
A REMI1::NY JÚVúJE

Ebben az elmélke désben döntő lépést szerétné nk tenni reményünk
ti tkába, miközben imádságos lelkülettel elgondolkodunk a mannyor
szagon. Bevezetésképpen legyen szabad néhány - szükségképpen el
vont szavakkal me gfo galmazot t - előkészítő gondolatot adnunk, hogy
elmélkedésünk to vábbi részében a mennyország tiszta szépségét annál
jobban élvezhessük .

Az emberi lét lén yeges dime nziójában van valamiféle titokzatos, "fel ·
felé húzó erő" : ez a lélek ,,magas ztossága", a szellemnek "ívelése", a
magára még várató nagy ság felé , vagyis az, amit a régiek ezzel a kifeje
zéssel illettek: "extensio animi ad m agna" , és amely érzésnek it t 
kísérletképpen - az "ös-r em ény" nevet adjuk. Az ember öntudata a
jövőre van felépítve. A jelen pillana tban még sötétben van. Az, amit
"éppen most" éltünk meg, gyakran a legkevésbé "élményszerű" . A vi
lágítótorony aljában nincs fény. Az azonban, amíre még várunk, a jö
vő , elég messze van ahhoz, ho gy tudatunk fénye megvilágítsa . Az em
beri "élet" tehát mindig valami m ásnak "előíze" . A vá rakozás sohasem
alszik el bennünk. Az ember mindig új abb kívánságokról álmodik. Ez
az állandóan előbbre va ló tapogatózás abba, ami "még nincs itt", az
ember lényegéhez ta r tozik. Az emberben valóban elpusztíthatatlan
ösztön dolgozik a "jó vég" irányába. S ez az ösztön nem korlátozódik
csupán a könnyen hívő tömegr e. A "szebb jövő reménye" elpusztít
hatatlanul benne gyökerezik az embernek a boldogságra való törekvé
sé ben . Kétségtelenül motorja az igazi emberi gondolkodásnak, alkotás
nak, álmodozás nak és kívánságnak . Igy az "ember szület ése" még min
dig fol yik , egészen a haláláig.

Az emberi egzis ztenciának ez az "ősreménye" a keresztény létértel
mezésben mint a mennyország várása kap konkrét kifejezést. Az em
bert mindenkor vonzotta az ismeretlen , mint olyasmi, ami szebb és
meghódításra méltó. Amit az embe r a benne la kozó ősremény sokrétű

visszatükrözéseként elér és megsej t , az a "haza", a "beteljesült pillanat".
Abelárd, ez .a nyugtalan skolasztikus, azt mondta : "A cél az a közösség,
amelyben a vágy már nem előzi meg a kívánt do lgot , és ahol a be
teljesülés nem kisebb a vágyn ál". Ha igaz az, hogy az embert jövője

ösztönzi arra, hogy igazi emberré vá ljék; ha igaz az, hogy az ember
eddig még "fel nem fedezett" lényege túlszárnyalja a mult a t és a jelent:
akkor a keresztény gondolat az abszolút jövőről, a me nnyországr ól, az
emberi életnek egyik leghatalmasabb rugójá t fed i fel. Mennyország nél
kül a föld nem volna elviselhető. A reménynek és a követelményeknek
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mindig nagyobbnak kell lenniök a lehetőségeknél, ha a valóságot arra
akarjuk kényszeríteni, hogy kihasználjon mínden lehetőséget, amely
bennefoglalta tik és felfedjen minden forrást, amely még el van rejtve.
Ezért mindmáig a keres zténység volt az, amely az ember i vágyat, az
"álmodozó emberv-t a legkomolyabban vette . A "fe lül múlhatatl an"-t ,
amely a végső beteljesülésben vár ránk, a legnagyszerűbben a keresz
tény lé tértelmezésnek az az alapelve fo galmazza meg, amelyet Szent
Pálnál olvasunk : "Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel
nem fogta, amit Isten azoknak készitett, akik szeretik őt." Már ebből

a szempontból is a kereszténység az a vallás, amely legjobban megfelel
az ember belső strukturájának. A ke resz tények ezért érzik magukat
szolidárisnak mínden reménnyel , még akkor is , ha csupán földi remény
ről van sz ö. Aki a reménység nyelvét beszéli , az testvérünk . Talán ön
tudatlanul, mégís magában hordoz egy "t.elj esen egészséges" világ 
vagyis a mennyország - utáni vágyat . A mennyország gondolata nem
más, mint a gyökeres remény magatartása, amely éppen ezért központi
jelentőségű. A mennyország értelmi központ ja mindannak, ami az
emberiség vágyaiban él.

