
Megható az Eckermann-jéle életút: valaki, aki saját értékeivel akarja meg
ajándékozni a világot, fölismer egy nálánál nagyobb értéket, s úgy valósítja meg,
hogy látszólag elveszti önmagát. Minden energiáját, egész valóját átadja a sze
mélyes szolgálatnak. Abban látja létének értelmét, hogy egyre méltóbbá teszi
magát a totális szalgálatra. Friedenthal Goethe-életrajzából tudjuk, hogy Goethe
korántsem volt tökéletes. A súlyos genetikai örökség (nagybátyja gyengeelméjű,

testvérei és fiai életképtelenek. egyetlen felnőttkort megért fia terhelt, unokái
idegrohamokban szenvedtek) a hatalmas, tündöklő virágban is sötét foltokat
eredményezett: egész életében hipochondriás rohamokkal kellett küzdenie, s
gyakran átengedte magát a tépelődő tengodésnek: Ám csodálatos életmű-telje

sítménye így még lenyűgözőbbé válik. Meg tudjuk tehát érteni Eckermannt: a
szellemi tágasságot és világosságot arasztot a gyarlóságoktól függetlenítve tudta
szemlelni. követni és szolgálni. Eletáldozata valóban hiteles és példa értékű.

Hasonló folyamat zajlódhatott le Szent András lelkében is a Tökéletessel
szemben. Az ószövetségi, Messiásra várakozó hitben felnőtt galileai halász Ke
resztelő János tanítványaként találkozott a Messiással. Megérintette a véglegesre
találás izgalma, s Jánossal együtt Jézus követője lett. Ö észreveszi, hogy követik,
s meghívja őket. Aznap nála maradnak. S soha többé nem hagyják el Öt. Más
nap elviszi Simont, a testvérét is Jézushoz, mert "megtaláltuk a Messiást". Azt,
Akire az egész történelem irányult. S ekkor kapja Simon a Péter: Kőszikla nevet.
S ettől fogva apostolok ők, akik szavukkal és életükkel, sőt vérük ontásával ta
núskodnak: megtalálták a nagyot, a legnagyobbat. Megtalálták az igazságot. S
minden energiájukkal szolgáliák Öt. S közben állandóan gazdagodva megérle
lődnek az örök életre, a beteljesedésre. Krisztusban fölismerni a Messiást, aki
azért lett szegény, hogy én legyek gazdag; s állandóan törekedni az Általa adott
isteni létgazdagság méltó befogadására és mások felé történő kiárasnasára 
ilyenné tehet minket is Szent András hónapja. Ha hagyjuk, hogy minket is meg
érintsen a megtestesült Szeretet.
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Végtelen

Végtelen egekből, felgyűlt tengerekből

Feltornyosult világok . . .
Ragyogni fognak könnytiszta szemedből

Gyűjtvén magamra
Világosságot

S csak cseng csak cseng a rózsalevél
Önszivedbe vésed a hármasságot.

Él, ami él,
S ezer élő fölkiált: látok!
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