
A REMÉNY PRÓBAKÖVE

A kereszténység nem más, mint az a meggyőződés, hogy Krisztus
feltámadásával a világ sorsa már eldőlt. Amennyiben tudatosan vagy
öntudatlanul mint keresztények, azaz "Krisztusban" élünk, megt éveszt
hetetlenül a mennyország felé haladunk. A világ minden "esetleges
ségé"·ben már a végleges munkálkodik. Nincs keresés, amely ürességben
tapogatna. "Semmi sem választhat el minket Krisztus szeretetétől".

Semmi, egyedül ennek a szeretetnek elutas ít ása. Végérvényesen megér
keztünk oda, ahol minden szabad, nyilt és örömteli. "Nyitott ajtót
bíztam rád, amelyet senki sem nyithat ki" - mondja Krisztus a Jele
nések könyvében. Ahol tehát a reménységnek mégoly kicsi lángja is ég,
ott már láthatóvá lett az eg fénye. Egyetlen vágyat sem érhet csalódás.
Semmit sem veszíthettink el , legkevésbé azt, amiről földi életünkben
lemondtunk. Ilyen világban nincs ok a kétségbeesésre és kishitűségre.

A keresztény "élő reménységre született". Innen fakad a keresztény
követelmény: egyszeri életednek sikertilnie kell, hogy az emberiség és
a világ általad több fényt és több beteljesülést kapjon; életeddel
felelős vagy a világ boldogságáért.

A "sikertilt emberi lét" a régi teológia nyelvén "erény"·t jelent.
Erényen nem "polgári derekasságv-ot értünk vagy "jámbor rendesség"
et. Ellenkezőleg: az erény a legrobbanékonyabb valóság, amely
földünkön egyáltalán lehetséges. Szöges ellentétben áll míndazzal, ami
a mindennapi szóhasználat folytán annyira stílustalannak. ízetlennek és
egyszerűnek hangzik. Az erény az emberi képességek beteljesülése.
Beteljesülés, amely azonban nemcsak most, a jelen pillanatban és
helyzetben, nem csak alkalomszerűen következett be, hanem olyan
valóság, amely - mint a lényegesre való állandó ráirányulás - döntően

hozzátartozik emberi egzisztenciánkhoz. Az erény ezek szerint olyásva
lamí, ami semmiképpen sem konvencionális, s amivel a legkevesebb
valószínűséggel fogunk találkozni: saját erőlködésünk eredményeként
magvalósitott és tanúságtételszerűen megélt emberi lényeg. Bár az
erény egyes cselekedetekben nyilvánul meg, lényege mégis az érzésvi lág
ban rejlik. Az erény a konkrétan megvalósult életsors. az érés, a
megismerés és a döntés szélessége és mélysége. Az "erényes emberben"
valami olyasmi működík, amit Aquinói Tamás ezzel a különös kife
jezéssel illetne: "opinio vehemens", a felülemelkedettségnek, a befoga
dóképességnek és életmegvalósításnak összesűrűsödött ereje. Az ilyen
ember élete "ízzó" és "átlátszó" egyszerre, egészen egzisztencájának
alapjáig.

37



Az erényes ember egzisztenciájának ez a tanúságtevő átlátszósága
őnzetlenségb6l fakad. Ez minden ..erényes" életmegvalósulásnak, mín
den reményben horgonyzó életnek mértéke és mérc éje, A szívnek jó
sággá átalakult önlegyőzése, az emberekkel való érintkezésnek előkelő

sége és finomsága, az idegenszerű létben a nagy iránti fogékonyság.
Ez a magatartás csak abban az emberben valósulhat meg, akinek éle t
me gn yilvánulásai "el -fordulnak" a saját én t öl, akinek élet- és élmény
cen trumában a másik ember, s nem a saját én áll . Az ilyen ember ma
gába száll és elajándékozza önmagát; nem ..sz ámít" fol yton, és mind
nyiltabbá lesz ebben az ..érdektelenségben" , nem néz folyton vissza ön
magára, hanem te ljesen beleveti magát a testvér szolgá latába. Legbenső
és tulajdonképpeni .önmagu nkk étev ésünk" így nem más , min t önzet
lenség. Benne valósul meg az a befogadóképesség, amelyet Krisztus
felej thetetlen követelményeiben "lélekben val ó szegény ségnek" nevez,
és amelyegyedtil képes arra, hogy az élet végén te ljesen "üres ke zet"
nyújtasson velünk Isten fel é, hogy Benne a teljesség te ljét, a mennyet ,
mint meg nem érdemelt aj ándékot elfogadjuk.

