
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

A legidletékesebb egyházi fórumok
nak, elsősorban magának XXIII. János
pápának ismételt figyelmeztetései nyo
mán, örvendetesen megrífkultak a vi
lágsajtóban a küszöbön álló második
vatikáni zsinat várható munkájára vo
natkozó, többnyire "szenzádónak"
szánt találgatások. S igy is van rend
jén, mert senki sem tudhatja, még a
hierarchia legmagasabb tényezői sem,
hogy pontosan mí lesz a sorsuk azok
nak a kérdéseknek. amelyeknek napi
rendre .tűzését egyik vagy másik hely
ről javasolták. Az egyetlen helyes do
log, amit tehetünk - s ennek felis
merését tanúsította fclyóiratunk is -,
hogy hozzászólásainkat és méltatása
inkat fenntartj uk arra az időre, ami
kor a zsinat már befejezte működését

és a széles nyilvánosság is tudomást
szerezhetett annak konkrét eredmé
nyeiről.

Bizonyos azonban, hogy minél kö
zelebb jutunk a zsinat összeülésének
Időpontjához. annál inkább találko
zunk olyan megmyílatkozásokkal, ame
lyekben némi aggodalom nyer kife
jezést. Vajon a zsinat, amely akkora
reményeket keltett a katolikusok kö
rében, nem fog-e csalódást okozni?
Voltaképpen persze nincs mit megüt
köznünk rajta, rnert az első érzés,
amelyet valamely nagyfontosságú ese
mény közelsége vált ki az emberben,
szin te törvényszerűen a szorongásé. S
ha valaki azt mondaná, hogy zsinatról
lévén szó, a bennünk élő hitnek föl
tétlenül meg kellene nyugtatnia min
ket, annak fígyelmét méltán felhív
hatjuk arra, hogy egyházunk maga is
kém: imádkozzunk mindannyian a zsi
nat sikeréért. Ez pedig nyilvánvalóan
magában foglalja annak a ténynek el
ismerését, hogy a siker, legalább is
bizonyos határok között, kérdéses le
het. Jóformán az egyetlen probléma
tehát, amelyet már ma d.isztázhatunk,
hogy rnílyen értelemben beszélhetünk
a zsinat több vagy kevesebb sikeré
ről?

*
René Marlé abban a nagyérdekű

tanulmányában, amelyet "Biztositva
van-e a zsinat sikere?" címmel az
Études tett közzé, mindenekelőtt arra
mutat rá, hogya zsinat kisebb vagy
nagyobb rnérvű sikerének eszméjét

l r j a Mihelics Vid

össze kell egyeztetnünk a tanbeli csa
latkozhatatlansággal. Ebben a tanbeli
csalatkozhatatlanságban a hívő kato
likus semmiképp sem kételkedhet,
ugyanakkor azonban jó, ha azt is szem
előtt .tantja, hogy a. tárgya ennek kor
látozott. Mi tudjuk és hisszük, hogy
az egyház tanítóhivatala bizonyos le
het a Szeritlélek segítségéről abban a

. tekintetben, hogy "szentül megőrizze

és hűségesen kifejtse az apostolok ál
tal továbbadott kmyílatkoztatást,
vagyis a hícletéteményt" - rníként az
első vatikáni zsinat "de Ecclesia
Ohristi" konstituciójának IV. fejeze
tében olvassuk. Az egyház tanítóhiva
tala, amikor e tárgykörben megnyilat
kozik, nem tévedhet, rniért is idevá
gó határozatai fenntartás nélkül köte
lezik a katolikus keresztények hntét és
lelkiismeretét. A csalatkozhatatlanság
azonban, amelynek ekként birtokosa,
nem szükségszerűen foglalja magába
azt, hogy a tanítóhívatal mindíg a leg
alkalmasabb pillanatban formulázz.a
meg mdridazt. aminek meghallására és
megértésére az egyháznak valóban
szükségo van, és pedig azon a rnódon,
amely majd a lehető legvilágosabbnak
és leghatásosabbnak bizonyul. Meges
het, hogy olyan tanbeli tétel ünnepé
lyes leszögezésére fektet súlyt, amely
nem okoz problémát a hívők összes
ségének. holott ugyanakkor lett volna
olyan tétel, amelyet az egyház tagjai
túlságosan is elfelejtettek, vagy a gya
korlatban elhanyagoltak, amelynek
meghatározása tehát valóban nehézsé
gcktől szabadította volna meg a ke
resztény lelkiismeretet.

