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A ~~MINDIG NAGYOBB ISTEN"

Az Írás az Istent felénk fordulva mutatja be.
Az a jó, ha amit rnondunk róla, nyugtalanítani kezdi az embereket, A baj

az lennie, ha szavaink nyugodtan, érdéktelenül hagynák őket.

A teológia hiába bújik bele egy vallástalan kereszténység civil ruhájába
(Joseph Ratzinger), vagy világias nyelvbe, ha Róla szól. Ez kevésnek bizonyul
ehhez a nyugtalanításhoz.

A hitetlenség nyomasztó súllyal húz le magához. Még olyan kedves, derűs,

a mindennap rninden percében az Isten szerétetében és akaratában élő szerit
is, mínt Lísieuxí Szent Teréz, halála előtt olyasmiket is leírt, amiiket nagyon
megfésültek először társai, s amiikegész eredetiségükben csak jóval később

tárultak fel előttünk. Mínt pl.: "Az ateizmus legszörnyűbb kísértései gyötör
nek; mínden kérdésiessé vált, mínden sötét" (Vigilia, 68. jún.).

Ennek azonban a fordítottja is megvan az ember életében. Nagy titok az
élet és ismeretlen benne az ember. A belső ember, akit meg kell mozgatnia az
Istennek, akit Őfeléje nyugtalanná kell tennünk. Egyik embernek sem zárt
egészen a S01'OO. Sohasern. Sem a hivő, se a nemhivő ember előtt sem zárt rnin
dig a világ. Sokszor nagyon is nyitott. újra és újra meg kell fejtenie. Mert
jó-e, helyes-e, igaz-e az előző megfejtése?
. Bizonytalanul lebegnek minden ember előtt a dolgok, és éppen a legfon-
tosabb, a számára legizgalmasabb dolgok.

De nem éppen ez-e az Isten akarata? Nem éppen ezzel rázza fel az embert?
Nem éppen így nyugtalanítja-e, hogy ne csak önmaga körül keringjen. és ne
adjon suta, önelégült választ, a legbonyolultabb valamire, a saját emberségére?
Olyan választ, amely Prokrusztesz ágyára tétetett és le kellett róla vágni rnín
dent, ami több volt, mint az ágy, ami nem fPl't rá erre a primitív ágyra'!

A hit sohasem problémamentes. Nagyon is problematikus. A hitért meg
kell küzdenünk, és újra meg újra meg kell küzdenünk - magával a hittel is.

Az igazi, és mély hit nemcsak egy életforma, ami körülveszi az életünket.
Lényeginek kell lennie, amin az életforma csak kiválasztott ruha. Benne kell
élnie a lelkünknek, a szívünknek, az életünknek. Belőle kell élnie. Belőle kell
élnünk. Minden dolgunkban benne kell lennie, egyszerűen, természetesen, ma
gától értetődően, a természetfölötti paradoxonával - a természetesben is.
Gondolatunk, szavunk, döntésünk. magatadásunk belőle is fogant legyen, jól
lehet ez nem is jut talán konkréte, éppen. most, éppen akkor a tudatunkba.
Úgy, mint ahogy a lényeg ajándéka nem lehet meg a lényeg nélkül.

A hit nem látható és nem tapintható, és mégis az. Ai:zá lesz a hivő ember
gondolataiban, érzéseiben és, cselelkedeteiben, egész lényében. Nem kellemet
lenkedő, nem taszító, nem kérkedő, hanem alázatos, erős, tiszta, okos, sugárzó,
jóságos és megnyerő.

A hit is út - a valóság másik részének a megközelítésére és elérésére.
"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 hitben amellett döntünk. hogy
az emberlét mélyén van egy pont, amely nem vezethető le a látható és fogható
világból, hanem a láthatatla:nra utal. E ponton át érinthetjük a láthatatlant, és
megsejthetjük, mennyíre szükséges a létünikhöz" (Ratzinger).

A "mindig nagyobb Isten". Nagyobb, mínt ra szó, mely róla szól, nagyobb,
mínt a fogalom, mely után kinyúl, nagyobb, mínt az egész teológia, mely
róla tárgyal. Mert "az Istent sem templomba, sem teológiai rendszerbe nem
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lehet bezárni. Istéri nem kézzel épített templomokban lakozék" (Ap. Csel.
17. 14). (Zahrnt: Die Sache mít Gott, München, 1967.)

"A teológia temploma nyitva marad, mert beletekint az égbe" (W. h

Loewenich).
"Nem lehet az ístenbízonyítástól túl sokat várni. Nem lehet magától a

bizonyítéktól várni azt, amit kizárólag csakis a bizonyított képes megadni"
(Sőhngen münchení prof.: Die Neubegründung der Methaphisik u. die Gottes
erkenntnis, Münster, 1958). "A romlatlan értelem fHozófiája (ugyan) éppúgy
Istenhez vezethet, mínt a tiszta szívnek bölcsessége. Végül is a kegyelem teheti
csak teljessé azt, amit az ember igazságkeresése elkezdett" (J. Hirschberger.
Der Gott der Philosophen; in "Gott heute", Mainz, 1967). .

Azelőtt is, de különősen a zsinat után, sokat beszéltünk az egyházról. Ez
érthető is, de van abban valami, hogy ez olyan, míntha tetőről beszélnénk ott,
ahol az épület még' alapozva nincs. Ezért nem nagyon értik meg az emberek,
akik az alapot, az Istent keresik.

