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KOZOSSEGI TUDAT A HIVO SZEMEVEL

Az ember közösségi lény. Az egyén részesedik az emberi természetben, birtokolja azt, és a maga
módján egyediesíti. Így valójában az egész emberiség egyetien közösséget alkot. Az egyedi jegyek.
azonban mindenkiben egyoldalúak, részlegesek. ezért az "ember" fogalmát igazában csak az
egész emberiség tölti ki. Nemcsak az egyes személyek statikus adottságaival, hanem az egész tör
téneti kibontakozással. Mivel mindenki csak a maga módján ember, igy mindig kaphat valamit a
másiktól emberségében. A kőzősség olyan többlet, amely az egyéri kibontakozásához vezethet.
Ezzel a többletével gyakorol hatást az egyénre, hogy a közösségben jelenlevő értékeket felismerje
és azokhoz igazodjék. A szociológia ide illeszti a kérdést: vajon az egyén és a közösség elméleti
leg és gyakorlatilag milyen viszonyban áll egymással, melyiké az elsőség a másikkal szemben, és
milyen alapon. A kettő egyensulya különbőző lehet az egyes korok kulturális, gazdasági és poli
tikai felfogása szerint, de arra vigyázni kell, hogy az egyénne tűnjön el a kollektivizmus személy
telenségében és ismeretlenségében. vagy ellenkezőleg: a túlzott individualizmus következtében
meg ne szűnjön a kőzösség fékező, nevelő és serkentő szerepe.

Ma a szociológiában közességi tudat helyett szivesebben emlegetnek társadalmi tudatot. Tár
sadalomnak olyan közösséget mondunk , amelynek tagjai az élet széles keresztmetszeten köl
csönhatásban, interakcióban vannak. A társadalom meghatározó jegyei közé tartozik a tartós
együttélés, a nemzeti, eszmei vagy ideológiai keret. De formáját nem mechanisztikus vagy orga
nikus összekapcsolódás adja, hanem a személyes beilleszkedés. A cél nem valamilyen funkció be
töltése, hanem az egész élet alakítása. A társadalom történetileg kialakult közösség, s az össze
tartozásnak megvannak a tárgyi kötelékei: a kultúra, a nyelv, a hagyományok, a vallás és a gaz
dasági berendezkedés. Az egyén sok-sok szállal kötődik a társadalmi kőzösséghez, De a társada
lom mindig élő emberek közössége, érvényesek rá mindazok a lélektani törvények, amelyek az
embert általában befolyásolják. Jelentkezhetnek hasznos és téves eszmék, mozgalmak, irracioná
lis erők, de az egyénnek joga van arra, hogy szellemi és erkölcsi tudatával foglaljon állást. Ma a
népesség szaporodása. a technikai és a kulturális fejlődés, a föld javainak kimerítésétőlvaló féle
lem uj színeket vitt a társadalmi összetartozásba és uj követelményeket is támasztott. Ma nem
csak azt tapasztaljuk meg, hogy létün k "világban való lét", hanem azt is, hogy "egymásra utalt
lét", "egymásért való lét". Ezért az egyén és a közösség, az egység és a pluralizmus, a szabadság
és a kötöttség új hangsúlyt kap. Nemcsak abból a szempontból, hogy a közösség benső békéjét,
anyagi jólétét és kulturális fejlődését hogyan lehet biztositani, hanem abból a szempontból is,
hogy az igények, jogok és kötelességek tömkelegében az egyén hogyan élheti meg személyi mél
tóságát, életének értelmét, hivatásának értékét és az együttélés megnyugtató voltát. A politikai és
társadalmi rendszerek éppen azért tartják szükségesnek az ideológiai nevelést, hogy az összetar
tozást, az egységet, a társadalmi tudatot elmélyítsék. Az egyház belső egységét a közös hit és a
sz.eretet parancsa szolgálja. De mivel a kinyilatkoztatás az egész emberi létet annak eredetét és
célját is megvilágitja, kiolvashatjuk onnan azokat az alapvető utalásokat is, amelyek a konkrét
emberi kapcsolatokban eligazítást nyujtanak. Tanúsíthatjuk, hogy az az evangéliumi szeretet,
amely az igazságcsságra épül, mennyire az emberi lét követelménye.