A konkrét reménynek ezt a feltűn ésn élküli, de az ember és a világ
életét a mennyország beteljestilésébe "ragadó" magatartását, amelynek
l ényeg ét létaktussá vált önzetlenségként ismertük meg, állandóan
fenyegeti valami életünkben. Talán nem annyira az Isten elleni láza
dás te ttei és cselekedetei , nem az egyes ..bűnök" válnak számára fenye
getö vé . sokkal inkább egy k ülönös , szinte észrevétlen lecsúszás a nem
sa játosba, amelynek - kísérletképpen - it t az ..élet bűne" nevét szeré t
nők adni.

A lét lassan áthatolhatatlanná és keménnyé, oldódó- és befogadó
képesség n élküliv é válik bennünk. Minden egyes , a mélységbe vivő kis
lépésnél az ember mindig az t mondhatja magának, hogy ezek a cseleke
detek jogosak, jók, sőt keresztény szempontból kívánatosak. E bens6
szétbomlás közben azonban lassan olyan ember jön létre, aki kielégül
önmagával , sikereivel és szokásaival, aki saját kis bajainak ápolásában
éli ki magát, aki már nem tud még nagyobb beteljesülésről álm odni,
aki mindig attól fél , hogy nem kap meg valamit , aki már nem tudja
önmagát elajándékozni: ez a remény nélküli egzisztenci a. Az egziszten
ciális elborulásnak ez az állapota úgy jöhet létre, hogy az illető nem
is követ el ..regisztrálható" nagy bűnt. Az ..éle t bűne" nem drámai ,
nem ti táni valami, csupán kicsinyes önzés a mindennapi életben, sebző

rosszakarat , elhamarkodott ít élet, türelmetlenség, durvaság az érint
kezésben, képtelenség a r ra , hogy másokat meghallgasson. hogy másokat
szóhoz juttasson, más hibáinak kibeszélése, a máso k lelki éle te iránti
t isztelet hiánya, szeszély, időpocsékolás, belső restség. Minderre és
még sok másra kellene gondolnunk, ha az élet bűnéről, a ..remény
telenség b űn év-r ől beszélni akarnánk. E gy ..halál os bűn" elkövetése
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néha nagy erőfeszítést , felőrlő tevékeny sé get kíván . Vannak helyzetek
az életben, az egzisztenciális gyengeség idői, amikor az ember nem is
jut el odáig, hogy teljesen bel evesse magát , hogy belső, alapvető dön
tését cselekedetté alakítsa, hogy az ún. "engagement global" külsőleg

is kifejezésre juthasson. De talán egzisztenciá jának mé lyén már régen
kudarcot vallott Isten előtt . Talán teljes élethazugságban él, totális
"önmagába-omlás"-ban , remény nélkül és reményt nem osztva senkinek.

Ha ezeket az utalásokat teológiailag ki akarj uk értékelni, akkor
(még jobban, mint azelőtt) rádöbbenünk az annyira elkopott fogalmak ,
mint a "tisztitótűz" és az "íté let", egzisztenciális értelmére. A t isztftótüz:
a halálban összeomlik minden, am it az ember mint nem-sajátosat, mint
reménytelenséget összegyűjtött magában . Az ember szembekertil mind
azzal , ami valóban ő , ami sa ját lényegében maradandó. Sikerei össze
törnek, hatalma szertefoszlik, vagyona elfolyik. Egzisztenciánk Krisztus
szeretetének tüzében ízzik fel. Egyetlen ember sem képes arra, hogy
földi törékenységében megtapasztalja a remény teljess égét, a mennyor
szágot. Még Isten sem képes őt "tisztátalanul" a mennyországba "át
helyezni" . Az ember belepusztulna a mennyország megtapasztalásába.
A halálban azonban Krisztu s egy uto lsó - sokak számára első - le
hetőséget nyújt arra, ho gy magunkévá tegyük az ő érzésvilágát. hogy
maradéktalanul őszínték lehessünk. A lét mankói lehulltak. Az embe r
teljes lényével azzal áll szemben, ami erre a pillanatra me gmaradt
saját énjéből: a vággyal , a segítségért va ló kiáltással, az irgalomnak
való teljes kiszolgáltatottsággal. Ekkor isme ri fel az ember, hogy 
lényegében - mindig csak annyi volt , életéből csak annyi maradt me g,
amit valójában "feladot t", - reménysége és önzetlensége: azok az órák,
amelyekben kitartott szenvedő embertes tvére mellett, a becsületes
szeretetben és barátságban történt odaadás élményei, a már-nem-ön
magá é-levés boldogságának megtapasztalása, az az elhatározás, hogy
sírjon a sírókkal és örüljö n az örvendezőkkel ; egyszeruen: reménynek
lenni azok számára, akiknek nincs reményük. Az embernek ezt a vég
leges visszavezetését érzésvilágának lényegébe, a nagyság felé való
megnyílásra, a reményre, egyszeruen "tisztítótüz"-nek nevezzük. A tisz
tötűz tehát nem más, mint az a halálban végbemenő folyamat, amelyet
tulajdonképpen minden szerető szív ismer: az odaadásban való aláza
tossálevés.

