
Égbekiáltás válasz nélkül?
Az ember szenvedés és szenve-

désokozás nélküli világot szeretne. A
másoknak okozott szenvedést bûn-
nek, gondatlanságnak, vagyis vala-
milyen nagyságú rossznak ítéljük. A
szenvedést kikerülendõ, csökkenten-
dõ, ha lehetséges, akkor megszünte-
tendõ rossznak gondoljuk. Civilizáci-
ós és kulturális eszköztárunk nagy
részét erre a célra fordítottuk. Ugyan-
akkor önmagunk megmentése címén
még nagyobb bajokat produkáltunk.
Úgy látszik, hogy az ember megjele-
nésével nagy bajok lehetõsége szaba-
dult a világra. Amit az õsember bun-
kósbottal intézett el, azt ma nukleáris
eszközökkel teheti. Amely vermet a
mamutnak ásott, abba – lassan el-
fogyván a mamut –, az ember maga
esik bele, magával rántva a hatósuga-
rában levõ világot is. A világban levõ
baj mindig magyarázatra szorul, hívõ
és nem hívõ számára egyaránt. Az
ember önértelmezése, a hívõ ember
istenképe elfogadható magyarázatot
kell hogy adjon. Ha a világ rendje az
erõszakra épül, és az ember magára
van hagyva ebben a létharcban, akkor
is – saját érdekében – köteles uralko-
dás helyett harmóniát találni környe-
zetével. Ha az Isten szeretet, vagyis
ajándékozó, adó természetû – amint a
keresztény kinyilatkoztatás hangsú-
lyozza –, akkor fel kell tudnunk olda-
ni a tapasztalt fájdalmak és a vágyott
boldogság közötti feszültséget.

1. A VILÁG TÖRVÉNYSZERÛ-
SÉGEI azt mutatják, hogy a létezõk
legalapvetõbb jellemzõje az egymás-
ra épülés. Minél magasabb fejlettségi
szinteket vizsgálunk, annál szélesebb
körû az alatta lévõk felhasználása, be-
építése, bekebelezése. Az élet külön-
leges csodája különleges erõszakra
épül: az erõsebb fölfalja a gyengéb-
bet. A lét-és fajfenntartás olyan ter-
mészetes erõszakrendszerre épül,
melyet a szükséges és elégséges szin-
ten a természet törvényei meg tudnak
tartani. A szükséges és elégséges
szint feletti pusztítást rendkívülinek
minõsítjük: természeti katasztrófá-
nak, veszettségnek, devianciának. Öt
nagyobb katasztrófa kétségtelen jelei
mutatkoznak a kövületekben, a fajok
legalább 75 %-a elpusztult. Rettene-
tes a számtalan állatfaj (dinoszauru-
szok stb.) kihalása, a Föld folytonos
alakulásából adódó könyörtelen át-
alakulás. Egy személyesen szeretõ Is-
ten feltételezése inkább emberi vágy-
nak tetszik, mintsem realitásnak. A
világ mégis meghatározott törvény-
szerûségek szerint mûködik, az ok-

okozat láncolata felfedezhetõ, az
energia nem elvész, hanem átalakul,
amint a létezõk mindegyike elhalva
ad helyet az újnak.