A személyes lét zártsága és nyitottsága

A közösségi kapcsolatokat vissza kell vezetni az egyén belső képességeihez, illetve azokból kell
levezetni. A hagyományos keresztény filozófia ezt metafizikai alapon végezte el, hivatkozva az
emberi természetre. A mai perszonalista és egzisztencialista irányzatok az élmény oldaláról köze
lítik meg a problémát. A lét törvényszerűsége tudatomban tükröződik, az egész létre .vonatko-
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zólag saját élményembőladhatok magyarázatot. Attól függően, hogy ki milyen élményből indul
ki, első helyre teszik a személyes lét zártságát vagy nyitottságát. Sartre például a zárt individua
lista szélsőséget képviseli. Szerinte az egyén biológiailag a közösséghez kötődik, de szellemi tuda
tának lényege a szabadságra, függetlenségre való törekvés. Ismerjük a "megpillantás jelenségé
ről" szóló eszmefuttatását : ha egyedül ülök a szobámban, ott mindent átfogok gondolataimmal,
minden rám irányul és semmi sem korlátoz. Kötetlennek. szabadnak érzem magam. De ha belép
egy idegen, annak csak tárgy leszek: meglát, felismer, véleményt mond rólam. Ekkor a saját léte
mért, teljességemért való félelem mozgósit. Találva, leleplezve, felfedezve, korlátozva érzem ma
gam, s énem csak akkor lesz újra egész, ha az idegen kilép életemből, nem bontja meg a körülöt
tem levő és rám irányuló rendet. Az idegen megismerő alanyt nem tudom elhelyezni személyes
világomban, mert ő nem tárgy, hanem létem korlátja. Úgy érzem, ellopja, decentralizálja világo
mat, pillantása megzavarja egyensúlyi helyzetemet. Az ellentét kitörhet elzárkózásban, félté
kenységben, menekülésben vagyellentámadásban.

Sartre-nál tehát a személyi relációban az alaptéma nem valamilyen én-te kapcsolat. hanem in
kább az "én és az én dialektikája".' Magammal vagyok párbeszédben, a magam függetlenségét
védelmezem, és csak így érzem át igazán emberi mivoltornat. Ha van egyáltalán közösség, annak
megteremtőjecsak az érdek és a magunkkal való megalkuvás lehet. Más célzattal ugyan, de szin
tén az emberi tudat zártságára mutat rá Husserl a "beleélés" filozófiájával. Az ember valójában
csak önreflexióra képes: saját tudatomat pusztán magam élem meg, oda senki más nem hatolhat
be, viszont én sem hatolhatok bele a máséba. Minden ember külön, zárt világ. Hogy a másik
embernek egyáltalán van öntudata, azt csak a külső hasonlóságra építem: ha látok egy élő em
beri alakot, abba belevetítek egy, a magaméhoz hasonló tudatot, s li külső jelek alapján állítom
róla, hogy ő is érez, gondolkodik és reagál a benyomásokra. A magatartás kialakítására, mások
megértésére vonatkozóan ebből a projekció-elméletből is sok következtetést levonhatunk, de jelen
esetben elégedjünk meg azzal a meglátással, hogya személyi mivolt belső alkotó eleme a zártság,
az elszigeteltség. Ha az egyén kilép magából és a másikban feltételez valamilyen szellemi tartal
mat vagy hangulatot, ebben szükségszerűen kifejeződik saját értékelése, gondolattársítása vagy
hangulata is. Ez magyarázza, hogya társas kapcsolatban az embereket mindig a magunk képére
akarjuk alakítani, a magunk elgondolásába akarjuk beleszorítani, nem pedig olyannak elfogadni
őket, amilyenek. .