Mert annak rnegftélósét, hogy mi a
célszerű és időszerű,nem fedezi a csa
latkozhatatlanság karizmája. Ugyan
akkor pedig korántsem állítható, hogy
az ilyen célszerűségi itéletek amiatt
már ücíseob jelentőséggel is bírnának.
Az Igazság az, hogy az egyház élete
részben ezeknek az itéleteknek helyes
ségétől függ. Ezek az itéletek ugyanis
nemcsak a történeti helyzet többé
vagy kevésbé pontos felmérését téte
lezik föl, aminek éppen napjainkban
akkora fontosságot kell tulajdoníta
nunk, hanem kifejezésre jut bennük
általában az egyház voltaképpeni kül
detesének többé vagy kevésbé mélyre
ható felismerése is, s e két mozzana
ton múlík, hogy az egyház majd job-
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ban vagy rosszabbul tes 7. eleget az itt
és most reá háruló feladatoknak.

Marlé szerint nyilvánvaló, hogy a
célszerűségi itéleteknek elsősorban a
fegyelmi intézkedések terén lesz he
lyük a zsinat munkájában, Kívánatos-e
például, hogy liturgikus reformokat
hajtsanak végre, s ha igen, akkor mi
lyen irányban és milyen terjedelem
ben? Avagy revízió alá ken-e venni
a böjti gyakorlatot; helyes-e, ha az
egyetemes egyházra kötelezően sza
bályozzák, vagy jobb, ha meghatáro
zását teljesen a püspökök belátására
bízzák? Valószínű, hogy az ilyen ter
mészetű kérdésekben a zsinati atyák
nézetei nagyban eltérnek egymástól.
Magától értetődik, hogy döntésüket a
katolikus hívők gyermeki engedel
mességgel fogadják, de az is bizonyos,
hogy bár a döntések tévútra semmi
kép sem vezethetnek, jobban vagy ke
vésbé jól fogják segíteni őket hit- és
imaéletükben. És több vagy kevesebb
eredménnyel szelgálhatják az egyház
általános küldetését, amely messze
túlmegy azon a gondosságon, amellyel
ma meglévő gyermekei iránt tartozik.

De még maguknak a tanbeli kije
lentéseknek rendjében is szerepet vi
hetnek célszerűségí itéletek. Az "öku
mériikus" feladat például sürgősnek

vagy kevésbé sürgősnek tűnhet fel a
zsinat folyamán, mint ahogy Marlé
szerint máris kétségtelen, hogy elég
gé különböző rnódon értékelik Német
ország, Svájc, Hollandia... és latin
Amerika püspökei. Igaz, hogy a ke
resztények hitbeli egysége ügyében
felállított titkárság egymaga is tanú
sítja, hogya Szentatyának szándéká
ban áll a zsinat munkájában állandó
-an figyelembe vétetní a keresztény
vallásközösségak új bóli egyesülésének
gondolatát. S aligha vitás, hogy a
püspökök is valamennyien szívükön
viselik, hogy e tárgyban kedvezően

feleljenek a pápa kívánságára. Ezzel
azonban nincs még megoldva, hogy
mekkora súlyt kapjon ez a fontolga
tás a különböző tanácskozásokban. Ki
témek-epéldául olyan témák elől,

amelyek azzal a kockázattal járhat
nának, hogy taglalasuk sérti - min
den haszon nélkül - a nem-katoliku
sok érzékenységet, akik nincsenek
még felkészülve arra, hogy megértő

en fogadják e ponton az egyház gon
dolatát? Avagy inkább az a nézet fog
érvényesülni, hogy az is elégséges, ha
nem használnak barátságtalan formu-
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lákat irányukban, egyébként maga a
kérdés, hogy mi lehet nekik kellemes
vagy mi nem tetszhet nekik, semmi
kép sem szabad, hogy befolyásolja a
zsinatot, amelynek kötelessége, hogy
"önmagáért" adjon hangot annak,
amit igazságnak vall? Az állásfogla
lások ebben mindenekelőtt gyakorlati
jellegűnek látszanak, de nagyon is
közvetlenül érintik a hitletéteményt
.és a katolikus szemléletben a lelkek
javát. Éppen ezért bizonyosra is ve
hetjük, hogy a zsinaton képviselt kü
lőnböző irányzatok között meg fogják
találni a járható kompromisszurnot.
Ezek a kompromisszumok azonban
nem szükségszerűen fognak megfelel
ni annak, ami önmagában a legtöké
letesebb lenne.

