
ugyanakkor olyan is van, hogy aki Istennel akar kapcsolatot teremteni, azt
igazában egyház nélkül nem teheti; hogy az egyház segítsége nélkül nem tud
az ember Istenhez eljutni; hogy az egyház tanítása és nevelőtevékenysége

nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az emberek tisztességesek és rendesek legye
nek, Akl elismeri, hogy az egyház. befolyásolni tudja emberségében, fejlődé

sében, aki igényli, legalábbis nehéz helyzetben, a pap tanácsadását, talán nem
is, mint papét, hanem mint tanácsadóét, de talán éppen ezért, mert pap is az
illető, - aki számol vele, és minden krrtikája mellett is, rnint létezőt, mint
összehasonlítási alapot, hátsógondolatlaiban legalább, számbaveszi, elfogadja:
az ilyen számára mégsem term íncogníta, nem teljesen ismeretlen és puszta
terület a hit dolga, az Isten ügye, az Isten népének szolgálója, az Isten egyháza.
Amely nem felügyelője akar Ienni az embernek, hanem barátja és- segítője.

Önmaga felé és legmélyebb vágya, a szép és teljes embersége felé, és célja, az
őrökkévalóságvaz Isten felé. (V. ö. G. H. Fischer-A. Holl: Kirche auf Disiasiz;
Der Seelsorger, 1967. 5.). .

A hit sZÜ!krái tehát nagyon sokfelé, mándenfelé megvannak. sokszor ott is,
ahol a felületen szemlélődő nem látja \j.llanni őket. "A Lélek ott fú, ahol alkar."

PUSZTA SÁNDOR VERSEI

AIDEPHONE
oly mély vagyok

elsüllyedek önmagamba
látlak a partomon állni
úgy tükrözlek csodálatos
magadból fogsz kihalászni.

MUTANS
a magot védi a héjj
bennünket semmisem

átrágtam magam
ködön, napsütésen
változatlan változó
megismel'ésen

őrizz meg báb
őrizd lepkeségem.

SZEMEK
sok olvasatlan
kézirat

szemek, szemek
a föld alatt

a koponyákban

titkotok
ki oldja meg?

JÓNÁS
késett az a hajó
te más hajóra szálltál
azóta hiába várnak
Ninivébe.

FÖLAJÁNLÁS
tieid

az el nem mondott imák
becsukott szemű sóhajaim

gyermekkorom hitébe halt Tamás
alázatom tipegése

a bennem táruló kamasz csodálkozás

tied legbelső jobbik énem
énekem és rettegésem

szégyenem e rubint ékem
viráoaim madaraim tied az első karikám

a nyáresti boldog fogócska

az is aki vaO'llok
s aki még nem vaO'llok
s aki lehet/em volna.
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