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Látszat és Valóság  
 
Sokszor ellentétes fogalmakként 
használjuk e két szót, most azonban 
nézzük más értelemben: a látható dolgok 
mögé az Isten saját Valóságát rejtette. Ezt 
a Valóságot kell keresnünk, ennek a 
valóságnak a megtalálására vagyunk 
hivatottak.  
 
A természet látszata és valósága 
Tél van. Nemrégen havazott. A hó 
napfényben tündöklő fehérsége borított el 
mindent. S nemsokára tavasz lesz virágzó 
fákkal, madarak énekével, a színek ezer 
varázsával. Ezek a természet szépségei, a 
látható világ csodái.  
 

 
 
E látható világ is az Isten ajándéka, az 
Isten létének, fényének egy-egy sugara, de 
emögött rejlik a szemnek láthatatlan 
Valóság, az Isten mindenhatóságának, 
végtelenségének, gyönyörűségének 
Valósága.  
 
Aki hittel szemléli a körülötte lévő világot 
az Isten Valóságát is felfedezi benne. 
 
Feladataink látszata és valósága 
„Evezzünk” a mindennapok eseményeire, 
teendőire – a cselekvő életre. 
Mindennapjainkat átszövik tetteink. Ki 
hobbinak, ki elfoglaltságnak, ki 
feladatnak, ki munkának nevezi 
(élethelyzetéből és felfogásából adódóan). 
A látszat az, hogy kötelességeinket 
teljesítsük, megélhetésünket biztosítjuk. 
Ez így jó, ezzel nem ellentétben, hanem a 

teljesség erejével kiegészülve rejtőzik a 
valóság: építjük, tökéletesítjük világunkat 
mind értelmünkkel, mind fizikai erőnkkel 
mindannyian, különböző mértékben, 
különböző helyre hívatottan.  
 
Aki hitében megerősödve válik cselekvő 
emberré, az Valóságos küldetésében végzi 
el feladatait. 
 
Emberség látszata és valósága 
Igyekszünk jó emberi kapcsolatokban élni, 
együttműködni és békességben lenni 
másokkal. E látszat mögött a valóság 
sokkal több. A másik emberrel való 
kapcsolatunkban az Isten Valósága él: a 
szeretet. E Valóságban vagyunk csak 
képesek igaz emberi érzésekre, értékekre:  

ragaszkodásra - hűségre,  
felelősségre - aggódásra,  
együttérzésre - önzetlenségre,  
áldozatokra – szeretetre.  

Az emberi szeretet kimondhatatlanul 
„nagy” tud lenni (szinte nem is találunk rá 
jelzőket – mély, erős, nagy – nem lehet 
kifejezni). A mi szeretetünk mégis az Isten 
szeretetének csak egy szikrája lehet 
egymás iránt. Az Isten szeretete soha épít a 
béke látszatára, Ő a Valóság: a szeretet. 
Az Ő szeretete befogadhatatlan 
számunkra,  sohasem fogjuk tudni 
felfogni. Földi életünkben a szikráját 
vagyunk képesek megélni (egymás iránt, 
és ő iránta is), de végtelenségéből 
fakadóan a mennyei örök életünk is kevés 
lesz ahhoz, hogy Isten szeretetével 
képesek legyünk egyenrangúak lenni. 
 
Aki a Valóságos szeretetbe (az Istenbe) 
vetett hittel fordul mások felé, az Isten 
Valóságát fedezheti fel másokban és 
önmagában is.                 
   
   
 


