
E n ge l b e r t H u c h

míndannyiunkban nyugtalankodik és vágyódik, Isten felé is, és a kifejtett
igazságtól eljut a még jobban és tökéletesebben kifejtett, meglátott igaz
ságig. Az emberi szellem, az emberi lélek, az emberi gondolkodás alap
princípiumai ugyanazok. Erre támaszkodva jutunk el új helyzetek között
is ahhoz, ami helyes, igaz, változhatatlan, mert Istentől ered.

Aki csak a felületet nézi, ott sokszor csak nagy összevisszaságot lát;
aki azonban a mélybe is beletekint, ott észreveszi az alapvető és állandó
összefüggéseket és ezeknek folytonosságát. Amiket most tudunk, azokat
tudhattuk volna évezredekkel előbb is, mert hiszen azok akkor is léteztek.
És mi mindent fog megtudni ugyanez az emberi értelem, ugyanez az em
beri szellem még csak évezredek múlva, amik pedig már ma is léteznek!

Mindenhez idő kell és fejlődés. Mennyire elmélyült és fejlődött pél
dául a teremtés és a gondviselés gondolata is mibennünk. Amit valami
kor nem értett a hívő ember, azt mindjárt az Isten közvetlen beavatko....
zásának, cselekvésének gondolta és mondotta, Ma már törvényekről beszél
és fejlődés-elmélete Vian, és önmagát is úgy látja, mint aki Istentől

arra született, hogy a teremtés nagy művét folytassa és kibontakoztassa.
És amit még nem tud, arra törekszik, hogy megtudja. és amit még nem
ismer, hogy megismerje. :És mégis, hiszi és tudja a mélyben a Nagy Moz
gatót, a Nagy Törvényhozót, a Nagy Rendezőt, a Nagy Cél-adót, aki
"ronthat, teremthet száz világot és a nagy idők folyamit kiméri" (Ber
zsenyi).

Aki csak keveset tud, annak a tudása könnyen göggé és elbizakodott
sággá válik. Akli azonban nagyon sokat tud, annak a tudésa alázattá lesz
a valóság csodája előtt. Lehet, hogy a valóságnak ez a csodája átmenetileg
elvakítja az embert. Büszke lesz, hogy ide eljuthatott és nem gondol a
továbbra. Az emberi szellem, az emberi értelem azonban nem tud meg
állni. Kezd tovább igondolkodní és kezd tovább kutatní, :És a hittel is
így vagyunk. Jól mondotta XII. Pius pápa, hogy "minden ajtó mögött,
amit a tudomány feltár, ott rejtőzik az Isten". Isten kegyelme is kell
azonban ahhoz, hogy meglássuk őt. Amíg az ember túlontúl el van fog
lalva a maga dolgaival, a VIilág dolgainak megoldásával. addig könnyen
ráfeledkezík csak ezekre. De ha már sok míndent megoldott? Ha már ma
gára ís tud és akar gondolni, vajon nem akarja-e megoldani a maga szá
mára a Végtelent is? Vajon nem akar-e foglalkozni a Végtelennel is? A
véges dolgok segítik a Végtelen felé is.

A teremtés továbbvitele sajátmagunkkal szemben is feladat. Saját
magunkra nézve is kötelez. Ha valamit elrontottunk, azt helyre kell hoz
nunk. Ha valamit nem jól csináltunk, azt meg kell csinálnunk jobban. A
hibákból is tanulhatunk. Mint 'ahogyan például a zavartelméjűek sok-sok
vizsgálatából az úgynevezett normális emberre vonatkozólag is sok min
dent megtanulhatunk. De az kell hozzá, hogy akarjunk is tanulni. És az
akarat, a döntés a hithez is kell. Minél nagyobb az ember, annál kevésbé
elég önmagának. Mi azt valljuk Szent Agostonnal, hogy az ember csak
Istennel lehet elég önmagának. Olyan nagy az ember, és olyan nagy és
csodás az emberi lélek, amibe beletartozik minden földi szépség és érték is.

Akikkel együtt kell élnünk, azoknak viszont velünk kell együtt élniük;
erről gyakran megfeledkezünk.
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