Az ember fellépésével a pusztulás
új és rendkívüli lehetõsége jelent
meg. A szükségtelen és más létezõkre
tekintettel nem levõ önközpontúság
ön- és közveszélyes jelenséggé teszi a
magát teremtés koronájának kikiáltó
embert. Az erõk egyensúlya a létezõk
létének biztosítását jelenti, az erõk
egyensúlyvesztése pedig radikális
változásokat hoz, melyekben pusztu-
lásra ítélõdik sok létezõ, hogy újak-
nak adjon helyet. A történelem folya-
mán a természet erõi és az ember
képes létrehozni ilyen egyensúly-
vesztéseket. Az ember pedig, szen-
vedve a törvényszerûségekbõl fakadó
és a maga által okozott bajokat, az ég-
re kiált. Szimbólumrendszereket ala-
kított ki „a káosz hatalmas és idegen
erõivel szemben” (P. Berger). A meg-
szólított istenségnek olyan neveket
ad, amilyennek önmagát is gondolja:
Úr (Adonaj), Minden istenek Ura
(Seregek Ura = Elohim), Birtokló
(Baal), Uralkodó (Marduk). Az em-
ber mindig nagyon tudatában volt a
maga kiszolgáltatottságának is, hi-
szen minden földi diadala sem képes
elfelejtetni vele, hogy a halál erõsebb
az õ földi gyõzelmeinél. A halhatat-
lanságért való küszködés szellemi
vonatkozásban sem (reinkarnáció,
feltámadás), és anyagi vonatkozás-
ban sem (síremlékek, balzsamozás)
hozta meg a mindenki számára meg-
nyugtató és egyértelmû megoldást.
Lelki és szellemi Bábeleket (= Isten
kapuja) építünk, hiteket, korunknak,
kultúránknak és egyéniségeinknek
megfelelõket. Örülünk, ha az ellent-
mondásokból eljutunk a hihetõ, az
emberi értelemmel nem ellenkezõ
megállapításokhoz. Valahogy elvi-
selhetõvé kell tennünk a földi életet.
Mi ezen erõlködünk, de Isten hol van,
mit csinál ?

2. AZ ISTEN KERESÉSE ugyan-
úgy örök jellemzõje az embernek,
mint pozícióharca a világban. Értel-
münk eszköztárával odáig el tudunk
jutni, hogy léteznie kell Valakinek,
hiszen a bennünk és környezetünk-
ben felfedezhetõ törvényszerûségek
túlmutatnak azokon a létezõkön,
amelyekben megnyilvánulnak. A mi
emberi létbe dobottságunk és a végte-
lenbe nyúló vágyaink olyan feszült-
séget jelentenek, amelynek feloldásá-
ra kevés a világ és kevés az ember
maga. Honnan égbekapaszkodó vá-

gyunk, a határok segítõ kereteit nél-
külözõ lehetõségeink? Keresünk
valakit, akit Vigasztalónak
(Paraklétosz), értünk is levõnek (Jah-
ve), önmagához ölelõ édesapának
(Abba) nevezhetünk. Az égbe irány-
zott gondolatainkat, szavainkat imá-
nak nevezzük. Ezzel a szóval is kife-
jezzük a kapcsolat utáni vágyunkat:
párbeszédet szeretnénk, válaszokat
várunk, elismerést remélünk. Néha
úgy érezzük, jött válasz, néha úgy,
hogy nagyon sokat kell kutatnunk,
hogy visszajelzésnek minõsíthetõ
kincsre bukkanjunk. Nagyon sokszor
pedig be kell vallanunk, hogy kibo-
csátott hullámaink elhaltak a végte-
lenben. Sokszor az ment meg attól,
hogy feladjuk, hogy a történelem
nagy égre figyelõibe kapaszkodunk.
A számunkra nagy egyéniségek ereje,
példája reménykedésbe segíti re-
ménytelenségünket. A hinduk Budd-
hája, a zsidók Mózese, az iszlám Mo-
hamedje és a mi Jézus Krisztusunk
olyan személyes és történelmi ka-
paszkodók, akik a bennük és nekik
hívõknek erõforrások. Ha õk égre ki-
áltottak, és úgy élték meg, hogy vá-
laszt is kaptak, akkor ez számunkra
sem lehet reménytelen próbálkozás.
A hívek égbe emelik õket, hogy ma-
guk is oda jussanak, pedig a nagy sze-
mélyiségek nagysága földi életükben
lett nyilvánvalóvá: meggyõzõdésük
eredetisége és ahhoz való hûségük
emelte ki õket a történelem tömegé-
bõl. Õk azt mondták, hogy van válasz
onnan fentrõl. Minden vágyam, hogy
legyen számomra is válasz. A leglé-
nyegesebb kérdésekben nem lehet,
hogy teljes bizonytalanságban le-
gyünk (az élet értelme, helyem a vi-
lágban, küldetésem, a szenvedés ér-
telme és jelentõsége... ).

