
tatlan. A bibliai istenhitnek ez az alaptétele a látható bálványistenekkel
szemben sokat elárul magáról a látó emberről is. Az ember szemlélő lény,
aki úgy gondolja, hogy csak az létezhet, amit megláthat és megragadhat.
E fogható világban azonban, amely az ember világát meghatározza, Isten
nem jelenik meg, és nem is fog sohasem megjelenni, bármennyire kiter-
[esszük is látható világunk körét. '

Azt hiszem, fontos tudnunk azt is, hogy ezt már az ószövetség ha
tározottan kijelentette. Az ószövetség Istene nem úgy jelenik meg, mint
akit most ugyan nem lehet látni, de megláthatnánk, ha közelebb jut
hatnánk hozzá. Isten lényegénél fogva kívül áll látóhatárunkon, bár
mennyire kiterjesztjük is megismerésünk határait. Ebből már adódik az
a magatartás, amit a "Hiszek" szó jelez. Az ember elfogadja azt, hogya
látható, hallható, fogható dolgok nem töltik ki teljes világát. Hogy vilá
gának határait nem jelölik ki azok a pontok, amelyeiken túl nem jut el a
szeme és a keze. Ezért keres egy másik utat, amelyen át a valóságot
megközelítheti: ez a hit. Ebben a hitben találja meg világképének kitel
jesedését. Ha ez igaz, akkor a "Hiszek" szócska határozott követelést sze
giez szembe a valósággal. Nem ennek vagy annak a föltételezését [elenti,
hanem életünk alapmagatartása: hogylan nézek szembe a léttel és a ma
gam létével, a világgal és a magam világával? A hittel azt állítom, hogy
a láthatatlan nem feltétlenül valótlan is, hanem ellenkezőleg, éppen a
láthatatlan az igazi valóság, amely a valóságnak általunk is látható részét
létrehozza és fenntartja. A hittel azt állítom, hogya valóságnak ez a lát
hatatlan hordozója biztosítja az igazi emberi élet lehetőséget is. Más
képpen: a hitben amellett döntünk, hogy az emberlét mélyén van egy
pont, amely nem vezethető le a látható és fogható világból, hanem a lát
hatatlanra utal. E ponton át érinthetjük a láthatatlant, és megsejthetjük,
mennyire szükséges ,a létünkhöz.

Ez,t a felfogást persze csak azáltal szerezhetjük meg, amit a Szentírás
"megtérésnek" nevez. Az ember természeites nehézkedési ereje a látható
világ felé húzza, afféle, amit kézbe vehet és sajátjaként megragadhat.
Benső.iében kéll megfordulnia ahhoz, hogy meglássa: a legértékesebbet
tékozolja el magában, ha átadja. magát e természetes nehézkedés von
zásának. Meg ken fordulnia ahhoz, hogy rádőbbenjen, milyen vak, ha
csak arra bízza 'rá magát, amit a szemével meglát, A lét e fordulata,
a természetes nehézkedési erő irányváltoztatása nélkül nincsen hit.

Igen, a hit az a megtérés. amelyben az 'ember fölfedezi, hogy ábrán
dokba ringatja magát akkor, ha csak a foghatónakkötelezi el magát. Ez
egyiben a Iezmélyebb oka annlak is, hogy a hitet miért nem lehet bizo
nyítanLA lét meafordítása ez, s ezt csak az fogja fel, aki maga is meg
fordul. S mert súlyúnk nem szűnik meg másik irányba vonzani bennün
ket, ez a fordulat napról-napra új marad. S csak egy életen át tartó meg
térésben válik vérünkké, mit is jelent, ha azt mondom: hiszek.

•
Ha méltónak ítélsz rá, Uram, szeretném megmutatni mindazoknak, akik

nek, élete hétköznapi és jelentéktelen, a szerény és ismeretlenségben végzett
munka végtelen távlatait, a munkáét, amely, - ha tiszta szándékkal végzik 
újabb elemet fűz az emberré vált Isten tökéletességéhez, olyan elemet, melyet
Krisztus figyelembe vesz és bekapcsol a maga halhatatlanságába.
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