A személyek együttlétére vonatkozó reflexió sokkal szélesebb körű lesz akkor, ha az emberi lét
ontológiai alapjait is belevonjuk. Rájövünk, hogya létnek ajándékjellege van, s ezen a téren je
lentkezik a transzcendencia: az önmagunkból való kilépés, az önmagunk fölé emelkedés. Min
den emberi élet azzal kezdődik, hogya szülők a gyermek léte mellett döntenek és nem ellene.
Akarták, elfogadták, létet adtak neki. Lehetővé teszik, hogy legyen, hogy ő maga legyen, szemé
lyes egyediségében. Beöltöztetik időbe és térbe, lehetőséget adnak a kibontakozásához. Ez már
nem a biológia vak törvénye, hanem tudatos döntés. A szülők valamilyen formában mindig tisz
tázzák magukban, hogy az új életet milyen motívum hatására, milyen célzattal és ígérettel fogad
ják el vagy akarják. A szabad elhatározás teret enged az új személynek, ahol szabadon mozog
hat, ahol meg tudja magát valósítani. A szülők tisztában vannak vele, hogy majd a gyermek is
szabadon tekint vissza,rájuk, s szintén vagy elfogadja vagy elutasítja őket. Elhatározásukban te
hát benne rejlik az újnak, a másságnak elfogadása, a szabadság rizikójának vállalása. Az élet
bontakozása csak akkor lehetséges, ha elismerjük azt, ami méltó arra, hogy legyen. De az is nyil
vánvaló, hogy a személyek együtt és egymásért való létének szükséges légköre a szabadság.
A szabadság eredeti értelme nem az, amit Sartre megállapít, hogy egyiknek az autonómiáját han
goztassuk a másikkal szemben, hanem hogy lehetővé tesszük egymás számára a kiszabadulást a
zártságból, a kötöttségből, az elszigeteltségből. Itt az egyik személy a másik kibontakozásának
feltételévé válik. A szabad odafordulás az ajándék jellegével hat, és kiváltja a másikból a szabad
viszonzást.

Az emberi lét genezisének vizsgálatából tehát két igazságot lehet leszűrni: a létnek ajándék jel
lege van, s a személyek egymás felé fordulása a tudatosan átélt szabadság jegyében történik. Az
egymás felé fordulás nem egyszerűen egy ajtó kinyitása, hanem sajátos személyes aktus, az énnek
a másik énre mint te-revaló hangoltsága, sőt megszólítása. A kapcsolat legátfogóbb kifejezője a
beszéd. A beszéd több, mint ismertetőjelekközlése: mindig megszólítás is. A társalgásban - a
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gondolatközlés mellett -- elsőrendű helyet kap az az igény, hogy valakihez szóljunk és valakit
hallgassunk. Amikor az anya megtanitja beszélni gyermekét, nemcsak ismertető szavakat közöl
vele, hanem megszólitással, a te-re való figyelemmel felébreszti benne az én-tudatot. Az én-te
kapcsolat a személyi struktúra alapvetőadottsága. De a megszólításban és a beszédben a szemé
lyek úgy állanak egymással szemben, ahogy megélik saját világukat, s éppen ebből a megélt egyé
ni világból közölnek adatokat egymással. Észreveszik azt is, hogy személyi világuknak vannak
közös adottságai, érdekei, céljai. Közös értékeket hordoznak, s azokat egymással kicserélik. Az
én-te közösség így válik mi-közösséggé. Az én-te közösségben azok a személyek érdekesebbek,
vonzóbbak, akiknek gazdagabb az egyéni világa, s abból többet nyújthatnak. A szeretet is azért
boldogító, mert ott az egyéni világ kölcsönösen kitárul. Egyik a másikat gazdagítja, élménnyel
tölti el.

Az én-te kapcsolat bármennyire intenzív, nem adhatja meg a világban való lét teljességét.
A személy szellemi befogadóképessége határtalan, ezért tud állandóan új kapcsolatokat teremte
ni és a mi-közösséget kiszélesíteni.

Végeredményben tehát eljutottunk oda, hogy az emberben nemcsak zártság, hanem nyitottság
is van. De ez a nyitottság feltételezi az igazi emberi mivoltomra irányuló reflexiót. Amikor el
ismerem létemnek ajándékjellegét, akkor a háttérben kereshetem az ajándékozót, Azért ajándé
kozhatom magamat baráti kitárulásban, szeretetben, mert létemet valamilyen ajándékozás ala
pozza meg. A másik ember is ugyanilyen alapon ajándékozhatja-magát nekem. Ajándék az a vi
lág is, amelybe beleszülettünk, s amelynek ismeretére, javainak birtoklására mások vezetnek el
bennünket. Egymástól kapjuk ismereteinket, egymás munkájából élünk. Ha így tekintem léte
met, akkor nekem sincs több jogom az élethez, a világ javaihoz, mint embertársamnak. Az em
ber személyi autonómiája tehát nem jelent szupra-egzisztenciát, sem kontra-egzisztenciát, hanem
felfedezhetjük benne az egymásért való lét, a pro-egzisztencia vonásait. Személyi autonómiánkat
belülről az korlátozza, hogy nem vagyunk elegendőkmagunknak, az élet minden vonatkozásá
ban rászorulunk másokra, hiányérzetünket egészen soha nem tudjuk megszüntetni. Az egész élet
kísérletezés, hogy az emberi kapcsolatokon keresztül eljussunk valamilyen boldogságra. A sze
mélyes lét ajándék jellegéhez az emberi lét fogalmi elemzéséből jutottunk el. A fogalom azonban
csak az ismeret rendjében létezik. Az egyes embernél az értelmesség mellett számolni kell az ösz
tönösséggel, s a szellem transzcendenciája mellett a testi zártsággal. Ebből-adódik,hogy az egy
más mellett való élés inkább mutatja a szupra-egzisztenciára való törekvést, vagy a kontra-eg
zisztencia képét, mint az egymásért való lét békéjét. Az ember saját hiányérzetét megkísérli kitöl
teni uralomvággyal. kisajátítással, kihasználással. mert ez jobban megfelel ösztöneinek, mint a
szellemi nyitottság, a bizalom és a nagylelkűség. Ezért az én-te és a mi-közösség mindig meg
oldandó feladat marad. Az igazi személyes kapcsolatot csak teljes szellemi és erkölcsi felelősség