Mível azonban az ember nem lehet ilyen maradéktalanul "önmaga" ,
anélkül, hogy egyben saját "emberré-válásában" az értünk emberré
lett Istent meg ne tapasztalja, ezért az embemek önmagával való talál
kozása a halálban (tísztí t öt űz ) , Krisztusban Istennel való találkozássá
(itélet) fokozódik. Azzal, ho gy az ember maradéktalan őszintes éggel

megismeri önmagát, egyben Krisztust is me gtapasztalja. Ebben az ér
telemben egzisztenciánk legmagátólértetődőbb és egyben legmeglepőbb
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tényévé lesz: annak a reménynek krisztusi dimenzióba való kitágulása,
amelyet másoknak adtunk. A Máté-evangéliumban az igazak (és a kár
hozottak is ) azt kérdezik Krisztustól: "Uram, mikor tettlik ezt ne
ked . . .?" Mikor láttunk téged éhesen, szomjasan, mezítelenül, bete
gen, idegenként, fogságban? Életük legnagyobb tetteit nyilvánvalóan
úgy hajtották végre, hogy számot sem vetettek róluk. Az ítélet földi
tetteinknek azon dimenzióit fogj a kinyilvánítani, amelyek konkréten
megtapasztalt, időhöz kötött esetlegességből közvetlenül Krisztusba
torkollanak: élményeink, kívánságaink, a barátság és a jóság iránti
vágyunk - más szöval: rem énys égünk - mélységeibe. Semmi más
nem számít többé, minden más lehull, semmi sem zavar többé, semmi
sem hátráltatja az embert abban, hogy behatoljon a maradéktalan
öröm országába.

A tisztítótűz és az ítélet tehát alapjában véve ezt jelenti:
A mennyországot csak az bírja elviselni , akinek van bátorsága ah 

hoz, hogy cselekvő szeretettel reménységet sugározzon önmaga és em
bertestvérei felé ; ez annyit jelent : aki tud önzetlen lenni. Az ítélet és
a tisztítótűz Isten szeretetének tüzében jön létre. Isten tulajdonképpen
nem ítélhet el egyetlen embert sem. Az Ö lén yege csupa szeretet, ön
zetlen odaadás. Isten (rníndenhat ösága ellenére) képtelen arra, hogy
bármely teremtményt elutasítson magától. Mindig és mindenhol szere
tettel emeli magához. Ezért az ítélet csak az embernek önmaga felett
való ítélkezéseként fogható fel, amelyet Isten iránti szeretetének és
reményének fényénél önmaga hoz.

A tisztítótüz és az ítélet nem mitikus események , hanem végérv ényes
sé vált remény, az emberi szívnek jóságra, igazságra és ragyogó életre
való vágyakozása. Benne történik az emberi magatartásnak teljes meg
nyílása, az , amit a középkorí teológia az emberi lélek "ős-gesztusa"·ként

értelmezett: a "szív nyugtalansága", amely arra készteti az embert,
ho gy "kinyújtottkezü" várakozással haladjon jövőjébe. A tisztítótűzben

és az ítéletben történik érzésvilágunk végső megfordítása: a lényeghez
való megtérés. Mindezt - legalábbis kísérletképpen - már a földi
esetlegességben megvalósítani: ebben áll a keresztény, a reménykedő

egzisztencia tanúságtétele.
A keresztény remény logikája kikerülhetetlen: a való lét a remény

