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ÉLETIGE: 2011. j u n i u s hóban ( Ap.Csel. 17,27-28. ) :
« Azt akarta Isten, hogy keressék Őt, hogy rátaláljanak és elérjék ;
hiszen nincs messze egyikünktől sem. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. »

Tematizálás. – Kedves Nővéreim és Fivéreim az Úr Jézus Krisztusban ! Próbáltuk figyelemmel
kísérni Istenünk és Atyánk emberhez lehajló jóindulatát és irgalmát, megértő és megbocsátó segítségét.
Ennek az isteni lehajlásnak része az is, hogy Urunk és Atyánk keres minket, s egészen közel akar férkőzni
hozzánk. Ezért jelenlétével, elrejtett dicsőségével, szeretetével és bölcsességével áthatja az egész - általa
teremtett - kozmoszt. Szereti kezének alkotását és nem veti azt meg - még a bűntragédiát követően sem,
ezért nem hagyja el, sőt még közelebb lép hozzá. A teremtett dolgok fátyola mögött jelen van hatékony,
cselekvő háttérként ; a színfalak mögött az Igazgató. Ő a rendező, a vágó, de a súgó is : Szolgál és uralkodik
egyszerre. Ismeri a forgatókönyvet és a programot is, melynek témája és tétje abban áll, hogy Isten keresi
(szereti) az embert, az ember pedig keresi (szereti) az Istent. Ebben a gigantikus világ-drámában egyszerre
benne van az ember tragédiája éppen úgy, mint az ember megdicsőülése. S ez a kettő testet öltött Jézus
Krisztusban, az Ő életének tragédiájában éppen úgy, mint megdicsőülésében. - Így tehát akkor helyes a
szerepvállalásunk földi életünkben, ha csatlakozunk Jézushoz, aki az ember-komplexum ( vagyis a
bonyodalomba keveredett ember és emberi sors) megoldása. « Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s aki
zörget, annak ajtót nyitnak.» ( Mt. 7,8. ) Isten keres minket és megtalál ; de ha mi keressük Istent, mi is
megtalálhatjuk. Márpedig : „Aki megtalál, az életet talál, és elnyeri az Úrnak tetszését » (Péld.8,35.) ahogy’ az ószövetség igéjén át mondja Isten. Így lett életünk fő feladata : magának az Istennek a keresése na és : megtalálása. Istenben ugyanis az életet találjuk meg : A megmentett és hiánytalan örök életet.
Téma : - Az egész közelünkben elrejtetten jelen lévő Isten szüntelen és fáradhatatlan keresése.
Mert ez az élet sem nem megmentett, sem nem hiánytalan. Valami egynesúlyzavar van benne,
valami megbillent, megvetemedett, megrokkant benne, s telve van fogyatékossággal - zsúfolásig ! Ehhez
még hitre sincs szükség : Napi tapasztalaton nyugszik. Ezek a mázsás tények egy irdatlan mély, nyugtalan
keresést ébresztenek az emberben. Sok vakvágány úton botorkál és keresgél az ember, míg jobb esetben
rátalál a valódi nyomokra és Arra, aki a nyomokat maga mögött hagyta. Míg ő keres, addig a nyomok is
közelednek feléje. Bizonyítékul, hogy itt kettős keresésről van szó : Ő keres engem, s – én keresem Őt. Ez a
« szent nyugtalanság», vajon melyiknél nagyobb ( ?!) - jó kérdés. A válasz megadását rád bízom, kedves
nővérem és fivérem. Ez esetben, ha mindketten keresnek, nagy az esélye annak, hogy létre jön a nagy
találkozás. Vagyis, hogy életünk keresztrejtvénye kivilágosodik majd előttünk, s életünk jutalmát, a
pályadíjat elnyerjük. A jutalom : Maga a találkozás, s Az, Akivel találkozunk. Ahogy az ige mondja : »Én
vagyok a te legnagyobb jutalmad ». Másutt : „Ne félj Ábrám, én védőpajzs vagyok; a jutalmad igen nagy
lesz.” (Ter.15,1) ; vagy pedig :: « Ne veszítsétek hát el bizalmatokat, hiszen nagy jutalom jár érte. » (
Zsid.10,35. ) S ehhez még :« aki ugyanis az Istenhez járul, hinnie kell, hogy ő van és megjutalmazza azt, aki
őt keresi. » ( Zsid.11,6.)
Amikor keressük a megbillent egyensúly okát, s rádöbbenünk arra, hogy ez részünkről
helyrehozhatatlan, akkor ebben a keresésben Istenre, mint Reparátorra, Restaurátorra találunk rá. Ő és csak
Ő képes a mindenség főtengelyét újra-csapágyazni, s azt eredeti üzemállapotába visszahelyezni. Jézus a
Reparátor, a Restaurátor ! S az egész széthullani akaró « gépezetet » ő fogja egybe. Ahogy’ a kolosszei levél
mondja : „Mert benne teremtetett minden a mennyben és a földön... Minden általa és érte teremtetett. Ő
előbb van mindennél, és minden benne áll fenn. ” ( Kol. 1,16.a-17 ) Ettől fogva az Istenkeresés
egybefonódik a Jézus Krisztusba vetett hittel, ami földi szinten a TALÁLKOZÁST jelenti. Istenünk és
Atyánk rajta, Krisztuson keresztül mutatta meg nekünk az egész mindenség fátyola alá elrejtett dicsőségét,
jelenlétét, bölcsességét, szeretetét és irgalmát. Boldog az az ember, aki keres, de még boldogabb, aki talál !
Ez igazán az elrejtett kincs ! Isten benne van a világban :Nem hagyta magára az embert – jóllehet az
járt volna neki. Közel van hozzánk. Könnyen elérhető. Minden ember számára egyszerűen lehívható, más
szóval : előhívható a mindenség fátyola mögül. Mindez addig érvényes, míg a türelmi idő tart. A türelmi idő
végén maga az idő is megszűnik, ahogy a Szentírás mondja « az idők végén ». Jeremiás így tanít : » Az Úr
szívének szándékát... majd az idők végén értitek meg világosan. » (Jer.23,20.) Addig homályban vagyunk és