gellehet létrehozni. A közösség megteremtéséhez szükségünk van magasabb motívumokra, von
zó célokra. A konkrét társadalomban a nevelés, a közös értékek felismerése, a meggyőzés, a jog
rend, a tekintély erejének latbavetése együttesen igyekszik az összetartó és széthúzó erők között
az egyensúlyt fenntartani.

A közösségi természet teológiai megvilágításban

Az egyház a világ előtt úgy értelmezi magát, mint "az emberiség végső egységének és üdvösségé
nek hatékony jele". Az emberiség arra hivatott, hogy az örök életben hazataláljon Istenhez a sze
retet egységében. Az egyház küldetése, hogy ezt hirdesse, s az embereket Isten gyermekeivé tegye
a megigazulás és megszentelődés által. Az üdvösségben az a közösségi természet éri éi célját és di
csőül meg, amelyet Isten ilyennek teremtett. S mivel az örök élet közössége csak szeretetközösség
lehet, minden igazi szeretetközösség már annak a végső állapotnak az elővételezése és jele. Az
egyház azért tekinti magát szentségi jelnek, mert megkapta a szeretetparancsát, s tudja azt is,
hogy a kegyelem révén Isten szeretete kiáradt szívünkbe a Szentlélek által (Róm 5,5). Nem érdek
telen tehát figyelni arra, hogy Isten milyen alapon és milyen eszközökkel alakítja ki maga körül
azt a közösséget, amely véglegesen diadalmaskodik a széthúzó erőkön.

Az ember Isten képmása, tehát közösségi természetének eredete is itt kereshető. A filozófiai
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gondolkodás felismeri azt a nehézséget, hogy lsten, a lét teljessége, akinek semmi nem hiányzik,
hogyan alkothat meg valamit, ami nem Ő, ami rajta kívül van. He~1 is csak úgy tudta a létet
megmagyarázni, hogy az Abszolútumot nem tekintette merev szubsztanciának, hanem valami
lyen belső dialektika hordozójának. Előtte már évszázadokkal Aquinói Tamás és, Bonaventura
azt állították, hogy a teremtés, az Istentől különböző létnek a létrehozása csak azért lehetséges,
mert magában Istenben rejlik a másság gyökere. Vagyis a teremtés csak a Szentháromság titká
ból értelmezhető. Minden dialektikának alapja az, hogy Isten mint Atya a maga tökéletes isme
retében egészen kimondja magát, s ez a kimondott szó, az Ige saját lényegér fejezi ki, tőle szüle
tik: ő a Fiú. Annyira lényege, hogy nem osztja meg egységét, mégis különböző személy. Ő nem
csak a kimondott Szó, hanem égyúttal a megszólított ; s a megszólítottságot is annyira átéli, hogy
egyúttal ő a felelet az Atya szavára. Ez a benső, örök párbeszéd a végtelen szeretet hangján megy
végbe, s itt a szeretet is személlyé lesz mint Szentlélek.