ségben születik; a reménység odaadásban jön létre; az odaadás önma
gunkról való megfeledkezést jelent; az önmagunkról való megfeledkezés
nem más, mint önmegtagadás; az önzetlen önmegtagad ás már szeretet;
a sze retet pedig Istennel rokon; a szeretetben kiharcolt tsten-köeeíség
ből új világ születik: a mennyország. A megélt remény a ma ga konkrét
megvalósulásában azt jelenti: keserűség nélkül odaadni önmagát, le
mondani sekélyes önbeteljesülésünkről, ho gy így mindenkihez közel
lehessünk, hogy mindenkínek a reménység sugarát áraszthassuk.
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Az ember reménysége, belső vágyakozása és törekvése mindig a
"par t t alan" felé tart. Folytonosan valamiféle hatalmas, lényegévé vált
"szerényt elenség" mozgatja. Minél határozottabban remélünk, annál ín
kább vagyunk emberek. Ennek ellenére azt is figyelembe kell vennünk,
amit Paschasius Radbert oly találó módo n igy mond : ,,A remény hegy
csúcsait szent félelem őrzi" . Az ó szövetség mindezt - egyszeruen és
mégis magasztosan - így fe jezi ki : "Az Úrban remélnek, akik öt félik."
Az em ber reménye tehát félelembe torkollik. A félelem és a b izonyta lan
ság arra figyelmeztetik, hogy az emberi egzisztenc ia, bár az elgondol
ható Legnagyobbra, sőt a minden gondolatot Meghaladóra irányu l és
ör á van beállítva, m égis állandó veszélyben van. Bár mindig a remény
irányába haladunk, mégis könnyen elveszíthetjük. Veszélyt jelent sz á
munkra hétköznapi szürkeségünk. Álmaink b izonytal anok . Képtelenek
vagyunk arra, ho gy beletekintsünk abba, ami nyitott, hogy megérezzük
a tulajdonképpenit és mindezt mellékgondo la t nélkül magunkba is fo
gad juk.

Hol sűrű södik össze az emberben a remény elleni kísértés? Hol jön
létre lé tünknek az az elborulása , amely már nem képes Krisz tus létét
befogadni, amely már nem nyú jt ot thont Is tennek? És - másrész t 
milyen önlegyőzés árán jut el a keresztény ember az ígéret tel jess égé
re? Kettős kérdésünkkel kapcsolatban a teológiailag legjelentősebb

szöveg Krisztus megkísértésének története. Az a kérdés , hogy ez az
evangéliumi szakasz valódi tör téneti eseményt ír-e le, vagy inkább
Krisztus érzü1etének az őskeresztény közösség által megkísérelt
magyarázatáról van-e sz ö (vagy esetleg mi nd a kettő együtt: esemény
is, magyarázat is ), nem válaszolható meg egyértelműen . De még abban
az es et ben is, ha ezt a tör ténetet az őskereszténység "t iszta teológiai ma
gyarazatá v-nak kell is tekintenünk, akkor is világos: K risztust barátai
olyannak tapasztalták meg, mint aki emberségünket a végső szükségböl
mentette ki. Ezt a "végső sz üks éget" fej ezi ki a bibliai "pusztaság".
"A pusztába vonulni" annyit j elent: önmagát kitenni a félelmetes ve
szélyének, megélni a veszélyt ; a rosszat saját otthonában - a dé monok
hazájában - megtámadni. De milyen is lényegében a reménytelenség
nek ez az otthona? Krisztus hármas pusztai megkísértésének t örténeté
ben három olyan pontot találunk, amely alkalmas a r ra , hogy az ern
ber i remény elleni kísértés lényegét felvázoljuk.

Siker. Krisztus "a lélek ösztönzésére" elhagyj a az emberközelség bizton
ságát. Elmenekül az emberi sokadalomb ól. S most erőinek végére ju
tott. Negyven napot és negyven éjjelt böjtöl: Krisztus elmegy az em
ber ileg kíbírható határáig. Ekkor elemi éhség tö r fel belőle. Talán nem
is annyira ételre, mint inkább emberi kö zelségre éhezik. S ekkor ren
kívül finomságú kísértés lepi meg. Mi lenne, ha a köveket kenyér ré
változtatná? A kísértés ezt szeretné: Krisztus fecsérelje el azt az erőt,
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amely őt benső, az emberiség lényegére alapított lénnyé, az "élet vezé
révé" avatta. A veszély nagy. Nemcsak a keresztény egzisztencia, hanem
az emberlét maradéktalan becsületessége forog itt kockán.