Ezért kell csodálkoznunk azon, hogy olyan kevés keresztény enge
di magát tudatosan megragadni a mennyország gondolatá tól. Nem nyug
talanító jel-e, ha meg kell állapítanunk, hogy a papok jelentős része
már nem prédikál a mennyországról? Honnan ez a különös kö z{jny
vagy képtelenség? Bizonyos, hogy nem könnyü az örök életről szöló
üze netet "objektív" mödon hirdetni. Ha a mennyországról beszélünk,
akkor - mínt már jeleztuk - az emberi élet legmélyebb titkát érint
jük; olyan titkot; amely azonban m ár most benne van minden tettünk
ben és vágyunkban. A szavak sohasem fognak m egfelelni a remény
belső lényegének, transzcendentális céljának. Még a kinyilatkoztatás
sem, amely ugyan világosan beszél az örök boldogság tényéről, de el
hallga t ja a beteljesillés módját és jellegét. Ki is tudná it t a földön
leírni az t , amit a halállal történő találkozásban Isten mint kegyelmet ,
barátságot és szeretetet ad majd nekUnk? A mennyországról nem tu
dunk megfelelő médori beszélni, de iránta érzett vágyunkról igen. Azt is
tudjuk, hogy Isten - vágyakozásunknak tárgya - szent. A "remény
kedők Istene" olyan lsten, aki gondos és aggódó vendéglátó gazdaként
jellemezte önmagát, aki csak vendégei megérkezésére vár. A várakozó
Isten - az emberi szív vágyálma! Nem elég ez arra, hogy a mennyor
szág egzisztenciális teológiá ját emberi módon és élettől duzzadóan fe jt
sük ki, s mégís úgy, hogy benne fellelhető legyen a sze nt félelem az
abszolútum előtt?

H ogy azonban a mennyországról ilyen élettől és élménytől duzzadó
rnödon igazságokat mondhassunk ki , előbb néhány olyan tévedést kell
kiküszöbölnü nk. amely akadályoz bennünket abban, hogy Isten ragyogó
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fényébe beletekinthessünk. Igy pl. mindenekelőtt a .mozdulatlansag"
fogalmát kellene megmagyaráznunk. Teológiánk a mennyorsz ág lénye
gét a "visio beatifica" • a "boldogító színel át ás" fogalmával fojezi ki.
Egyes teol óguseknak sikerült ebből a fogalomból az unalom remek
műv é t alkotníok. A középkori teológia skolaszt ikusai azonban fl "látás"-t
a Szentírás értelmezésében használták. A keleti ud varokban a "királyt
lá tni" annyit jelentett, mint jelenlétében élni. A nagy tömegnek nem
volt megengedve, ho gy eljusson a király közvetlen közelébe. A királyt
csak ritkán, messziről , királyi pompáb a öltözötten láthatta. Csa k köz
vetlen környezete látta őt olyanna k, amilyen. A különbség tehát ebben
van: az egyik tudja ugyan, kit néz, ki vel talá lkozik, bensejében mégis
idegen marad vele szemben; a mási k ott él az eseménye k és találkozá
sok közvetlen k özelség ében. Istent "látni" tehát lényegében ezt jelenti:
résztvenni az 6 éle tében részesülni te ljesség ében , behatolni életének
mély ébe, egy szöval: "Vele" élni.

A "megismerni " kifejezés sem jelent a bibliai nye lvhasználatban
csupán értelmi tev ék enységet , hanem két lén ynek szeretetben való egye
sülését. A Genezisben olvassuk: "Ádám m egísmer te feleségét, Évát, és
Éva áldott állapotba került és fia t szült", Két embernek testi-lelki szere 
tetben való egyesülése lett tehát annak a megismerésnek jelk épév é.
amely Isten és az ember között a mennyországban létrejön, és amiben
Krisztus az örök élet lényegét látta .