Az ember teremtésében az Atya nem magát nevezi meg, hanem csak valamit kimond magáról,
ezért az ember csak képmás, hasonlóság. Az ember is személy, de benne csak a teremtő szó teste
sült meg, tehát nem a Fiú egylényegűségével tekint vissza az Atyára: a végtelennel úgy áll szem
ben mint véges, a tiszta szellemmel szemben mint testi lény és az örökkévalóval szemben mint
időbeli. Az ember is megszólitott lény, hiszen a teremtő szó hívta a létbe, de nem felelet: időt ka
pott arra, hogy megfogalmazza magában a választ, ilietve hogy élete legyen felelet a teremtő szó
ra. A megszólitás miatt énnek érzi magát, ezért mindig keresi az én-te kőzősséget. Az ember el
juthat annak felismerésére, egy felső akarat szabadságot engedett neki, hogy térben és időben ér
telmezze magát, de a testiség, a világhoz kötöttség korlátként veszi körül. A benne levő transz
cenden6ia ellenére megelégedhet immanens világával.

A földhöz kötött emberből Isten úgy akar népet szervezni, közösséget alkotni, hogy újra meg
szólítja, de most már természetfölötti alapon. Kinyilatkoztatásban beszél hozzá, én-te közösség
be hívja. Az isteni szó elérte teljességet Jézus Krisztusban, akiben az Atya örök szava, Igéje lett
emberré. Ő maga a megszólítás az emberek számára. Mivel embersége az örök fiúság véges vetü
lete ~ földi küldetése és szerepe azt nyilvánítja ki, ami benne van örök fiúságában. Az atyaság és
a fiúság mint egymás felé néző viszonya pro-egzisztenciának, az egymásért való létnek 'kifejezé
se. Az Atya és a Fiú mi-közössége annyira eleven, hogy személlyé válik a Szentlélekben. Már
most a teremtmény számára a remény akkor csillan fel, ha ez a pro-egzisztencia feléje is kitárul,
illetve ha kaphat belőle, hogy az egymás közti kapcsolatban megvalósítsa. Amikor az Atya így
felénk fordult, atyaságának megfelelően kötelezte el magát. A Fiú nekünk adásával a pro-egzisz
tenciát felénk is kiterjesztette. A Fiú pedig úgy jött el, mint "elsőszülött a sok testvér közül", te
hát eljövetele jelzi, hogy az Atya szava mindenkit el akar érni. Küldetése az, hogy az Atya nevé
ben megszólítsa az embert, és részesítse fiúságában. Ahol pedig az Atya és a Fiú az embert be
vonja saját életkapcsolatába, ott már jelen a Szentlélek is, mint a mi-közösség biztosítéka.

Ezt a programot hirdetni kellett, hogy az ember magáévá tegye, és megfogalmazza magában a
választ. Ezért kap az Isten szava olyan nagy szerepet a kinyilatkoztatott vallásban: mind az Ó-,
mind az Újszövetségben Isten népének toborzó eszköze lett, és egyúttal a közösség összetartó
kapcsolata. Jézus az ember állandó megszólitását azzal is feltételezte, hogy tanításának az öröm
hír, az üzenet nevet adta, egyházát pedig arra kötelezte, hogy hirdesse ezt az üzenetet "minden
teremtménynek". Az evangélium hirdetésénél tehát tudnunk kell, hogy Isten saját belső szenthá
romsági interkommunikációját irányította felénk. Az ember a természetfölötti rendben is meg
szólításra szorul, hogy kialakuljon benne az Isten gyermekeinek "én"-je, mint ahogy a gyermek
is az anya megszólítására tudatosítja magában az ént, a személyiséget. A beszéd az összetartás
nak, a mi-közösségnek kinyilvánítója és táplálója. Romano Guardini, Wittgenstein, Martin Bu
ber az ismeretközlő nyelven kívül beszélnek a prófétai nyelvről. amely elsősorban tanúskodik
igazságról, jóakaratról, együttérzéstől,szeretetről. Ahol a beszéd elhal, ott megszűnik az egymás
iránti érdeklődés, kihűl a szeretet. Az egyháznak Jézus prófétai beszédét kellett átvennie. Abban
pedig ilyen mélységek vannak: amit az Atyától hallottam, mindazt közöltem veletek; ahogy az
Atya engem szeret, úgy szeretlek én .is titeket. De megkívánja, hogy mi is hasonló szeretettel for
duljunk egymás felé. A pro-egzisztencia tehát mindennapi feladat. Az egyház bizonyos abban,
hogy közössége csak akkor eleven, ha tagjai a hitben átélik Krisztus szavát, és tevékeny szeretet
tel tesznek tanúságot a szeretet Lelkének jelenlétéről.
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Isten népének közössége tehát végső fokon az egymásért való lét kisugárzó és vonzó erejére
épül. Ez az erő mindig személyes. Az egyház nem a struktúrákban bízik, nem is a tárgyiasított in
tézményekben, hanem az egyének élő hitében és szeretetében. A törvényt, a tekintélyt, a tanítást
a személyes odaadás teszi elevenné és hatékonnyá. A természetfölötti kép érvényes a természetes
közösségekre is. Azok is csak akkor válnak szellemi otthonná, csak akkor biztosítják az érdekek
belső egyensúlyát, ha a tagok interkommunikációjában megvalósul a legmélyebb emberi értékek
kicserélése is. Igazi közösséget csak felelős személyek alkothatnak. Igazi felelősség pedig csak ott
van, ahol a személy reflektál életének értelmére és végső céljára is.