Mert ezt keresik, Ö, a nagy Ismeretlen, a legnagyobb problémája az em
bernek. Ezért emlegeti az ember annyiszor, ezért beszél és ír róla oly sokszor.
Még ha negatívan. még ha tagadva is, de foglalkozik vele. A "theologia nega
tiva" is teológia, és bizonyítéka annak, hogy az ember keresi az Istent. Küzd
vele és érte. Minden korok embere. A miénk még jobban, mínt egy elhalvá
nyult, szirupos, divatos "istenfogalmat" őrizgető kor. Nem dívatra, hanem
lényegre, életre megy ez a kérdés, ez ,.az ügy", ez a keresés az embernél.

Annak igazsága mellett, amit L. Boros ír (Cott urisere Zukunft; in "Gott
heute") : ,.az ember ma inkább önmaga arcát Iürkészi". De még így sem sza
kadhat el az ősmintától, és a "legJtökéJeíesebb képtől". Jézus Krisztustól. At
tól. .,aki a láthatatlan Isten képmása" (Kol. 1, 15).

Fantáziának kell bennünk lennie az Isten dolgai iránt is. A "hogyan"
iránt. Hogy mindig inkább gazdagabban és jobban hogyan lehetne. hol és mit
lehetne? Melyek az Isten útjai, szimpatikus útjai a mai ember lelkében?

A mai ember zárt egy~ég. egyéniség alkar lenni, a hit terén, Isten országá
ban, Isten népe közőtt is. Lelki önállósággal. Egyéni úttal' a jogi formák kö
zött is. Annyi ellentmondással, annyi ellenállással találkozik kintről is, és be
felé, önmagából is, hogy szilárdan megalapozottnak kell lennie, hogy a sok
féleségben a hűséget és az állhatatosságot, a bizonvosságot meg tudja tartani
És őrizni.

Egyedül állunk döntéseinkkel. szabadságunkkal és felelősségünkkel az
Isten előtt. A körülményeink. a környezetünk nemigen. sesritenek. Egyedül kell
megállnunk. alázatosságban. szerénységben, és nem elbizakodottan és fennhé
jázóan.

Lelkiismeretünknek nagyon biztosnak és széles horizontúnak, jártasnak kell
lennie az élet dolgaiban is, és a hit dolgaiban is. Nyitottnak a világ felé. a
testvé~ek felé, minden érték felé. .'

El kell mélyednünlk. Elmélkednünk kell sokat, állandóan, mert ez az el-
mélyülés eszköze, _

, Jaj az egyedülállónak: val' soli. A család tagjai, a barátok szükségesek az
embernek a helyes lelki fejlődéséhez is. Hogy legyenek, aktk értünk is van
nak, és akikért mí is vagyunk, Legyenek, akik véleményt is nyilvánítanak
nekünk és rólunk, és mi is őróluk. Legyenek, akik bírálnak is minket, a sze
retet és segítes jegyében, és mi is öket.

Igy kevésbé csúszhatunk el, kevésbé juthatunk tévutakra, kevésbé fer
dülhet el a lelkiségünk.

Szelidaritás kell, és integrálódás. Ezekkel együtt leszünk egészebbek és
egész érzés- és gondolatvilágunkban egészségesebbek.

Nagyon jó, kitöltő érzés az: érezni, hogy valakiért, valakíkért, valamiért
élünk. Es mások számára mi is igy vagyunk



Aki nem érzi ezt, aki céltalanságban. tartalmatlanul él, az nem soká birja
el az egyedüllétet, az ürességet, legalábbis torzulás nélkül,

Az egyháznak megvannak az általános normái és megvan az egyetemes
tanítása, amelyek az irányt, a tartalmat, az eszményít megadják. Ezek tarta
nak míndnyájunkat; hivő embereket, engem is, és téged is.

De éppen ezért, mert emberek vagyunk, ezeket aprópénzre, életre, mrn
dennapokra kell felváltanunk, hogy egészen közel jussunk mi is hozzájuk, és
ők is, lélekké és életté legyenek bennünk és általunk, és ez csak emberekben, ,
embereken keresztül, az ernberek együttesében lehetséges. Szeretetben és test
vériségben. Ez boldogságunknak kiinduló pontja, hitünk kerete és lehetősége.

SZEDO DtNES VERSEI

MAGÁNYOSS,ÁG

A vUdg ldrmlb vigad6-htltl~rljl

reszkető B:lIívvel menekültem árkon.
bokron át hozzád, s hazatérve d6ltem

lágy mohaidra.

Sztnre bársonylágy fejem-alja szikla
vánkosommá vált, nyakamat csigáz6.
Félelem rázott, s riadoztam éjjel.

mért vagyok árva.

Ime, lajtorját mutat éji álmom,
angyalok szállnak fokain föl és le.
Támad egyik rám; valamíg nem áld meg,

el nem eresztem.

OPUS PISANI PICTORIS

Alomtáj. Szűrt fény. Rejtett hegyszoros.
A Paradicsom lehetett ilyen.
Az állatokban semmí félelem.
K6csagok, gémek, nyulak, szarvasok.

Csönd várja ítt az ifjú lovagot.
Utját gímszarvas állja hírtelen,
fején kereszt; fényét nem állja szem.
Sebet, halálost, a vadász kapott.

Lova meghőköl; kop6ja nyüszít,
a furcsa vadra fogat vicsorít;
maga elsápad, sz6lni képtelen.

Bár talpig díszben üli meg lovát,
teljes hosszában veti már magát
Ura elébe, koldusmezteIen.
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