
A KIS ÚT

A világ egy igen bonyoluU egyen
let - egy Ismeretlennel.

•
. Isten létének kérdése sokkal mé

lyebben vág bele egzisztenciádba,
semhogy érdemtelenül elmehetnél
mellette.

•
Inkább Isten mivolta rejtélyes,

semmint létezése.
•

Isten léte nem egyszerúen észkér
dés, nem logikai talány, hanem egész
sorsunk és személyiségünk kérdőjele,

ahol a szív is feszülten várja a vá
laszt. ..

Isten a leghatalmasabb kérdőjel, de
Isten nélkül minden kérdőjel...

Az értelem útjai hideg, tiszta, mér
nöki utak. Kevesen járnak rajtuk az
Ismert Ismeretlen felé.

..
Az okság elve az értelem víaduktja

Istenhez. Szilárd és erős híd. Csak
ködbe borítani lehet, elpusztítani nem.

..
Egyszerű és mégis sokszor feledésbe

merült bölcsességek ezek: Gyümöl
cseiről ismered meg a fát, alkotásai
ból a művészt, könyvéből a tudóst,
eredményeiből asportolót. - Igy is
merheted föl a világból Istent.

..
Csak az ékesszóló őrület mondhat

ja, hogy "a Semmiből jöttünk, és a
Semmibe megyünk"...

Ha igaz az, hogy az ember élete
"Egy sóhajtás két hallgatás között",
akkor ez a hallgatás Isten hallgatása,
erős és termékeny csend.

..
Korunk egyiktragikuma, hogy Is

ten nevét kisbetúvel írja, a semmit
pedig nagybetűvel...

Ha Istent kiszorítottuk a tudatunk
ból, csak visszaszorítolituk a tudat
alattiba.
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Isten az, akivel kapcsolatban ve
szélyesetén föl szoktuk függeszteni
hitetlenségünket. ..

Nem én vagyok a valóság közép
pontja, hanem Isten.

..
Isten nem írta nevét az égre, de

oda tette legkifejezőbb kozmikus
szimbolumát, a Napot.

..
Isten a létezés Napja. Az ő fényé

ben látunk és az ő fényétől leszünk
magunk is fényesebbé, de őt magát
nem láthatjuk földi egzisztenciánk
hajnalában. ..

Létünknek nincsen egye'Üen olyan
szála, amelyen oda ne lennénk kötve
Istenhez. ..

Más az, hogy Isten van, és más. az,
hogy számomra van.

..
Megérteni létünket annyi, mint

megérteni, hogy mennyi mindent
nem ért meg az ember.

..
Istennek "száz neve van", de min

den név csak hasonlat.
..

Isten elvész előttünk tulajdon ra
gyogásában. ..

Es ha nem jutunk el Isten létének
elismerésére, nem bennünk van-e a
hiba? Az igazság eltéved érzéseink
bonyolult folyósóin, és megfullad
pszichológiánk hínárjában.

..
Az ember, aki önzése tükörszobá

jában él, sosem fogja megtalálni a
kilátást önmagából.

..
Hogy sokan visszaéltek Isten nevé

vel? Miért, a Szerelem, a Barátság, a
Tudomány nevével sohasem élt még
vissza az ember?



"Meg vagyok győződve - mon
dotta Einstein -, hogy a legtö1céle
tesebb értelem nyilatkozik meg a ta
pasztalettilag érzékelhető világ jelen
ségeiben."

*
Nem az értelmünkben van a hiba,

hanem az élet'Ünkben.

*
~- Nehezebb állítani, mint tagadni.
Nehezebb érvelni, mint állitani. Ne
hezebb belátni, mint érvelni. Nehe
zebb életre váltani, mint belátni.

*
Hol is hagytuk el a logikánkat?

Isten egyszer túl közel van, máskor
-meg túlságosan távol. Ha törvényei
ről van szó, túlságosan is beavatkozik
az életünkbe, ha anyagi bázisaink
megalapozásáról, túl kevéssé. Vádol
juk, hogy nem adott elég szabadsá
got dolgaink irányításában, és szá
mon kérjük tőle, hogy túlságosan sza
badjára engedi az embert.

ta id, beszéded és megjelenésed sem
volt tökéletes - kamaszkorodban.

*
Megértem csalódásodat a Világszín

pad láttán. Te operettet vártál, és
drámát találsz.

Türelmetlen vagy, mert a második
fölvonásban még nem oldódott meg
minden?

*
A világ értelmetlen. - mondják

egyesek. Az ember a maga tudatát
vetíti ki a vHágra - mondják mások.
Akkor úgy látszik, saját értelmetlen
ségünket vetítjük ki a világra, ami
kor a világot értelmetlennek mond
juk.

*
Letagadod a világ célját, aztán bot

1'ánkozol céltalanságán?

*
*

Felelősségre vonunk, holott csak
kérdeznünk volna szabad. Elfelejtjük,
hogy nem vagyunk egy súlycsoport
oon Istennel.

*
Ne t'árj tökéletességet a még fejlő

désben lévő világtól. A te gondola-

NAPLÓ
-

Fogadd el a 1,ilágot olyannak, ami
lyen, és dolgozzál azért, hogy olyan
legyen amilyennek lennie kell.

*
Hajlongani felettesed előtt, emberi

kicsinyesség. Meghajolni a Valóság
előtt, a bölcsek és a szentek alázata.

Boda László

HÁROM ÚJ MISEKANON. A Rítuskongregáció, mint az Apostoli Szerit
szék iI:letékes kormányszerve, 1968. május 23-án kelt .Prece encharistica" kez
detű rendeletével három új misekánon-szőveget engedélyezett, hogy augusz
tus' l5-ével kezdődően bármelyiket mondaní lehessen az eddigi egyetlen ro
mai kárion helyett, A mísekönyvben jelenleg található szöveg tehát továbbra
is használható, de elveszíti egyeduralmát. Ennek a mintegy másfélezer éven
át imádkozott tiszteletreméltó, sőt változhatatlannak képzelt központi rníse
résznek ezentúl szerényerr be kell érnie az "Első áldozatbemutató hálaimád
ság" (Prex eucharist.ica prima) címmel, rnert a mcstantól fogva kiadan~ó mi-,
sekönyvekben még három egyenlő [ogú társa követi majd nyomon.

Korszakalkotó fordulat ez a római miselnturgí.a történetében. Nem, any
nyira újítás, mint inkább visszatérés: egy ősibb és értékesebb állapot szeren
esés megközelítése. A miseáldozat a Megváltó utolsó vacsoráját ismétli. Azt a
húsvét-esti szerit cselekményt újítja meg, amelynek során Jézus hálaadó imád
ságot rnondott, míközben titokzatos módon tanítványaira bízta értünk adott
szerit emberséget, testét és vérét, áldozatbemutatás és szent áldozati lakoma
céljám. Ennek ,a sajátosan keresztény istentiszteletnek így mindenkor egy
hálaadó imádság volt a középpontja. A hálaadás azokkal az őskeresztény fel
kiáltások!kal kezdődik ma is, .amelyeklkelaz elnöklő apostol vagy utódja, a
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