VASADI PÉTER
, , ,

MAGATARTASUNK fORMAIROL

Ahitben nem lehet .,szárazon", szeretet nélkül elmerülni. A hit abban hisz, aki a Szeretet. Nem
programban, nem előirásokban. nem.kizárólagosságban - ezekben nem érdemes hinni -, hanem
abban, hogya Szeretet Isten, és Isten merő szeretet, örök, egyetlen. Az üdvösség történetében
ilyennek mutatta magát, belsőleg is ilyen, s ennek alapján kér választ az embertől. A hitben tehát
nem lehet .,szárazon" elmerülni. A hitben elmerülni annyi, mint fáradhatatlanul járni a szeretet
partvidékét.

Lehetetlen, hogy ne álljak közel azokhoz, akik belemerülnek a hitükbe. Az én hitembe nem
tudnak belemerülni, csak a magukéba. A hit nem konfekciós kabát, amely ezen a valakin ugyan
lötyög, a másikon feszül, de azért jó. A hit --bár közös "használatra" szolgál - pontosan igazo
dik a vonalaimhoz. A hit az én hitemmé válik, az én szeretetemrné, az én életemrné. Hitem által
érzek, mozdulok, lélegzem, ölelek. Megszólalok vagy hallgatok. Elmerülök a hitemben, de a hi
tem is elmerül bennem. Jézus Krisztusban van hely számomra, és van bennem is hely Jézus
Krisztus számára.

Átélt hitem automatikusan keres és talál magának testvéreket. Úgy is lehetne mondani, akit
- akárkit! - talál, testvérként találja meg, még ha visszautasításban részesül is, ha elfordulnak is
tőle.llegyintenek is rá, ingerülten félre is tolják; a pofonoktól. amit az ártatlan kap, még ártatlan
marad. A Jézus Krisztusban való hit természetesen változtatja testvérivé az emberek között test
vérietlenné vált viszonyokat. Mélyebbre már nem hatolhat: aki testem vére, az én vagyok. Aki
nek a teste-vére vagyok', azzal legbelül egy vagyok.

I.
Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok.! - mondta Péter apostol Jézusnak. S amikor Jé
zus magáról vallatta az első tanítványt, megörvendeztette őt e szavakkal: - Boldog vagy, mert
ezt (azt, hogy Jézus az.Isten fia) nem a vér, hanem a Lélek nyilatkoztatta ki neked ... Avilai Te
réz azt irja magáról: nagy bűnös vagyok. Hihetünk nekik? Ha valakiknek, nekik igen. Átlátták
magukat. Átvilágította őket a szentség ereje. Minél mélyebb pillantást vetettek magukba, annál
pontosabban érzékelték bűneik árnyékát lsten rájuk eső fényében. Csakhogy a Lélek nem olyan
finnyás, mint mi - egymás iránt. A Lélek azokat az embereket használja, akiket talál, akik éppen
vannak.·Ügyei halaszthatatlanok. Miközben föladatokat oszt ki, megtisztit. Alkalmassá edz a
munkákra, nem vizsgáztat. Vagy egyetlen vizsgává avatja egész életünket.

Egy jeles gondolkodó irja: .nem Isten léte problematikus, hanem az emberé. S nem az, hogy az
ember van, hanem hogy miért van? Simone Weil szerint Isten, amikor teremtett, visszahúzódott,
hogy helyet adjon annak, ami nem ő, a teremtésnek. Ha nem húzódott volna vissza, semmi sem
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