
Egy menhely vezetője mondotta: Igen sok gondozottunk ind ítást érez arra ,
hogya tévéernyőn megcsókol ja a bemondót vagy a színészt. Ennyire vágynak
valakire, aki kedvesen köszöntse őket és szeretetteljesen viselkedjék jelen
létükben. Senki sem bírja ki az életet szeretet-megnyIlvánulások nélkül, azért
képesek ~Iyen pótlékok keresésére ls. I<itör belőlük a szeretet utáni vágy, amit
senki sem vesz észre közvetlen környezetükben.

Ránk keresztényekre vár a feladat, hogy az emberek ne keressenek vi
gaszt Ilyen tévutakon. Mert Jézus meghozta az örömöt az emberiségnek: ő

maga életünk örömei Aki tehát moso lyt varázsol az emberek arcára, az nyito
gatni kezdl nek ik az ég a·jtaját. A vidám barátságosság a megvá ltás eszköze
lehet: kiszabadithat a zárk ábó ], amibe a bún és a sötétség taszítja az embert.
Ne felej~ük el tehát barátságosan üdvözölni a másikat, és ajándékozzuk meg
egy kedves szóvai , Igy k özvet íthetj ük nap mint nap az Úr kegyelmének esz
tendejét.

Karl Schlemmer

A TABERNÁKULUM ELOTT

"Magadhoz igazf!ottál minket, Uram és nyugtalan a mi szívünk, amig Ben
ned meg nem nyugszik .· Ezt tapasz tal om én is szent Agostonnal. Nyugtalan
a szívem . Tele helyes és bé lytelen vágyakkal. Ezek a vágyak k1e-oda rángat 
nak. Hiába csitítok el egyet. Nyomában három jelentkezik. Nincs nyugtom sem
éjjel sem nappa l. A zsoltárossal ~iáltok: Ki szabad ít meg ebből a szorongatás
ból?

Tudom, Uram hogyha a színed elé jutnék, kiömlene sz ívemből minden. Te
eloszlatnád a sok ellentétet. A feléd törő vágyakat bet öltenéd önmagaddal. A
kérdés : hogyan jutok el hozzád? - Uram! hiszem, hogy itt vagy. Szeretnék
veled lenni. De látod , hiába térdelek előtted . A szívem körü lbástyázva a szóra
kozottság áthatolhatatlannak tűnő fa lával . Fontosságom, halaszthatatlan
ügyelm egy percig sem hagynak nyugton. Még itt elótted sem. Hí ába tör fel
az ósvágy. A szívemmel nem jutok hozzád . Kétségbeej tő Uram, ahogy el va
gyunk szigetelve tőledl Bezárva kényelmes-biztonságos, rohanó-nyugtalan élet
médunkba. Szenvedünk ettől, de se erőnk se kedvünk 'kiitőrm belőle, Még ke
vésbé van idónk ledönteni a sok válaszfalat. Igy csak futólag - a falon tú lról
számolunk be baja inkir61. Te ezt biztosan meghallod, de válaszed. ami meg
nyugtatna, már nem jut e l hozzánk. Nincs idónk és nyugalmunkkivárnk Ha
Ioibeszéltük magunkat, ta lán lesz egy kis csend , elhalkul egyidőre a zűrzavar,

hogy aztán a vágy utánad annál gyötrőbben törjön föl a szívünkból. Ez a vágy
minden korok minden emberének szívét emész tette. Sokan ta láltak hozzád
általa. Az első "Advent" vágyól lehoztak az égből. Istenem, milyen forró vágy
lehetett azl Úgy iképzelem, közvetlenebbül szállt feléd a csillagos éjszaká1<
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csendjében , vagy szép világod valamely meghFtt zúgában, ahol könnyű volt
megtalá ln i téged. Most itt vagy köztünk. Hívsz és vársz bennünket. Szabad
az út hozzád. De ml bezártuk magunkat a magunk alkotta vtlágba. Es itt min
den " perfelct". Nem mányzlk semm], Te sernl Nem ts emlékeztet rád semm i . ..
Csak a szívünk. Az nyugtalan. Oly nyugtalan, hogy beteggé tesz bennünket. 
Uram, add, hogy legalább ezt észrevegyük. Ezt a nyugtalan, feléd vágyakozó
szívet. Add , hogy legyünk annyi részvéttel önm~unk Iránt, hogy hallgatunk a
szlvüokre, amely feléd eseng. Add , hogy ne zárjuk be, ne nallgattassuk el
mégnagyobb nyüzsgéssel , mégtöbb tevékenységgel. -

Uram, add, hogy tudjunk csendben lenni. A csendben megtalálunk téged!
Meghalljuk a te halk f igyelmes szavaidat. Nálad vannak az örök élet igéi, me
lyekre nyugtalan szívünk vágyik , mert ezektlezigazltottad, ezekért terem
tetted.

Alexta

LEVELESLÁDÁNKBOL

Kérdésekre válaszolunk

Van végzet? Hogyan különböztethetjük meg az lsten akaratától?

A Magyar értelmező kéziszótár szarint a végzet "Elekerülhetetlen sors
(Idealista fe lfogás szerjnt : az ember sorsát irányító felsóbb erő)." Altalában
ezt a .fel sőbb erőt" szemé lytelen és kérlelhetetlen valaminek tekiorltiik, amely
az ember egész életét pontosan meghatározza; így az ember semmiféle sza
badsággal nem rende ezik. A szoros értelemben vett végzet tehát pogány
fogalom, amely ellen a keresztény írók kezdettől fogva küzdöttek. Krlsztus kle
vágó tanításának ugyanis két alaptétele van : ISNlO szerete t, aki mmen ember
javát akarja ; az ember szabad s még lsten kegyelmét is visszautasft1latja.

Világos azonban, hogy az életben sok minden nem a mi akarat>unktól függ .
Nem mi döntjük el, hogy m'lyen családból származunk, mplyen országban sz ü
letünk, elvont vagy gyakorlati képességeket hozunk-e magunkkal, örököltünk-e
vagyont vagy egész életünkön át alacsony a fizetésünk stb. Egyesek - tágabb
értelemben véve - ezeket az adottságokat ios végze tnek nevezjk. Helyesebb
azonban életkörülményeknek teklntenl őket s nem ajánlatos velük kapcsolat
ban végzetról beszélni ; egyébként könnyen összekeverjük a végzet első, szo
ros értelemben vett jolentésével. Isten pontosan arra tan ft, hogy nem ezek a
körülmények alkotják életünk ~nyegét. Nincs tehát igazságossága ellen, ha
nem egyformán részesedünk bennük. Az életben nem a ldindulópont a döntő

(ami nem tőlünk függ) , hanem az adottságak használata (s ez rajtunk áll) . Az
egyetlen lényeges az életben az, hogy Ielkjl!eg kiteljesedjünk, a lelki életben
érjünk el sikert : életünket töltse el lsten és az emberek szeretete. Ezt akarja
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