
AZ EVANGÉLIUM AZ IDŐBEN

Az. Egyház megezenteli a na
pOt. H órákra osztia, amelyek
beteltén számtatan fészekben
gyűl össze 'Ujra meg 'Ujra Pe
cham János fülemülémek, az
imádkozó szereeces-teucetcnek
megszámlálhatatlan raja, hogy
beledalolja minden hajnalba és
minden alkonyatba a teremtés,
a megtestesülés és a megvátfás
szent titkait. Megszenteli a he
tet is. Es ünnepkörei által az
egész esztendőt egyetlen miszté
riumjáték-sorozattá avatja. Az
Egyház e eeornoskodását az I s
teni Jegyes parancsára végzi. A
parancs, amely az olajfák he
gyén a búcsú órájában a Je
gyes ajkairól elhangzott: "Mel1
jetek tehát és tanítsatok minden
népet . . ." és az igéret, mely
ngyanott zendült meg: "És én
neletek maradok minden nap
a világ végezetéig..... - nem
csak a térbe helyezte bele
az Evangéliumot, hanem az
időbe is, nemcsak a föld
raizba, hanem a történelembe
is. Azok a "népek" nem csupán
a néprajzi értelemben vett né
peket jelentik, hanem a nemze
dékek ujra meg ujra memíiol,76
áradását, akik szűnei nélkül jön- '
nek a századok hajóin, hogy át
haladjanak azon a fénJlsávon,
meluei az evanaélium. hasít a
végtelenség sötétjébe.

Az emberek csak nehezen tud
nak belenyugodnia parancsba
és az igéretbe. A vilá.qvégvárás
nem csupán az első kereszté
nyek és az első ezredforduló
chiliasztáinak tulajdona: ott
lappang minden nemzedék lel
kében. Mert minden nemzedék
ben többségben vannak azok,
akik nehezen tudnak belenyu
godni, hogy a világ az ő halá
luk után is kiszámithatatlanul
sokáig forog, fejlődik a lét és

benne az ember. Pedig az lj

"minden nap a világ végezeté
ig" nem csupán az igéret tel
jességét kívánja hangsúlyozni,
hanem azt is jelzi, hogy o
Szentháromság a megváltás
színjátékában annak az Időnek
is szerepet szán, ami a Golgo'
tai Kereszt és az Ember Fiának
a felhők között feltűnő Jele kö-,
zött eltelik.

Ennek az időnek a határait é:;
'lJégét pedig senki nem tudja
megmondani: "Arról a napról
és óráról senki nem tud sem
mit, még a mennyei angyalok
sem - mondja az Úr Márk
evangéliumában - még a Fiú
sem, hanem csak az Atya". De
ha beletekintünk az Egyház
történetébe, lehetetlen meg nem
látnunk, mennyire nagy és fon
tos ennek az időnek szerepe é«
tartalma.

Minden nemzedék ujra meg
ujra felfedezi és átéli az evan
géliumof. Az igazságok és a.
szépségek ugyanazok, de a kön
tös, amelybe beleöltöznek, min
den században más és más. Van
nak igazsá.qai az evan,Qélium
nak, melueket úgy adnak át
nemzedékek nemzedékeknek,
mint lepecsételt ékszertartékai,
mí,Q eljön egy nemzedék, mely
feltöri a pecsétet, hogy 'felmu
tassa az addi« rejtett ékszere
ket. Más igazságokat úgy adnak
át etnnnásnak a karok, mint
eay lassan fejlődő virágot: szá
zadok alig fiayelnek reá, míg
egyszercsak eljön a nap, me
Iuen. a virá,q kiontja kelyhét.

S vannak urazsáook az evan
oéliumbon, meluekei úQY adnak
át egymásnak a korszakok, mint
parnesai és lánaot. Minden szá
zadban új tüzet lobbantanak
ezek, új küzdelmeket támaszta
nak, hogy alapjaiban rázzák



'JIt!Wg a keresztény világot és (I

keresztény emberek életét. Nincs
izoalmasabb olvasmány, mint (I.

dogmák története; annak törté
neie, hoOY mikor meluik: evan
géliumi igazság tüzesedett út ,JS
támasztott tüzet.