Ez a két, csak röviden megernlit et t példa már világosan mutat ja ,
hogyan is kell a mennyországról gondolkodnunk. Földi tapasztalatainkat
nemcsak szabad, hanem - mint egzisztenciánk legszebb és legtisztább
élményeit - bele is kell vetítenünk a transzcendenciába, a "beteljesült
felemelésbe" , hogy er.iberí módon gon dolkodva, istenit sejtsünk meg.
Istennek emberrélevése óta jogunk van ahhoz, hogy "emberiesítsUk"
az Istent. A mennyország nem "fénnyé átvá ltozott anyag", nem "egy
küls ő színjáték" merev és fásult megbámulása, hanem a vilá gnak örök
lé trehozása, sőt: - Istennel való együt tlétünkön keresztül - annak
újból való me gteremtése. Aki azonban ismeri az emberi nyelvnek és
földí tapasztalatainknak törékenységét , az a m ennyország leírás ánál
igen óvatos lesz . Csak egy valaki adott hit eles leírást a mennyországról,
az tí., aki leszállt a mennyből, Jézus Krisztus. A teológus tehát helye
sen teszi, ha tartózkodó udvariassággal Istent engedi beszél ni a menny
országról, ha engedí m agát megtermékenyíteni a Szentírás képes be
szédmódjától, hogy ismét remény té rjen a szívekbe és hogy a lelkekben
szeretet ébredjen . "Csak lsten beszél helyesen Istenről" - mondj a
Pascal a .Pensées" 799. töredékében. Csak Krisztus beszélt helyesen a
mennyországról, az ó módján: földien-közvetlenül , naívan, meghitten
és szépen. És mít mondott ó az örök beteljesülésról?

Krisztus mindenkinek a maga sajátos boldogságát ígérte. Hogy se]-
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telmet adjon Istennel való örök együttlétünk boldogságáról, Krisztus
az ő kinyilatkoztatásában - mind az evangéliumokban, mind pedig a
Titkos Jelenésekben - gondosan kerüli a szomorúság és levertség ké
peit . A mennyország szenvedés-nélküliséget jelent . E z az újszövetség
egyik vissza-visszatérő gondolata, valahányszor az örök dícs ös égr öl
beszél. Az üdvözültek "vígasztalást nyernek", be teljes ülés t ; Isten maga
törli le szemükröl a könnyet . Halál nem lesz többé, sem szomorúság,
se m jajgatás , sem fájdalom, sem fáradság. Nem fognak többé éhezni
és szomjazni. A nap nem égetí őket, sem a tűz heve. Az üldözöttek bírni
fogj ák a mennyet. A kinyilatkoztatás egyik kép et a másikhoz fűz, hogy
örök megajándékoztatásunk végtelen örömét teljes egyszerűséggel hozza
közel emberi tapasztalatainkhoz: "Beteljesedett . . . Én a szom jazónak
ingyen adok az élő vizek forrásából - Én Istene leszek , s ö az én fiam."
- Krisztus a győzöt meg fogja vall ani Atyja és az ő angyalai elött. 
Az igazak vele együtt fognak Isten trónján ülni. - Az üdvözültek fehér
ruhát és koronát kapnak; a világot fogják me gitélni ; ragyogni fognak ,
mint a nap; Isten a hajnalcsillagot adja ne kik . - A boldogság képei
ezek , a tisztaság, a világosság, az élet képei; olyan képek , melyeket a
legegyszerűbb ember is megért és mégis - mélységes szimbolikáj ukkal
- me ghaladnak minden kimondhatót . Melyik teológus ér té kelt e már ki
ezeket a kép eket: ülni az Isten trónján, a világ felett ítélkezni, napnak
és fén ynek lenni, a fenség koronáját viselni, bírni a hajnalcsillagot?

A bibliai képek kiegészitéseként álljon it t egy idézet Abbé Arminjon
tól. Lisieux-i Kis Szent Teréz, olyan szent, aki teljesen a hite által meg
tapasztalt mennyország közelében élt, elsö és fele jthetetlen benyomás át
a mennyországról ennek a szövegnek olvasásakor sze rez te: "És a hálás
Isten azt mondja majd: most én va gyok soron! Ho gyan is vál aszolhat
nék máskén t azokra az adományokra, melyekben barátaim önmagukat
áldozták fel , minthogy fenntartás nélkül önmagamat ajándékozom ne
kik? Ha a teremtés jogarát kezükbe tenné m, ha fén yem özönébe öltöz
tetném öket, mindez sok volna; sokkal több, mint amennyit kívánni
va gy remélni mertek volna. Ez azonban nem lenne sz ívem végsö len
dülése. Többel tartozom nekík, mint a paradicsommal, többel, mint a
tudás kincseivel: életemmel, l ényegemmel. örök és végtelen lényemmel
ta r tozom nekik. Ezért sz ükséges, hogy lelkük lelke legyek, ho gy átí tas
sam és áthassam őket istens égemmel . ahogyan a tűz át ízzítja a vasat .
Amennyíben leplezetlenül megmutatom m agam nekik, szemtől szembe
egye sülnöm kell velük úgy, hogy me gvilágítja és á that ja öket fenségem
és kisugárzik létük minden pórusából , hogy megismer jenek en gem úgy,
ahogyan én ismerem őket, és igy maguk is Istenné legyenek" .