3. AZ ÖNÁTADÁSRA ÉPÜLÕ
ISTENKÉP Jézus tanúsága alapján
rajzolható meg. Jézus Istene nem
igazságos, több annál. A jókra és go-
noszakra egyaránt éltetõen figyel
(„esõt ad”), a rászorultságra is gon-
dolva, személyre szabottan osztja ki a
napszámot szõlõmunkásai között,
esélyt kínál a gazdagoknak is a va-
gyoni fogyókúrára, hogy beférhesse-
nek az Országba a szûk kapun. Jézus
Istene nincs benne a leomló torony
tragédiájában, a politikai gyilkossá-
gok mészárlásaiban: nem a bûnök
megbüntetésével foglalkozik. A vilá-
got mûködtetõ törvényszerûségek
adottak, és meg kell kísérelnünk az
adástörvény szemszögébõl nézve ér-
telmeznünk azokat. A szeretet törvé-
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nyéhez való hûség Számára fonto-
sabb, mint a biológiai élet, még Jézus
esetében is, vagy az õ esetében még
inkább. Ez az Isten a személy, a szen-
vedõ személy oldalán áll, és arra biz-
tat, hogy önsajnáló mártírlelkület he-
lyett az életet-odahelyezõ, önfeláldo-
zó, a hatalmat odaadásra használó
(búzaszem-) lelkületre jussunk. Jézus
Istene nem mindenható. A filozófia
teljességet kifejezni akaró fogalma-
zásaival, a teológia numinózumot
megragadni akaró erõfeszítéseivel
nem lehet megragadni Õt. Ha abszo-
lút álltásokat fogalmazunk, akkor
csak a „hittitok” fogalmának beveze-
tése ment meg bennünket az ellent-
mondásoktól. Arra a kérdésre, hogy
ki számunkra az Isten, Jézus azt vála-
szolta, hogy az „édesapám”. „Az õs-
kor a természetet atyai szemmel mû-
velte, s ugyanez a gyöngédség és
pietas, ami egy növény megsemmisü-
lésében élt, élt a közösségben, élt az
emberi lélekben. Az atyai szellem re-
alizálása teremtette meg a föld szép-
ségét. Amikor az ember nem realizál-
ja az atyai szellemet, szükségképpen
a természet rablója lesz” (Hamvas
Béla, Scientia Sacra). Az atyaként
megnyilvánuló Isten atyai válaszokat
tud adni úgy és ott, ahogyan és ahol a
hozzá kiáltó rá tudja állítani hullám-
hosszát a szeretetre, az önátadásra el-
kötelezett isteni hullámhosszra. Isten
az adás nyelvén tud csak kommuni-
kálni.

4. AZ ÖNÁTADÁSRA ÉPÜLÕ
VILÁGKÉP ugyanúgy lehetséges,
mint a sok egyéb világkép, melyek el-
sõsorban az ember bajra, rosszra érzé-
kenyebb hajlamából születtek. A világ
létezõinek különbözõ szintjein felfe-
dezhetõk az önátadás jelei, a megszû-
nés és újjászületés, az egyéni feloldó-
dás egy új létezõ megjelenése érdeké-
ben. Einstein megkapta a Nobel-díjat
a kvantummechanika létrejöttében
végzett kutatásainak méltatásaként, és
elterjedt a mondása is, miszerint „Isten
nem kockajátékos”. Vagyis törvény-
szerûségek, nem pedig véletlenek mû-
ködtetik a világot. A tudomány ma
már ott tart, hogy lassan azt kell mon-
danunk, a törvényszerûség nem más,
mint az, hogy nincs az emberi értelem-
mel átfogott, felfedezett olyan tör-
vény, amelyen ne kellene elõbb-utóbb
túllépnünk. A kvantummechanika ve-
zeti be a tudományba a véletlenszerû-
ség, a megjósolhatatlanság tényét. (S.
W. Hawking: Az idõ rövid története).
Isten kockázik is, mondhatjuk emberi
megfogalmazással. Másként is mû-
ködteti a világot, mint amit az emberi
értelem törvényszerûségként felfedez.
Tegyük fel, arra teremtetett ez a világ,

hogy önátadásokra, áldozatvállalá-
sokra épülõen jusson el Teremtõjé-
hez.