Krisztus istenemberi egzisztenciájának összegyűjtött erejével vállal
ja a merész feladatot: bensö ember akar lenni; belülről kifelé élni, ket
tős szerep és színészkedés nélkül; az elnyomottak és megtaposottak
oldal án állni; az emberség nyomorúságát és erőtlenségét kibími. S itt
egy elképzelhetetlen fontosságú döntés jött létre: Krisztus semmissé
nyilvánitotta a siker látszatvalóságát, és ugyanakkor a vágyat és re
mé nyt, a szeretetet és a barátságot, a halkszavú szerénységet tette meg
a keresztény egzisztencia végső mércéjének. Itt egy ember végre meg
me rte tenni azt, hogy nem azzal azonosította önmagát, amit más előtt

"el kell játszania" . Egészen "reménynek és érzésnek" lenni, az életnek
és a megélésnek belső valóságából élni, mindazzal, amit ez a magatartás
a mi világunkban mint együttérzés , egyedüllét, kétség, megfélemlítés a
barát szá mára jelent, egészen a végső kétségbeesésig; ez volt Krisztus
döntése:

A szíveket akarta átváltoztatni egyszerű jósággá, s nem köveket ke
nyér ré . Ezzel azt mondta nekünk: több vagy annál , mint amit életedben
elértél vagy megvalósitottál; több a sikernél. Aki mindezt már nem
tudja kimondani szívének fogékonyságában, az már elbukott a remény
ség elleni kísértésben, bár lehet, ho gy a "regisztrálható bűnök" elleni
harcban nagyon is sok sikert aratott.

H atalomvágy. Krisztus második me gkísértésének története még
mélyebben vezet be bennünket a reménységet fenyegető veszélybe.
Krisztus lelkét szédítő érzés fogja el. Lélekben ott áll a templom or
mán, látja az alatta tátongó m élys éget és szakadékot, látja az emberek
nytizsgését . "Vesd le magad, nem történhetik semmi bajod!" Vagyis:
a Messi ás legyen rendkivüli. Felülről szálljon le , váratlan, meglepő

benyomást okozzon. A kísértő azt akarta elérni, hogy az emberi lét
legnagyobb eseménye - Isten emberrélevése - az alant nyüzsgő és
királyról álmodó népnek hatalmi tényezőként nyilvánuljon meg, és így
bensőleg me gromoljon, külsőleg pedig félreértést szüljön. Megváltás
mint önmegdicsőtilés . Itt tehát ismét az emberi mivolt lényege forog
kockán.

Krisztus nem akarta a feltűnést . Nem akart angyalok kezén hordoz
tatni; nem akar ta, ho gy lába kőbe ne ütődjék. Magára vette azt a hiába
val óságot , amelyet minden mély emberi viszonyban - a szeretetben,
barátságban és együttlétben - meg kell egyszer élni: rálépett a ke
reszt út jára egészen az Istentől való elhagyatottságig. Gyen ge akart
lenni. Alázatoss ágának gyengesége azonban nem görcsös erőfeszítésből

vagy a lét tagadásából fakad, hanem az élet igenléséből. Mindenkinek
osztatlanul akarja m agát odaajándékozni. Még azoknak is , akik - mínt
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a vámos - messze vannak Istent ől és szemüket sem me rik felemelni
Hozzá. Az alázat - érett sze retet. Az a többlet, az életigenlésnek az a
"plus et ego"-ja, ami t a reményben való odaaján dékozás jelent. Mínden
ki, aki igazán sze ret, életében el fog érni egy határpontot, amely az
..önmagát-megalázni-engedé s"-ben nyilvánul meg. S ekkor már a szeretö
egzisz te ncia egészéről van szó.

Milyen erőtlen és esetlen lehet az az ember, aki ennyire szeret! Le 
mond saját erejéről, kiteszi magát az idegen sorsnak, mást védeni és
oltalmazni akar, másért aka r küzd eni , el akarja viselni és velük együtt
akarja hordani mások gyengé it, szerencsét és bajt egyaránt meg akar
osztani velük. Mindig mások rendelkezésére állni, nyiltnak lenni más
bajának befogadására, mások életét fenntartás n élkill elfogadni: ebben
a magatartásban erő re jlik, de egyben a másoknak reményt sugárzó
szeretet erőtlensége is. Belső lázadásunk a teher ellen, a szeretetnek
emberi megvalósithatatlansága és megalázottsága ellen, ez volt Krisztus
második me gkí sértésének lényege.

