
lódva sem hiszi, hogy ne volna még valami érdemes mmden eddigin túl.;"
Lételégtelenségét mohó vággyal vetíti előre, abszolútizálja a reményt, bele
teremti a jövőbe azt, ami a rnúló pillanatból annyira hiányzik. A "mélység
ből fölfele vágyva, meséket s látomásokat rajzol az egekre", mert átéli sor
sának tarthatatlanságát. Ez az a hajtóerő, amely az embert - túl az egy
másba kapcsolódó láncsoron - a valódi transzcendensbe űzi. Ez kényszeríti
az embert arra, hogy elfogadja értelmének "radarjelzéseit", ami a "gyenge
látási viszonyok" mellett komoly támpontot jelent a keresztény hitre kész
ségoes ember számára. Talán itt értheti meg bárki a keresztény ember állás
pontját.

i. A "nyiva hagyott ajtón" túl ...

A lét és nemlét, a nappal és éjszaka mezsgycjen állva tartjuk kezünk
ben azt a zsoltáros könyvet, amiből ezredévek óta erőt és biztonságot me
ritett az Ember. Ez már több mint értelmi követelmény. Itt már va teljes
emberi személy fordul a "túlsó partról" érkező jelzések felé. Az értelem
útjának irányába eső Titkot fogadja el az Ember a hit homályában.

"Kezdetben Te a földet teremtetted,
Az egek a Te kezedből szilletiek:
Elmúlnak mindezek - Te megmaradsz:
Mint ócska köntös úgyavulnak el,
Mindent, mint rossz ruhát, a változásnak adsz,
Te pedig ugyanaz vagy
E:s éveid nem fogyatkoznak el." (Zsolt. 101, 26-29.)

Így a keresztény ember végső biztonságát az értelmes, mindenható, sze
mélyes Isten adja meg, aki nyitva hagyta maga felé létünk ajtaját, aki ott
áll életünk "huzatos kerítésének" mindkét oldalán. Isten az Elindulás, az
Út és a végső Állomás. Talaj a lábunk alatt, összeácsolt tutajunkat ringató
Víz. Part minden hullámzás végén, és a naponként remélt abszolút Jövő.

Isten az, aki elindított, és Ö az, aki haza vár.
A keresztény hit megsejti Istent az emberlét kielégítetlen éhségében,

Ö jelentkezik a lét bizonytalanságának félelmében, és el nem égő csipke
bokorként lángol az emberi alkotás lázában. Isten rejtőzik az elénk tóduló
lét áramlása mögött és a bennünk feltűnt életben. Végső okként ott áll ér
telmünk követelményébe.n, megjelenik az emberélet alkonyán és a hitben
várt örökélet plrkadó derengésében.

Mindennek és mindenkinek fölösleges lehetek egy napon, de Isten az,
akinek mindig fontos vagyok, mert akarta létemet - személy szerint és
meg nem ismételt egyetlenként. Szabadon teremtő szereietében kaptam lé
tet, amikor a csillagkavaro viágegyetem forgatagában és az emberek milliói
mellett - mégis megszólított.

A hit az ember tudata a világban elfoglalt állásáról, mely öt bizonyos cselekvé
sekre kötelezi.

Tolsztoj

Valamennyi ember egyenlóségének elismerése elkerülhetetlenül alapja minde1t
vallásnak.

Tolsztoj.!
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