A kvantummechanika (Planck és
Heisenberg) bebizonyította, hogy a
fény hol úgy viselkedik, mintha
részecskékbõl állna, hol pedig hul-
lámtermészetet mutat, mintegy ener-
giának mutatkozik. Ennek következ-
ménye, hogy például gyönyörû szí-
nekkel ajándékoz meg bennünket
azáltal, hogy a minden színt egyesítõ
fehér fénybõl a hullámok interferen-
ciája révén egyesek meghalnak, kiol-
tódnak, és ezen részecskecsomagok
feláldozódásával dominánssá válnak
mások. A hiányzóvá váló színek te-
szik lehetõvé a színek észlelhetõsé-
gét, meghaló részek, energiák teszik
lehetõvé mások érvényesülését
(szappanbuborék). Az emberi szel-
lem csak csodálhatja a már felfede-
zett létezési erõket, amelyek az anyag
legmélyén mutatkoznak. „A neutri-
nók rendkívüli szellemszerû részecs-
kék, másodpercenként mintegy 60
milliárd halad át belõlük testünk min-
den négyzetcentiméterén. Többnyire
a Napból származnak, és áthaladásuk
közben megváltoztatják fajtájukat”
(Balogh V. Szilárd, Neutrino sztori).
A világegyetem összes részecskéje
(amit ma ismerünk) besorolható két
osztályba, amit a szaknyelvben így
fogalmaznak: vannak feles spinûek,
és 0, 1, 2-es spinûek. A spin a részecs-
kék olyan tulajdonságának neve,
mellyel azt jelölik, hogy a mozgó,
pörgõ részecske milyennek látszik
különbözõ mozgási helyzetében (pl. a
feles spinû részecskének azért ez a
neve, mert kétszer fordul meg tenge-
lye körül, mire ugyanazt a képet mu-
tatja, mint kezdetben). Számunkra ez
azért fontos, mert ahhoz, hogy ez a
mozgási energia ne roppantsa össze
az anyagot, minden részecskének
egyedinek kell lennie (vö. az ember
egyedisége), mégpedig helyzete és
energiája szerint (Pauli kizárásos el-
ve). Ez az egyediség tartja egyensúly-
ban a világot, a kvarkok ezért tudnak
protonokat és neutronokat alkotni,
ezek pedig atomokat stb. Az adástör-
vény úgy érvényesül ebben a dinami-
kus létfenntartásban, hogy egy anyagi
részecske kibocsát egy erõhordozó
részecskét magából, így maga vissza-
lökõdik (sebessége megváltozik), a
kibocsátott erõhordozó részecske pe-
dig egy másikkal ütközve elnyelõdik,
így a befogadót is megváltoztatja. Az
egymásra hatás kibocsátásban és be-
fogadásban nyilvánul meg, ami a
meglevõ elhalásából hoz létre új léte-
zõt, új erõt. Érdemes elgondolkod-
nunk az õsi tételen, mely szerint
„amint fent, úgy lent”. Amint az ele-

mi szinten mûködik a valóság, úgy
mûködik a maga teljességében is.