keresünk. Mindannyian keresünk. Még azok is keresik, akik már megtalálták, mert Istent, az Ő
mélységében senki nem képes megismerni és felfogni. Nem is beszélve az elvetemült és Istentől
elrugaszkodott tömegről. Ezekre ez áll : « az utolsó napokban nehéz idők következnek. Az emberek önzők,
kapzsik, elbizakodottak, kevélyek, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, istentelenek, szeretetlenek,
összeférhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, lelketlenek, árulók, vakmerők és
felfuvalkodottak lesznek. Inkább az élvezetet keresik, mint az Istent » ( II.Tim. 3,1-4. ) De már a Zsoltáros
is panaszkodott : « Az Úr az égből az emberekre tekint, hogy lássa, van-e még, aki értő lelkű, van-e még,
aki keresi az Istent. » ( Zsolt.14,2.) » Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg
közel van! » ( Iz.55,7.)
Akció-program. - Az elrejtett Isten tehát érintődlegesen benne van az általa teremtett világban, de Ő maga,
nem a világ. Benne van a fűben, fában, hegyekben, tengerekben, napban holdban és csillagokban stb, de nem Ő maga
a fű, a fa, a hegy, a tenger, a nap, a hold és a csillagok. Az anyagot, a teret, az időt Ő teremtette, hozta létre, de Ő
mindezeken kívül áll lényegileg. A keresés közben sokan elakadtak és ma is elakadnak, mert azt mondják : Amit
látok, érzékelek, ez van, s ezen kívül nincs más létező. Ezeknek az anyag (materia) az isten, a minden, s kutató-kereső
lelkük az anyagi világ falába ütközik, s a lényeglátó, mélyreható tekintetet csupán költői romantikának tartják.
Személytelen és vakvéletlen bonyodalom - szerintük - az élet és a jelen világ titka ; nincs is semmi értelem benne,
vagy fölötte. – Nekünk azonban jó dolog tartani magunkat a prófétai szóhoz – tanulva abból, ahogyan ő ennek a
világnak bálványozóit eszüket vesztettnek bélyegzi meg. Azt írja az akkori népről, környezetről, de ilyen a mi mai
mai környezetünk is : » bálványok földje az, és lakói a bálványok miatt elvesztették józan eszüket » (Jer. 50, 38 ) Nekünk olyan tekintetre van szükségünk, mely fölé képes emelkedni minden teremtményi vonzásnak és függőségnek.
Csak ezzel a tekintettel tudjuk keresni és megtalálni a Természetfölötti Lényt, a létrend Kimondhatatlan személyes
Titkát, aki a mindörökké áldott Örök, szerető, személyes Jóság.

Tanúságtétel. - Elnézem a hittanos ifjúságomat, akik illendőségből és jólneveltségből belemennek
olyan - mondjuk – szerintük : kalandba, hogy pl. megbérmálkozzanak, vagy ehhez hasonló szertartásokat
magukra vállaljanak. Imáimban el is sírtam magamat az Úr előtt, miért nem láthatok fiataljaink között
meggyőződéses lelkeket. Most úgy érzem, meghallgatott az Isten. – Felkeresett egy elhagyott pusztáról
egy 26 éves fiatal ember, s érdeklődött a hit világa
után, de teljes őszinteséggel és az elkötelezettség
vágyával. Hosszan elbeszélgettem vele, s megláttam
benne azt a karakterjegyet, melyet már évek óta
keresek másoknál is. Ő tényleg egészen nyitott volt
és lelkileg már
félig-meddig fel is
készült.Szerintem Isten maga készítette fel. De azért
tanítottam és tovább vezettem őt, melyet itatósként
szívott magába. Azután a továbbiakban rábeszéltem
arra, hogy bérmálkozzon meg, mert jó mindazt
megerősíteni, amit az Úr már elindított benne. Egy
év eltelt azóta, s minden vasárnap 50 kilométert
kerékpározik csak azért, hogy eljőjjön a szentmisére
hozzám. Szinte a semmiből nőtt ki. A környezete
otthon erős kontraszt, maga a vastag hitetlenség. Ő
pedig csak sugárzik, és engem is - szinte felvidít
minden alkalommal. Kiérzem belőle
azt a
diadalmas tudatot -ami az istenkeresők sajátja -s
hallható beszéd nélkül is ezt harsogja : » Ha Isten
velünk, ki ellenünk? » (Róm.8,31.)
Igei ima - Jézusom, adj nekem Téged kereső
szívet, utánad szomjazó lelket, terád rátaláló
örömöt, s a felfedezőknek
újjongását !
Heuréka, hurrá, éljen Jézus, allelúja, hallelúja !
LEVELESLÁDA.
Ezt az örömöt kívánom és kérem az Úrtól minden
kedves Nővéreimnek és Fivéreimnek !
Imádságos szeretettel : Károly,Karcsi atya, testvér.
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