Másként kifejezve, a zsinat doktri
nális csalatkozhatatlansága nem nyújt
neki menedéket mulasztások és fogya
tékosságok ellenében pasztorális té
ren, abban az értelemben, ahogyan
XI. Pius is kiielenthette, hogy az egy
ház nagy botránya az utolsó század
ban az volt, hogy engedte magától el
távolodni az ipari munkások világát.
Bizonyos, hogy az egyház a maga
egészében sohasem szűnt meg hitel
vileg csalatkozhatatlannak 'lenni, s
mégis ez a dolotrínálís csalatkozhatat
lanság nem óvta rneg attól, hogy a
társadalmi fejlődés egyik leglényege
sebb pontján kudarcot ne valljon a
maga evangelizáló és pasztorális kül
detésőben. Hasonló távlatból nézve,
mind többször mutattak már rá saj
nálattal azokra a sovány eredmények
re is, amelyeket a reformációs válság
kitörése előtt néhány évvel összegyűlt

ötödik lateráni zsinat ért el. Még ak
kor is, ha ez a zsinat elérte azokat a
célokat, amelyeket maga elé tűzött 
bár egyes atyák ezekben is messzebb
szerettek volna jutni -, nem kétsé
ges, hogy helytelenül járt el, amikor
nem olyan feladatokat vett elő, ame
lyek jóval nagyobb összhangban áll
tak volna az akkori egyház óriási
szükségleteivel. Egyik legutóbbi tanul
mányában. amely "a zsinat teológíájá
ról" szól (Stimmen der Zeit, 1962. feb
ruár) s amelyet Marlé többször is idéz,
Karl Rahner egyebek rnellett azt is
megjegyzi, hogy ennek a zsinatnak
igazán "fontosabb problémákat kellett
volna megoldania, mint az emberi lé
lek természetes halhatatlanságának
meghatározása, bármennyire igaz is ez
az állítás. Az a néhány új-arisztotelí-



ánus, akit ezzel elitéltek, nem jelen
tette azt a veszélyt, amely akkor első

sorban fenyegette az egyház egészét.
A zsinat prelátusainak a veszélyt ma
gukhoz sokkal közelebb kellett volna
keresniök ..." Mint a történelem is
tanúsítja tehát, bár a hitigazságok ki
nyilvánítása a zsinat egyik lényeges
feladata, a teendők, amelyekkel szem
be kell néznie, sokkal rnesszebbre
nyúlhatnak ennél. Az isteni segítség
azonban, amelynek ilyenkor örvend
het, ugyancsak más, mint az, amelyet
a doktrinális csalatkozhatatlanság biz
tosít neki.

•
Hitünk szerint nem kétséges, hogy

a Szeritlélek támogatása nem, korláto
zódik egyedül arra, hogy csupán a
tévedésektől óvja meg a zsinatot a hit
tárgyának meghatározásában. Amikor
a jeruzsálemi első "zsinaton" az apos
tolok és a vének a merész formulát
használják: "Úgy tetszett ugyanis a
Szentléleknek és nekünk ...", nem
dogmatikus meghatározások azok,
amikről közvetlenül szó esik, hanem,
legalább részben, fegyelmi intézkedé
sek: tartózkodás "a bálványoknak ál
dozott hústól, a vértől, a fullasztot
tól ..."

Az általános támogatás azonban,
amelyet a Szeritlélek nyújt a zsinat
nak, hitünk szerint sem teszi azt va
lami "csoda-gyülekezetté". Támoga
tásban részesül a zsinat egy feladat
elvégzésére, ezt a feladatot azonban,
mint az eddig mondottakból is követ
kezik, bajos lenne részletesen megha
tározni, amellett természeténél fogva
határai is vannak. Gondoljunk csak
arra, hogy bizonyos "óhajok", amelye
ket a zsinat figyelmébe ajánlottak, azt
a benyomást keltik, mintha szerzőik

szerint a zsinatnak nemcsak szabá
lyoznia kellene mindent, de míndent
előbbre is kellene vinnie az egyház
életében. Ezek az "óhajak" gyakran
feledni látszanak, hogy a zsinat nor
málisan csak olyan témáknál állapo
dik meg, amelyek az egyházat a ma
ga egyetemében érdeklik, Egyébként
is hitünkből folyik, hogy a Szeritlélek
a zsinat bezárásával sem tekinti befe
jezettnek művét, hanem mint előtte,

utáina is folytatja működését. A zsinat
szerepe mindenekelőtt az lesz, hogy
elhárítsa az akadályokat e mű kitelje
sedésének útjából. Örizkednünk kell
tehát attól, hogy a zsinat tevékenysé-

gének horderejét azoknak a kérdések
nek száma szerint ítéljük meg, ame
lyekben határozni fog. Egyetlen egy
szeru rendelkezés, amely csöppet sem
látványos, igen nagy következménye
ket vonhat magával. Jusson csak
eszünkbe, milyen rnozgalmasságot vál
tottki a Szentatyának néhány jelleg
zetes szava és gesztusa az "elszakadt
testvérek" körében.