Az élet megjelenésének szintjén ez
az adástörvény úgy érvényesül, hogy a
búzaszemnek el kell halnia ahhoz,
hogy termést, új életet hozzon. A meg-
újulás alapfeltétele az elhalás, a léttör-
vénybe ojtott önátadás. Az állatvilág a
maga fejlettségi szintjének megfelelõ-
en a lét- és fajfenntartás belsõ törvé-
nyével szabályozottan valósítja meg
az önfeláldozás léttörvényét. A szük-
séges és elégséges táplálékot a számá-
ra elérhetõ környezetbõl úgy veszi fel,
ahogy a létharc meghatározott kerete
ezt számára lehetõvé teszi. A mai
gyõztes holnap egy másik létezõ lété-
nek elõsegítõje azáltal, hogy õt gyõzik
le. A legalkalmasabb, a legéletképe-
sebb marad fenn, hogy nyilvánvalóvá
váljék: a létezés fontosabb az életnél,
az egyed eszköz a lét teljességének
mûködésében. Az élet az értékek ki-
bontakozásáért van, azok megõrzésé-
ért és továbbfejlõdéséért. A halál a mi-
nõségibb lét fennmaradásáért, a fájda-
lom, a szenvedés az erõk minél
teljesebb mozgósításáért van, hogy a
lehetõ legértékesebb éltetõ, pontosab-
ban léteztetõ egyedek maradjanak
fenn.

Az ember megjelenése új helyzetet
teremtett. Azon a fejlettségi szinten
áll, ahonnan döntõen beleszólhat az
adástörvény létet szabályozó rendjé-
be. Hordozza az alatta levõ létezõk-
ben mûködõ törvényeket, ugyanak-
kor szabadon dönthet arról, hogy
részt kíván-e venni az önátadás rend-
jében, vagy önközpontúan maga
akarja bekebelezni a világot, mintha
minden csak érte létezne. Szabadsága
mellé kapott azonban egy súlyos
tényt: halálát nem kerülheti el. Élet-
esélye csak az önátadás megélése ré-
vén van. A másokért leélt élet materi-
álisan szervesen kapcsolódik a porba
való visszatéréshez, spirituálisan pe-
dig az „Atyához való visszatéréshez”.
Az embernek újra kell értelmeznie
önmagát, minden megtapasztalt bûne
ellenére. „Nincsenek természettõl
fogva vad emberek, csak elvadultak”
(Baader). A természet rendjébe bele-
simuló ember nem volt ön- és környe-
zetpusztító. „Az emberi lélek elsõ és
eredeti állapotában önmegtagadó és
önátadó, önmagát saját tüzében mû-
velõ és égõ lélek” (Hamvas, Scientia
Sacra). Az adás és önfeláldozás tör-
vénye azért sorvadt el az ember tuda-
tában, mert a lét- és fajfenntartás ter-
mészetes törvényét önközpontú torzí-
tással szellemi önzésének magasára
emelte. Tette ezt oly mértékben, hogy
abszolút valóságidegen módon saját
fajtája ellen is alkalmazza. A tudat-
formálás az egyetlen esély az adás-
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rendbe való belesimuláshoz. A bioló-
giai élet csúcsérték-jelentõsége meg-
szûnik, odaadható, feláldozható
eszköz lesz, és ennek függvényében
válik értékessé vagy értéktelenné. A
szenvedés mindenáron való elkerülni
akarását felváltja a tudatos elvállalás,
az odaadó felajánlás és a sorsközös-
ség vállalásának egymáson segíteni
akaró lelkülete. Az imádságban az
egyéni és kollektív önzés szavait (a
jobban élni akarást) felváltja az egyé-
ni és kollektív éltetni akarás a lét tel-
jességének szemléletében. Az imád-
kozó annak tudatában kiált, hogy

„mindenható hatalmát Isten odaadta a
szeretetnek” – amint az iráni szent té-
tel mondja. Az Istentõl jövõ vissza-
jelzések nem is lehetnek mások, mint
adástermészetûek. Életodahelyezésre
biztatnak, nem pedig mások életének
elvevésére, veszélyeztetésére, máso-
kért élésre küldenek, nem pedig egyé-
ni önérvényesülésre hangolnak. A
földi fájdalmakra földi törvényszerû-
ségekbõl kell kiolvasnunk a válaszo-
kat. Égi vágyainkra az adás rendjét
tükrözõ válaszok érkeznek, ezek
meghallására erre alkalmas fülek és
szemek kellenek, ehhez pedig megté-

résre van szükség. Tudomásul kell
vennünk sorsunkat, és vállalnunk kell
küldetésünket.