Itt válik világossá: a mennyország legnagyobb ajándéka maga l st en
- és mégis a teremtmények közvetítésével jut el hozzánk. "Isten lesz

számunkra - minden m índenben" , Az örökké szolgálatunkra álló
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Is ten! Megtörténik a megfoghatatlan: "Boldogok a szolg ák, akiket uruk
érkezése ébren talál! Bizony mondom nektek: felövezi magát , as ztalá
hoz ülteti és gondosan kiszolgálja őket." Isten maga lesz létün k helye.
Nem mintha a dolgok, a személyek és esemé nyek megszűnnének azok
lenni, amik, hanem úgy, hogy Isten ezer a lakban maga jö n eléjük, és
mert kis, véges valóságukat hatalmas je lenlétével felemeli, és belőlük

véges alakzatban megjelenő végtelen ajándékokat formál. A boldogság
és megajándékozottság minden adománya fel énk árad, Isten ön ajá n dé
kozásának hullámaként . Mindenféle panteizmus csak gyere kes álmo
dozás Istennek a teremtménnyel val ó egyesül éséhez viszon yítva, ahol
a különbség nem tűnik el, csak fokozza az egyesülés bensőségét.

Krisztus m ituienk in ek: örök elevenséget igért . Kiséreljük meg - min
denféle bonyolult és nagy rendszerezés nélkül, a kinyilatkoztatás nyelvét
szimbolikus közvetlenséggel és nem egy mi to sztalanított örö kkévalóság
vérszegény és soványeszmevilága szerint érte lmezve - bel jebbhatolni
az ísteni ígéret meg ért ésébe. Mégegyszer: mi t ígér nekünk Krisztus
mennyországként? A szamaritánus asszonynak élő vizet ígér, a kafar
naumi szegényeknek az örök élet kenyerét, a halászoknak teli háló t , a
pásztoroknak nagy nyájat és örökzöld legelőt, a kereskedőnek értékes
gyöngyöket. a földművesnek azt , hogy ásója egyszer majd váratlan
kincset hoz felszínre, a galileai parasztoknak olyan vetést. amely száz
szoros gyümölcsöt terem; mindnyájunknak örök mennyegz öt, amely
nem más, mint a szeretett személlyel va ló együttlét végtelen boldog
ságának jelképe. Az apostolok a görögökne k azt Ig ért ék. ami számukra
a legnagyobb boldogságot jelentette : tudást , ismeretet , biz tonságot egy
teljesen szellemi városban. ragyogó ékkövekből felépíte tt átlátszó létet .
Az Apokalipszis kapráztatóan ragyogtatja fel a világ színeit; értékes
drágakövek neve hangzik el; a természet hangja emelkedik szólásra, s
az ember diadaléneket énekel ; a levegő tele van drága edényekből fel
szálló illatokkal. Fehér paripán. lovagló seregektöl körülvéve, me g
jelenik az, aki "Hűséges" és "Igaz". Neve : "Isten Igéje", "Királyok Ki
rálya". Köntöse vértől ázott. Lényünket egy utolsó csatában átmentet
te a beteljesülésbe. Most a "bá rány mennyegzőjét" üli. Az égből hang
hallatszik: "Nézd, az Isten hajl éka az emberek között ! Ö velük fog
lakni, azok pedig az ő népe lesznek, és maga Isten lesz velük."

Annak szemlélése, amit már most az elrej tett ségben se jtünk; annak
meghallása, amit már ma, földi utánzatában mint valami örök csendből

