
fiai áramlatok közepette is egyengesse a hittudományi szakok tudományos
megértésének útját. A dogmatika emelje ki a megváltás egyetemességét
a "Mystici Corporis Christi" enciklika szellemében, az individualista fel
fogás és életszemlélet ellenében. Az erkölcstan neveljen az emberből má
sodik Krisztust a nyolc boldogság, a három teológiai és a négy sarkalatos
erényre építve az emberi életet. A biblia hirdesse Isten végtelen szerete
tét, mellyel elhalmozta Isten az embert az üdvösségtörténelem folyamán.
A történelem mutassa lsten kezét az események irányításában egész tör
ténetünkben, de főleg az embereket üdvözítő egyház életében. A jog le
gyen erő és összetartó kapocs Ádámnak Krisztustól megváltatt unokái
között. A társadalomtudomány mutassa az emberi ellentétek dacára is a
békés és boldog együttélés csodálatos rendjét. A lelkipásztorkodástan is
mertesse az emberek üdvözítésének soha meg nem szűnő művét, az egy
ház szentségeiben és liturgiájában. Legyen az egész teológiai tudomány
a krísztocentrikus istenkeresés útja.

A teológus Istentől kapott tehetségével, szellemi és fizikai képessé
geivel lélekben és igazságban szolgálja az Istent. Összekötő kapocs Isten
és az ember között: istenszolgálatot végez és lelkipásztori munkát gya
korol. Ezt mélységes hódolattal és alázattal teszi. Naponkint, sőt életének
minden pillanatában, az íróasztalnál könyveibe merülve, de magát a lel
kek szolgálatába állítva is találkozik az Istennel. A teológia lelkipásztori
munka, a teológus az igazságot szornjazó lelkeknek a pásztora. De a lel
kipásztora jó Pásztornak a tanítványa is. A lelkipásztorkodás a jó Pász
tornak a teológiája (H. Sehell), az elveszett bárányok keresése. Azért a
tudományokkal foglalkozó teológus tisztelje a lelkipásztort, a lelkipásztor
pedig a teológust. A teológusnak szüksége van a lelkipásztorra, a lelki
pásztornak meg a teológusra. Nincsen lelkipásztori munka teológiai igaz
ságok nélkül. A lelkipásztor továbbadja, amit a teológus tanít. Csak azaz
igazi teológus, aki a hitből és a hitben él, aki sem a hívők közösségí éle
tében, sem saját életében nem felejti el a lelkipásztori munkát. Viszont
az az igazi lelkipásztor, aki lelkipásztori munkája közben sem folyik szét,
nem laposodik el, hanem szabad idejében elmélyül a teológia tanulmá
nyozásában.
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ESTI TÁJKÉP

Tihanynak fénylő köves homlokára
aranykoronát fest a téli est,
az alkonyég biborban játszó sárga;
elül a zaj, nincs semmi, semmi nesz.

Vak éjjel surran a tündéri tájra,
vadlibák éke húz a tavon át,
holdfény simul a fázó téli fákra
s fon a fejűkre ezüstkoronát.

Arany, ezüst •.. és fény' ... és csupa álom
köröttem minden. Két karom kitárom
s fáradt szivemet egyre- vaWatom::

mi lesz vele, s veWnk, h'Q; nemsokáTB
páncélt húz a tó öorzcs homlokára,
élünk-e még?.. Hallgat a. Balaton.

Agos:to'n Imre
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