„Jól közeledni tehát végnapjaink-
hoz, udvariasság. A megöregedés il-
lemtanának fõ vizsgája, hogy miképp
húzzuk be magunk után az ajtót... Er-
re azzal a meggondolással kell fölké-
szülnünk, hogy még egy pillangó ha-
lála is botrányos ellentmondás”
(Illyés Gyula, Kháron ladikja)... HA
nem hangolódunk az Isten természete
szerinti adásrendre.

Király Ignácz
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Olvasóink Sárdy Péter A botránykõ: Isten és a szenvedés c.
írására reflektálnak (2001. október, 5–6. oldal).

Kedves Szerkesztõség!
A „Botránykõ” tanulmány nagyon elgondolkodtatott,

fénymásolatot küldtem belõle barátaimnak is. Hasonló gon-
dolatokon töprengek régóta magam is. Elküldöm saját aforiz-
máim gyûjteményébõl a témához illõt, ezzel járulok hozzá a
megindított vitához:

Isten a legkönyörtelenebb gyilkos, Õ mindenkit megöl.
Aki ennek ellenére is hisz végtelen jóságában, annak jutalma
nemcsak az örök élet, hanem az örök boldogság is – s erre az
utóbbira mindannyian vágyakozunk.

Üdvözlettel: Rõczey János
Genf

Kedves Szerkesztõk!
Tavasszal Kaszapéknál jártam. Tulajdonképpen nem láto-

gatás volt, másnap hajnalban indultunk Kárpátaljára. Míg
Pistáék az utolsó telefonegyeztetéseket végezték, körbenéz-
tem a konyhájukban. Semmi különlegeset nem találtam,
olyan volt, mint minden rendes háziasszony konyhája.
Egyetlen dolog ragadta meg figyelmemet, egy csillagászati
térkép. A szokásos térképektõl abban különbözött, hogy két
dimenziónál jóval többet ábrázolt. Az egyik sarkában vala-
miféle metagalaxis-részlet volt látható, sötétkék alapon fehér
pontokkal, s a pontok mellett számomra ismeretlen nevekkel,
betûkkel, számokkal, és a felirat szerint a fõbb galaxis-cso-
portosulások egy részletét ábrázolta a világûr közvetlen kö-
rülöttünk lévõ részében. Ebbõl a részbõl aztán az egyik kis fe-
hér pont ki volt nagyítva a térkép egy másik sarkában, és ez a
mi galaxisunk közvetlen közelében lévõ galaxisokat ábrázol-
ta sötétkék alapon apró fehér pontokkal. A pontok melletti
nevek és számok között még mindig nem találtam ismerõsö-
ket. A térképnek ebben a részében is volt egy kis fehér pont,
ami aztán kinagyítva a térkép következõ sarkában volt felna-
gyítva, és már a mi galaxisunk egy részletét ábrázolta. Itt már
sok ismerõssel találkoztam, olyanokkal, mint a Vega, az
Altair, a Deneb, a Szíriusz és a mi jó, öreg Napunk. Ennek a
sötétkék alapon fehér-pöttyözött térképnek a Nap nevû pont-
ja aztán mint egy újabb dimenzió jelent meg a térkép köze-
pén, és sötétkék alapon, kicsit nagyobb fehér pöttyökkel
jelölte a Naprendszer bolygóit és holdjait.

Lenyûgözõ és megrendítõ térkép volt. Pont olyan, mint a
kvantumelmélet általam nyáron felfedezett azon megállapí-
tása, miszerint: ha egy ember minden sejtjének molekuláját,
atomját, annak minden protonját, neutronját és elektronját
szorosan egymás mellé préselnék, a gombostû fejénél kisebb
golyót kapnánk. De hogy jön mindez Istenhez és a szenve-
déshez? – kérdezhetnétek.

