozzá vivő utak kifundálására pazarolnia. 2) Őt folytonos
tökéletesedésre nógatta az a hit, hogy Isten a szívek és a vesék
vizsgálója, nem lehet elbújni előle. A keresztény programot nem
elég csak kifelé megvalósítani, meg kell azt valósítani befelé is.
Állandó tökéletesedésre hajthatta továbbá az a remény, 3) hogy
Isten elegendő erőt ad a keresztény külsö-belsó feladat valóra
váltásához.

Nem mutatkozik-e majd még inkább megvalósíthatatlannak a
nem hívő ember amúgy is háromszorosan nehezebb életprog
ramja? Hiszen neki 1) saját magának kell önmaga részére új élet
célt kimódolnia, s ennek eléréséhez új, soha nem volt, minden
eddiginél különb utakat és médokat kieszelnie. 2) És ő e prog
ram megvalósításában nem akar isteni segítségre támaszkodni.
Elegendőnek tartja a maga erejét. 3) Őt nem sarkallja az a tudat,
hogy nemcsak szavait és tetteit, hanem még a legtitkosabb gon
dolatait, szándékait és érzéseit is látja az Isten. Neki tulajdon
magát kell ellenőriznie. - Tiszteletreméltóan nagy hit, a mienk
nél sokkal nagyobb hit kell annak a tételnek az elfogadásához,
hogy az ember mint önmaga erőforrása kimeríthetetlen. És hogy
mint önmagának ellenőrzője kijátszhatatlan és megvesztegethe
tetlen.

Hinni vagy nem hinni, megnyílni a hit kegyelme előtt vagy
nem nyílni meg előtte: melyik nehezebb? Ha nem hiszünk Isten
szavának, helyette hitelt kell adnunk emberi eredetű más téte
leknek, és ezeknek hinni - úgy látszik - még nehezebb.

Közreadja: Szende Ákos
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