
találhatom meg. A neki adott szeretetben, szolgálatban és áldozatban.
Ezekben szerethetem az Istent is a legkonikrétabban. Ha azonban a sze
retetben, és áldozatosságban felületes, hamarelfáradó vagyok, a barátság
nemes közelségében hamar állhatatlan: hogyan lehetnék akkor 'elmélyült
és állhatatos az dstenkeresésemben, az Isten iránt való szeretetemben, az
iránta való hűségben? Hiszen a szerelrnesernet, a barátomat magam előtt

látom, ismerem, tudom. Az Isten meg a felületességemben távol marad
tőlem. Pedig: otthonossá és mindig otthonosabbá tenni a világot: mintegy
"emberi,esiteni" - ez a mai embernek már szinte misztíkussá lett kül
detéshite. Ebbe zárkózik bele, és rnivel itt van még bőven tennivalója, és
tudása is mindig inkább fejlődik afelé, hogy mindig többet és többet te
hessen: ez úgy általában le is köti, ki is elégíti érdeklődési irányát és
körét. Ebből kitekinteni. még messzebb is keresni - ehhez nemigen ma
rad ikedve,erre "nem ér rá."

A ma emberét lárma veszi körül és tölti el. Fizikai, civilizációs és
kultúr1árma. Alkotóelemeire esik szét előtte minden, Ö maga is siet min
dont szétszední, Sokoldalúságot lát, sokat lát, és elveszíti azegybelátás,
az egység élményét. Elveszíti a feléje való érzéket és hajtóerőt. Ez nem is
nagyon érdekli. Az abszolút helyett a relatív veszi át lelkében és szelle
mében az uralkodó helyet. A bizonyosság helyett a lehetőségek sokasága
és a valószínűségek tarkasága. Ez türelmet is hoz magatartásába, de szét
is szórja egész egyéniséget, Ezért nem is hűséges senkihez és semmihez
sem. Nincsen kitartása a dolgokhoz, az értékekhez sem, az állhatatosság
hoz sem.

De abban van a vígasztaló is, hogy mindez homályosan és végig sem
gondolva, de mélyen bántja és zavarja őt. És nagyon vágyódik mindeze
ken túlra. Valamihez, vagy valakihez, ami vagy aki összefűzi a dolgokat
és az embereket. Egybetartja öket. Ezért jött hozzá közelebb a másik em
berben la testvériség megérzése és meglátása is. A testvériség lelkének a
megsejtése azonban a szeretet megsejtése és vágya. Ez pedig a keresztény
ségnek is lényege: az embentestvér, a felebarát a szeretet kapcsolatában.
A felebaráti szeretet ugyanis önmagunk jóságának .a megcsordulása is,
önmagunk legyőzése, és a magunk felett való hatalmunk eszköze is, de
útnyitás az Isten felé is, Afelé az Isten felé, az Isten Fia felé elsősorban,

aki emberré lett érettünk, közöttünk élt, megszentelte és felemelte az
emberségünket, mert annyira szerétett bennünket. Szerétett és szeret
minden embert, A mai embert is. És vár minden embert. A mai embert is.

Ez lehet a kezdet míndannyiunk számára. Az első bizonytalan lépés.
Mé~ nemis tudatos lépés.

•
Ha egy tükörbe nézve nem látnám a saját arcomat, olyasféle érzés fogna

el, mint amit akkor érzek, amikor ebben az élő, nyüzsgő világban körülte
kintve nem látom meg benne Teremtőjének visszfényét. Számomra ez az egyik
7.egnagyobbnehézség az Isten létét hirdető alapvető igazsággal kapcsolatban.
Ha lelkiismeretemben és szivemben nem szólna oly tisztán az a hang, amely
a személyes Isten létét tanúsítja, akkor pusztán a világ láttán ateista vagy
panteista vagy többistenhívő lennék. Csak a magam nevében beszélek; és
távol áll tőlem, hogy tagadjam azoknak az Isten létét bizonyító érveknek ele
ven erejét, melueket az emberi társadalom általános jelenségeiből és a törté
net folyamatából merítettek. Ezek azonban nem melegítenek fel, nem adnak
világosságot; nem űzik el elhagyatottságom telét, nem késztetik a rügyeket
!~ibomlani, a lombot sarjadní bennem, nem boldogítják erkölcsi valómat.
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