Az evangélium egy és ugyan
az, és ugyanaz az igazságok
kincstára. De minden nemzedék
más oldaláról látja meg, más
mélységekben éli át.

Ezért minden korezeknek
'megvannak a maga sajátos
szentjei. A régieket tiszteljük,
tanuljuk tőlük az örök i.<7ozsá
gokat, elgyönyörködünk benne,
hogyan [ordiiotttik: le azokat (/
m.aguk korának és körülmén.lJei
nek: nyelvére, követjük is őket.

Számtalan lélek üdvözült és üd
vözül korunkban régebbi uta
kon is, De a mi nemeedé'ciinl«
sajátos seentie, aki milliók éle
tére gyakorol hatást: kis Szeni
Teréz, meri új stílust teremtett
és új fogalmakat hozott,

Az e'vangélium, időbeli kibon
lakozásának meavan. a mago
so.iatos dialektikája. Nem min
den nemzedékben jelenf1crzil.'
(!"uforr>l a eriiuel az 'if/én.?I, homl
elmondja a maao új himnuszát
az örök oltár előtt. EmJik-n7(í
sik belefeledkezik az elotte já
ró nagy nemzedék élTfI(1u}Jvi1á
'fálm, azt gZosszálja és isméic}:
!Jeti. Ez az epigonok kom,

Ám az eninon. szereoe uq,lJon
(LZ, mini a bomlá.'? csirái«. Fel
ráata. s7r>'bnnf.i'l, etoorlusziia fl.

régi élményt. Száján kercsetti!
meakeserednck: a réaen oly jó
ízű szavak, üressé válnflk a. l"i1
.rti menhctároeások, penészessé
lj, régi eszmények, keze alatt
űresen penn a régi hanaeeer,
!Je uananakkor niruotalansdoot,
.'€omjúságot támwlzfmarJCl kN·

2

riii ,~ ezzel rúkényszedN (j te
remtő szellemet, horni új útO't1
közelítsen az e'van!1élium felé.
új mélységeket kutasson át
benne, új Iormákat keressen a
régi igazságok kifejezésére.

Ezért a kereszténységben, az
Egyház történetében és a való·
di keresztény ember életében
seiinielen az izzás és a liikietés,
l sten nem hagyjrL elaludni né
pét. Ha elszunnyad, szomjúság
lInZ ébreszti fel. Láz az állapo
ta szüntelen, (I. szomjúsáQ, vagy
a teremtő tevékenység láza. Nem
térhet ki [élelmeles feladaJa
elől: horni ujluíl és ujból elk
mételie a jó h'h·t.

E« az i.dfínek, (I, kereszt és a fel
h{jben feltűnő iel közötti időnek
legmélyebb értelme. A Hegyen
és (I kereszten elhonazott a namI
kiáltás a mindenséo felé. CsiZ
laaok, napok és tejútalc, népek
és nemzedékek, századok és év
ezredek oesúrlnnk fel a kiáltás
1'(:,1 és kérdezősködnek ujra meg
ujra 'felőle. A He(1Y és n Fa
felé cl vilá(mak ée az időnek

minden sarkából seiintelen 1)is.'1Z
hanaként hnrso« ez a kérdezős
ködés. S minden. zua ,máskép'P
viss7'l!(m(l"jlí~, nuillképp torzít.
minden lelkiség, minden szelle
miséq saiato« kiizei), ametue«
másleént (5S múskéni hatolnak álaz örök hanrro]: és az ör;j~; Ié
nyek. l1IieWtt az idö nélkü;i
mennue! .Jernesálem lenzállana,
ft/pn kel! 'I.'Uáf/osodnia minde«
'időTle!'inek, amelyet az Atya
mélionak tart erre, feleletet kell
ka7mia minden kérdésnek, meli)
méltó rá, hormválaszt nuerien.
II ódoln.i(l, kell a keres-t elötl .
az e'l,lan.(}élíum előtt az Időnek i.~.

Nem eilY napnak, 1Ja(JJJ ernl é1;
nek, lumen: évezredeknck.
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