kihallunk néha a világ lármájából; annak tapintható b irtoklása. amit
földi alakjában mégcsak érintünk, de soha igazán "kezünkben nem ta rt
hatunk" : ez a mennyország. Megtörténik az a kimondhatatlan "valami",
amiért az Egyház a Szentlélekhez szóló himnuszban így imádkozik:
,,Accende lumen sensibus" . Isten fénye fog felragyogni minden érzékünk
ben. Egész egzisztenciánk Istennel kerül éríntkezésbe. Mínden szellemi
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érzékletessé és minden érzékletes szellemivé lesz, és az embe r a maga
teljességében - amely test és lélek, lényeg és értelem, alak és fény
egyszerre - fogja mindezt megtapasztalni . ..A győzőt oszloppá teszem
Is ten templomában, és többé nem távozik el onnan." ..Oszlopv-nak
lenni az Isten templomában azt jelenti: mindig hatni, biztonsággal és
nyu godtan hordani a világot, a végtelen egzisztencia örök elevenségé
ben. Ezekből a képekből már megsejthetjük, hogy közvetlen kapcsola
tunk Istennel teljes önmegvalósulásunkhoz fog vezetni benntinket . . .
Minden, amire az ember életében törekedet t , de csak félig tudott meg
való sítani , mindaz amivé nem lehetett, ami re jtve, tiltva volt előtte ,

vagy ami csa k halvaszUletet t lehetőségként volt adva számára, mindez
most teljes pompájában kibontakozik . Teste ..személy é'<vé , létének
teljes kifejezésévé lesz. Olyan test, amelyet új, soha véget nem érő hatalo
mas szellem formált . Mivel azonban ez az önkife jlés mi ndig önzetlenség·
ben megy végbe, a mennyországban az egész személy Istenhez és te st
véreihez való odaadássá , önmaga elhagyásává és a ,,másikba való bele
feledkezés't-s é lesz. Ebből már kitűnik, hogy a mennyországban a bol
dogságot nem annyira magunkban, mint ink ább másokban fogj uk me g
találni. Életünk szerettei les znek számunkra a ..mennyország". A Te,
akit szerettünk, örök boldogság forrása lesz számunkra. Egymásiránti
szeretetünk új életteret ho z majd lét re. A mennyország nem más, mint
örök állapottá fejlődött és az örökkévalóságon keresztül folyt on n övek
vő együttlét a szeretetben . Itt megtap asztalj uk majd annak a szerétet
nek mélységé t , a su gárzó és éltető lényeget , amely a szeretett Te-ből
á rad felénk. örökké, elveszíthetetlenül együtt maradunk. Szeretetében
egyszersmindenkor ra otthonra találunk. És fordítva: a többiek számára,
azok számára, akiket sze rettink, bennünk és álta lunk jön létre a me nny
ország. Mi teremtjük meg számukra a mennyországot, sőt: szeretteink
szám ára mi leszünk a mennyország . Isten földi keresése tehát, am ely
egyben a mennyországra való előkészületet is jelenti, nem más, mint
egy emberi Te iránti sze retet em ténye.

Krisztus azt ígérte, hog y mi ma gunk is .Ls ten r-n é leszünk. Jézus is
mét és ismét úgy jellemzi az örök éle tet, mí nt " I stennel való egyesülés"·t.
.Ak í sze ret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretní fog ja öt,
hozzá megyünk és benne fogunk lakni ." - ..Enni és inni fogtok aszta
lomnál Isten országában." - ..Nézd, az ajtóban állok és zörgetek. Aki
meghallja szavamat és kinyi t ja az ajtót, ahhoz bemegyek és vele étke
zem, ő meg velem. A győztesnek megadom, ho gy velem üljön t ró nomon,
amint én is győztem és Atyámmal ülök trónján." lsten örök társammá
válik . A mennyország egyesülés. de nem ken eredé s. nem felszívódás ,
nem unalmas "egységesítés". A kettősség fennmarad, hogy igy az eggyé
levés öröme minél mélyebben megélhetö legyen. Ahogyan egy híndú
költő meglepő módon mondja: "Nem, nem önmagáé rt friss a viz, ha-
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nem azért, hogy a szomjas ajkat felüdítse. Nem, nem önmagáért ragyog
a gyöngy, hanem a benne gyönyörködő szem kedvéért. Mennyire nem
tetszik nekem az a tan, amely egyetlen dologgá akar engem összeolvasz
tani Veled!" Isten szeretetet teremt és Ö maga a szeret et. A szeretet
pedig mindig ezt jelenti: Te . Átistenítésünk ti tka abban áll , hogy Istent
így sz6líthatjuk meg: ..TE"! Az emberi szeretet vagy barátság példa
arra, mi ís történík a mennyországban Isten és közöttünk a szeretetben.
Az emberi szeretet is k özöss éget. együttlétet teremt; az egymást szere
tö k kölcsönös ajándékként egymást kapják cserébe. És ennek ellenére,
sőt éppen ezért, sokkal inkább ..személlyé" válnak, a szeretetben val6
igenlésük független központjaivá. i gy Krisztus léte is az iránta érzett
szeretetben saját énünkké lesz, bár ezáltal nem veszítjük el saját énün
ket. Ö azonban Isten. Ebből következik valami, amit alig merünk k í
mondani: szeret ö odaadásomban Krisztusnak adom magam és egyszers
mind visszanyerem életemet az Ö életével gazdagít va : Krisztussá leszek.
Az Atya fia, mert Krisztus az Ö Fia. Isten iránti szeretetem ugyanaz,
mint az Övé, amellyel Atyját szereti : a Szentlélek. i gy - földi életem
ben ti tokzatosan, de a mennyországban teljes nyiltsággal - ..belevet
tetem" az isteni Szentháromságba. Krisztus ir ánti sze re tetem mögött ,
véges énem k özéppontj ában, Isten mélysége tárul fel.