Megmondom azt is. Kaszapék térképe – mivel asztronó-
musok készítették, azaz olyanok akik a csillagok megszámo-
lásával és elnevezésével foglalkoznak – nem ábrázolta azt a
kiindulási dimenziót, melynek közepén az Abszolútum, vagy
más néven a mi Szeretõ, Mindenható és Örökkévaló Atyánk
van körbevéve a metagalaxisok felhõjével. Ennek következ-
tében még csak nem is utal a térkép azokra az erõkre, ame-
lyek kialakították – alakítják – ezt a Mindenséget, s amelyek
csak kiindulásukban harmonikusak – isteniek –, de Istentõl
távolodva sajnos nagyon hamar egyre mechanikusabbá vál-
nak. Nem foglalkozik a térkép azzal sem, hogy ezek a mecha-
nikus erõk egymásra hatva, egymást keresztezve, kioltva és
erõsítve hányféle mechanikusan mûködõ törvényt hoznak
létre, s hogy ezek a törvények hogyan válnak egyre összetet-
tebbé a különbözõ galaxisokon, naprendszereken át egyre le-
felé haladva a Földig, majd a holdakig, s belül, az anyagon
belül a szerves bioszférán, a növényeken, állatokon, embere-
ken át, tovább a sejteken, molekulákon atomokon át a mezo-
nok, kvarkok, leptonok világa felé.

A Föld nagyon messze van Teremtõje egymással harmoni-
záló erõitõl, számtalan törvény alatt szenved, és ezek mind
mechanikusan ható törvények.

A csoda nem az, hogy szenvedés van itt a Teremtés „Isten
háta megetti” egyik legtávolabbi sarkában, hanem az, hogy
van itt egy lény, amelyik mindezek ellenére, minden mecha-
nikus törvényhalmaz, bolygó és csillagrendszer, gravitáció,
szükségszerûség, sors és véletlen ellenére, ha nagyon összeszedi
magát – megismerheti önmagát és az egész világot, képes kifej-
leszteni valamit, olyan „anyagot”, amely az erõk, törvények és
világok ellenére nem egyre nehezebb és sûrûbb, hanem egyre fi-
nomabb és illékonyabb lévén megcsillan, amikor Teremetõ és
Szeretett Atyánk kiül este a teraszára, és teremtését szemléli.

Ezeken a szabályokon Isten nem tud változtatni, mert Õ csi-
nálta a játékot, és az egész játék összeomlana, ha a szabályokat
valaki – akár Õ maga – felrúgná. Mint ahogy az adu ászt nem
lehet hetessel megütni, Isten sem szüntetheti meg a szenvedést
itt a Földön és mindenütt, ami egy kicsit is távolabb esik Tõle.
De bizonyos törvények hatása alól ki lehet bújni, és más törvé-
nyek hatása alá kerülni. Errõl szól minden Szent Könyv, és er-
rõl beszélt Jézus is annak idején. Sok útja van ennek, de egy-
ben mindegyik közös: a hétköznapi szenvedéseken túl igen
komoly, az összes mechanikusan ható erõ és törvény ellenében
végzett tudatos munkára van szükség. Ennek a munkának
egyik módszere lehet a tudatos adás, szolgálat és szelídség
gyakorlása kisközösségi háttérrel, ahol egymást rendszeresen
ellenõrizve, figyelmeztetve, építve van mód önmagunk és a vi-
lág megismerésére. Ez a módszer nem gyógyszer, amelyet
„bekapva” elérem a halhatatlanságot, hanem annak a rendsze-
res, évekig tartó munkának a része, amelynek során a köves,
keményre taposott, gazos, tüskés földbõl porhanyós, meleg,
tiszta és megmûvelésre alkalmas szántó lehet, amibe már érde-
mes jó magot vetni. A mag ébredése, elhalása, majd újjászüle-
tése már egy másik folyamat része. Farkas István
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