
ezek alkotják életünk szilárd vázát II vezérfonalként elvezetnek örök rendelteté
sünkhöz (22).

A transzcendens elkötelezettséghez hűséges ember nem kapaszkodik földi biz
tosítékokba. Istenbe veti bizalrnát, háládatos szívvel borul elébe s megköszöni
életútjának alig remélt sikereit és keserű megpróbáltatásait - még bukásait is.
A nyitott gondolkodású ember helyesli a valóságot, örvendező szívvel használja
a föld javait, szeretete elkötelezi a másokért végzett munka mellett, énjéből su
gárzik a derű. Felismeri, hogy semmi sem természetes és magától értetődő, hogy
meg nem szolgált adomány az é.ete, a pohár tiszta víz vagy a szelet frissen sült
kenyér. Az öröm és a hála a rendeltetéséhez vivő útra vezérli. Az égvilágon
senki nem tudja megmondani, hogy mily üggyel-bajjal jut ki abból az ellent
mondásból, mely betölti és Isten színe elé állítja egész életét. Ha nem pusztul
is bele életünk az énesség és nyitottság küzdelmébe, akkor is a halál után
várható csak az az élet, melyben fenntartás nélkül Istenből él az ember. A ke
resztények tudatában vannak ennek a fordulatnak és ebben bíznak. Akik a ke
resztség által eltemettettek Jézus haláába, már most abból a szilárd bizonyosság
ból élnek, hogy egyszer megszűnik énességük, és Jézus Lelke által új életre tá
madnak. Mikor ugyanis "megjelent üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete,
megmentett mínket, - nem a mi igaz cselekedeteinkért, hanem irgalmassága
míatt - az újjászületés és megújulás fürdőjében, amelyben a Szeritlélek mű

ködik, akit bőven árasztott ránk üdvözítőnk, Jézus Krisztus által. Kegyelméből

megigazulva reménybeli örökösei vagyunk az örök életnek" (Tit 3, 4-7).
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