Feledjük el egy pillanatra az ilyen szavakat, mint ..halhatatlanság" ,
..feltámadás", "a világnak új jálevése" , sőt ezt a sz6t is ..mennyorsz ág",
és kíséreljük meg közelebbhozni érzésvilágunkhoz Ist ennel val6 együtt
létünket, amelyet csak dadogva merünk kimondani, és beleérezni abba
a titokteljes valamibe, amit Krisztus utols6vacsorai imájában így feje
zett ki: ,A világ nem ism ert meg téged. Én ism erlek tége d, és így ők is
megismerték, hogy te küldtél engem. Megism ertet telek velük és meg
is foglak ismertetni, hogy a szeretet , amellyel engem szeretsz, bennük
legyen és én őbennük."

Az ember tehát Isten iránti szeret etének segí tségével át tudja magát
menteni az örökkéval6ságba. Ez alapvető és döntő reményünk. Ho gy
hivatásunkhoz - ti. hogy Istent szeressük -, hűek maradjunk, már
most meg kell kísérelnünk úgy élni , mintha máris a mennyországban
volnánk: Krisztus barátjaiként . Krisztus fáradhatatlanul beszélt erről.

Szeretetnek lenni: ez a mi sorsunk és ktildetésünk. Krisztu s ktilönféle
neveken és elnevezésekkel ígért életet az öt szeretetőknek: mennyor
szág, az élők országa, tökéletes vígasz. kív ánságaink beteljesülése,
együttlét Istennel. A hozzá vezető utat is megmutat ta : lemo ndás ön
magunkr6l, szelfdség, emberí irgalom, tisztaság, békeszerzés, éhség és
szomjúság az igazság - vagyis a j6ság világa - után. Mindezek a sze
retetnek lén yeges tulajdonságai, amelyekkel az embe r önmagát nyeri
el, amennyiben elajándékozza magát. Krisztus semmi más t nem taníto t t .

Ha és amennyíben keresztények vagyunk, mínden okunk megvan
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arra, ho gy ujjongjunk itt a fö ldön. Érezzük ugyan, hogy mennyire ke
mény és könyörtelen néha az élet; mil yen r itkán koronázza siker tö rek
vésünket. Gondok gyötörnek bennünket. Sikertelenség és baj mínden 
napi sorsunkhoz tartozik. Isten tud szenvedésünkről, és tudja azt is,
hogy az emberi szenvedés semmifé le emberi csalafintasággal ki nem
kü szöb ölhet ö, csupán - reménységgel. A remény nem emel ki bennünket
korunk bajaiból, legfeljebb lehet övé teszi, hogy magunkra vegyük a
jelen szenved ését, hogy hordozzuk a jelen keresztjét . Az ilyen ember
boldog lesz Isten és az embertestvérek szolgálatában, még akkor is ,
ha élete öszetörik bele; még akkor is, ha veszett poszton áll. A világ
fenyegető káosza elé veti magát, nem törődve azzal, hogy végül talán
őt is maguk alá temetik a romok. Ugyanakkor azo nban nagyon emberi
is lesz: csendes, szerény, mindig ott seg ítve, ahol a világot az a veszély
fenyegeti, hogy viszasüllyed a magányba és a rem énytelenségbe. Az
ilyen ember akkor is boldog lesz, ha belegörbül a há ta , ha ráncos les z
belé az arca, ha egzisztenciája derékbatörik. A világ örö k sorsa , az
élet Isten felé irányulása megvalósult benne; mindörökre fennmarad
általa a teremtés reménye: a me nnyország!
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