Gazdagság. Krisztus harmadik megkísértése a Megváltónak vissza
vonhata tlan, végleges győzelmét jelenti a gonosz hatalmán. Ugyanakkor
az emberí reménységet leginkább fenyegető veszélybe vezet be bennün
ket . Krísztust a kísértő ..felvezeti egy magas hegyre" ; lát ja a világ
minden gazdagságát és fen ségét . Nagy űrben, bi zonyos értelemben más
térben érzi magát . Lelkéből egzisztenciáli s kö tetlenség érzése tör fel.
Lelkét eltölti a bírás, a birtok l ás és uralkodás hatalmas érzése. Krisztu s
azonban már ezt az érzést is kisértéskén t űzi el magától. Az egész világ
lába előtt feküdt. Az érzésnek erról a magasla táról azonban visszatér
élet ünk nyomorűs ág ába . a kis emberek körébe, életünk ..poros" zúgaiba.
A szegénye k világában akar élni és tanúságot tenni arról, mire képes a
szeretet, ha me g me ri te nni azt, hogy csupa szeretet legyen. A feltétel
nélküli merészség, türelem és beteljesülés tanúj a akart lenni: a remény
ség tanúja. Ez volt Krisztus életstílusa: maradéktalanul másokért élni;
kiszolgáltatni magát a pillanat közvetlenségének és az ember benne
megnyilvánuló szükségleteinek . Más egzisztencia érvényrejutta tása, te 
remtő je len lét - ezek életének uralkodó vonásai.

A "lelkileg szegények" magata rtása a bensőleg szabadok életstílusa ,
ak ik bí rják ugyan az élet javait, de nem ,,megszállottjai" ezeknek a [a
vaknak. Az igazság csendes megtevése. minden látsza t kerülésével. Sem
mi sem tűnik fel ; nem jön lét re ..ren dkívüli egyéniség", az ember vissza
von ul és szinte láthata tlanná válik . Itt csak egyszerűség, felelősségvál

lalás, önmagunk élvezéséről való lemond ás, önlegyőzés és csend ural
kod ik. A világnak ránehezülő kényszere által olyan ember jön létre,
aki a reményben találta me g azt a kiutat , amely Istenh ez vezet. Mit je
lent Krisztusnak ez a szegénysé ge a keresztény egzísztencia szempont
jából?
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Az új, a lén yegileg Krisztusban gyökerező embernek meg kell kisé
relnie magáravállalni a sze gények és reménytelen ek sorsát. A döntő itt
a szándék, amellyel oda akar juk adni ön magunkat . Az ilyen ember ta
lán nem fog sokat alkotni a világban. Élete azonban mások számára
különös kegyelem forrása. Az ilyen ember a hétköznapok szür keségét
szereti. Nem akar többé önmagáé lenni. Olyan ember, aki igazán "jó",
akinek helyes szándékai vannak az élettel kapcsol a tban , mégpedig belső

indítéktól hajtva elajándékozza önmagát. Elajándékozni önmagunkat ,
odaadni mindazt, amink van és amit szereztünk: ez a jóságnak lénye
ges tulajdonsága. De ez még mindig nem a te ljes val óság. Kr isz tus mé g
ennél is jobban szeretett minket. Személyes válaszra teremtett bennün
ket. Szeretetünket, válaszunkat koldulja. Isten keresett bennünket, s
rettenetesen elfáradt belé . így ült le Jákob kút jánál a tűzö nap hev é
ben. Egyszer majd a halálban így, koldus alakjában fog megjelenni
mindnyájunk előtt. Ott áll m ajd jóságosan, megértéssel és védtelenül ,
szeretetének ragyogó fényében. A keresztény is koldus, koldusnak kell
lennie. Isten az t akarja, hogy szeretete a gyengeség, az alázatosság és
szegénység alakját vegye fel. Micsoda önzetlenségbe vezet bele minket
az Isten; a reménységnek micsoda példaképét akarja bennünk fel áll í
tani!

:tgy abból a magatartásból - a bensőségesség, a véd telenség és lelki
szegénységre való od ahajlásból - amelyet Krisztus a pusztában való
megkísértése által vívot t ki, ragyogó lét fakadt . Krisztus szembeszállt
a káosszal. Csak azzal a készséggel volt felruházva , hogy tel jesen és
tökéletesen feláldozza magát értünk. Mint a fáklya ragyogott fel léte
a sivatagban. A világ fényes lett, megnyilt a fény számára. A jelen ték
telenség váza összedö lt , és a dolgok lényegének igazsága , a mennyország
megnyilt. Az a keresztény, aki magata rtását minden heveskedés és önző

kérlelhetetlenség nélkül, hétköznapjainak csendes egy szeruségében tö
rekszik megvalósítani, boldo g lesz Isten szolgálatában. Krisztus rem ény
séget adott az életnek. életével győzte le a kétségbeesést .
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