
kertjéről elmélkedett: mit ért Jézus azon, hogy a szőlővesszőnek az
a hivatá sa, hogy maradandó gyümölcsöt teremjen. Földi javak él-
vezete ideiglenes, az író könyveit is előbb utóbb belepi a por. Az
egyedüli örökre maradandó gyümölcs az emberi lelket alakító
hatás, mivel a lélek örök életre hivatott. De ennek a hatásnak a mi-
nőségét és mennyiségét csak az Úristen látja, és ebben az életben
irántunk való szeretetből jórészt elrejti előlünk. Vezetnünk kell a
lelkeket hozzá, de csak az örökkévalóságban látjuk meg, milyen si-
kerrel. Csak el ne szakadjunk Krisztustól, az igazi szőlőtőkétől, aki
nélkül semmit sem tehetünk.

Mi dolgunk
a világban?
Elérni azt, amit Ádám nem tudott: olyanná lenni, mint az Isten. A ké -
pe már bennünk van, csak hasonlítani kell hozzá. A saját képére és
hasonlatosságára teremtett minket. Az a dolgunk, hogy a képtől el-
jussunk a hasonlatosságig. A kép adottság, a hasonlóság feladat.

Az ember Isten ikonja, az életét viszont neki kell ikonná alakíta-
nia. Ha nem teszi, idővel ő maga is eltorzul, egyre nehezebben lesz
fölismerhető benne az őskép, az arcán az Isten. Minden ember ikon-
festő, a saját életének ikonját kell elkészítenie, s ez nem hasonlíthat
senki és semmi másra, csak egyedül Teremtő Istenére. Vigyázni kell,
hogy el ne rontsa (Kiv 25,40). Isten a minta, Ő az őskép, akit máso-
lunk, akit követünk. Ha mást követünk, torzul a képmás, homá-
lyosul a kép, közeledés helyett csak egyre távolodik a cél.

Ádám azzal vétette el, hogy a maga erejéből akart olyan lenni,
mint az Isten. Hamar akarta elérni, jóllehet, még nem is ismerte Őt.
Ha nem tudta, milyen az Isten, hogy is válhatott volna olyanná?
Azzal vezette félre a csábító, hogy rávette, időnek előtte érje el azt,
amire vágyik, jóllehet még alig ismeri. Tévképet rajzolt Istenről,
hogy a könnyűnek tűnő úton félrevezesse. Az első ember már bűn-
beesése előtt is küzdelmes feladat előtt állt, hogy célját, az Istent el-
érhesse, a bűnnel azonban még távolabbra került tőle. Elérhetetlen
távolságba taszította magát. Innen már reménytelen, hogy elérje
célját, hogy elérje az Istent.

Ezért az Isten maga indul az ember keresésére: Hol vagy? — kérdi
tőle a bűnbeesés után (Ter 3,9). Ő maga lépte át az áthidalhatatlan tá-
volságot. Leszállt hozzá, hogy megkeresse. Nyomorúságának legmé-
lyéig, a bűn, a szenvedés és a halál legsötétebb reménytelenségéig
utána ment, hogy kézen fogva kiemelje onnan. A megtestesülésben
visszaállította az ősképet, Krisztusban tökéletes az Isten ikonja, a föl-
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támadásban pedig megadta az isteni életet. Ádám vágya nem telje-
sülhetett. Nem érhette el célját sem Isten segítségével — mert azt elu-
tasította —, sem a maga erejével — mert az elveszítette —, hogy olyan
legyen, mint az Isten. Ezért maga Isten lett emberré azért, hogy az
embert Istenné tegye.

Mi dolgunk a világban? Olyanná lenni, mint Krisztus. Ő a töké-
letes ember, mert tökéletesen hordozza Isten képmását. Hozzá kell
hasonlítanunk. Igehirdetése nem pusztán erkölcsi tanítás, útbaiga-
zítás, hogyan kell élnünk. Az Ő szavai kinyilatkoztatás, hogy meg-
ismerjük Őt. A Krisztus-követés nemcsak másolás, hanem új élet.
Nem csupán utánozzuk őt, hanem Vele élünk. Nemcsak tetteit kö-
vetjük, hanem Őt magát. Dolgunk a világban, hogy egyre inkább
megismerjük őt, és rajta keresztül a Lélekben az Atyát. „Az az örök
élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent, és akit küldtél,
Jézus Krisztust” (Jn 17,3). Az Örökéletre vágyunk. Az a dolgunk,
hogy elérjük, már itt a földön is…

Életem értelme
A Hungarostudy országos reprezentatív felméréseinkbe férjem,
Skrabski Árpád javaslatára tettük be a Richard Rahe-féle „Élet ér-
telme” kérdőívet:

A következő állításokra válaszoljon az alábbiak szerint:
0. nem, 1. igen, néha, 2. igen, mindig
Úgy érzem, életem egy nagyobb terv része.
Az életben sok minden okoz nekem nagy örömöt.
Képes vagyok megbocsátani magamnak és másoknak.
Kétlem, hogy életemnek bármilyen jelentősége volna. (fordítva)
Az értékeim és hitem vezérelnek mindennapjaimban.
Összhangban vagyok a körülöttem lévő emberekkel.
Meg vagyok békélve helyemmel az életben.

Kiderült, hogy azok, akik ezekre a kérdésekre magas pontszá-
mot adtak, tehát akik hisznek abban, hogy az életüknek van célja és
értelme, mind lelkileg, de fizikai állapotuk tekintetében is sokkal
egészségesebbek, ezt Árpád több nemzetközi cikkben is megírta.
Ami viszont nagyon érdekes, hogy bár a vallásos emberek közül
sokkal többen adtak magas pontszámot ezekre a kérdésekre, a két
dimenzió nem esett egybe. Vannak magukat vallásosnak tartó em-
berek, akik nem hisznek abban, hogy életüknek van értelme a fenti
kérdések szerint, és a nem vallásosak közül is sokan magas pont-
számot adtak erre a kérdéssorra.

A Vigilia körkérdése tovább megy, azt kell megfogalmaznom, mi
a tartalma annak, ha a fenti kérdések állításaival egyetértek — per-
sze kivéve a negatív mondatot. Ha a saját életem értelmén gondol-
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