Mindenképpen fontos emlékeztetni
magunkat arra, hogya zsinat olyan
jól meghatározott funkciót gyakorol
az egyház életében, amely a hierarchi
kus tisztség és tekintély hatáskörébe
tartozik. Csalóka és igazságtalan volna
tehát nemcsak azt kívánni tőle, hogy
az összes feladatokat elvégezze, de azt
is, hogy kicsattanó módon nyilvánít
sa meg az összes kegyelmi ajándéko
kat, még azokat is, amelyek nincsenek
arányban a reá háruló munkával.
"Nem szabad kérni a zsinattól. sem
várni tőle - figyelmeztet .Rahner a
már említett tanulmányában -, hogy
valamiképpen cselekvő alanya és kép
viselője legyen az egész karizmatikus
valóságnak, azaz a Szeritlélek által ki
osztható összes ajándékoknak ... A hi
erarchikus kormányzat megkísérelheti
egy zsinaton határozatokkal. rendele
tekkel, meghatározásokkad stb. emel
ni és tisztítani az egyház fegyelmi és
lelki színvonalát, de az egyház gondo
latának és életének egyetlen területén
sem helyettesítheti a Szeritlélek cse
lekvő erejét ebben az egyházban; és
amikor ez a cselekvés megnyilatkozik,
amikor egy új karizmatikus ösztönzés
indul el, akkor ez nem szükségszerűen

olyan kezdeti szikrából lobban föl,
amelynek míridíg a hierarchikus tiszt
ségből kellene erednie, vagy egyedül
abból eredhetne."

Nekünk, katolikusoknak, könyörög
nünk kell azért, hogyaSzentlé
lek segitse püspökeinket rnunkáiuk
ban. De ha nem az lenne majd a be
nyomásunk - mondja Marlé -, hogy
rendkívüli dolgokat vittek végbe, nem
szabad azt hinnünk, hogy ez a Lélek
nem eléggé támogatta őket abban a
feladatban, amely valóban az övék
volt. Működésének "diszkréciója" ta
lán a látványos nagyszerűségeknél is
szembetűnőbben fogja jelezni, hogy a
zsinat munkája nagyon is Isten mun
kája volt. Ez a "diszkréció" választ
hatja le rólunk az egyháznak azt a
"totalitárius koncepcióját" is, amely
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oly könnyen megkísért bennünket.
"Isten nem mondott le a hierarchia
javára - hangoztatja Rahner. Isten
Lelke az egyházban nem csupán úgy
fúj, hogy a legmagasabb tekintélyekre
kezd hatni." Krisztus egyházában kü
lönböző szellemi adományok, külön
böző tisztségek, különböző műveletek

vannak. S az Úrra tartozik, hogy tet
szése szerint ossza ki azokat.

*
A szabatosan meghatározott funkció

azonban, amelyet a zsinatnak el kell
látnia az egyházban, nem az egyetlen
mérce annak az eredménynek megité
lésére, amelyet ésszerűen várhatunk
tőle. Beszéltünk már arról, hogya zsi
natJnakfel kell ismernie és meg kell
értenie azokat a feladatokat, amelyek
nek megoldására éppen napjainkban
az egyháznak leginkább kell töreked
nie. S ezzel kapcsolatban azt is meg
állapíthatjuk, hogy noha a.zsínat csa
latkozhatatlanul vezeti az egyházat a
hitigazságok útján, nem egyforma ha
tásossággal szelgálhatja annak vidali
tását. E tekintetben nagyon is tág le
hetőségek nyílnak mind a jó, mínd a
kevésbé jó irányában. Nyomban hoz
zá kell persze fűznünk. hogy ennek a
vitalitásnak semmiféle zsinat sem a
közvetlen forrása. Annyira nem, hogy
miközben a Zsinat ennek a vitalitás
nak fokozásán szorgoskodik, ő maga
is részben függvénye az egyházban ta
pasztalható gyöngeségeknek és fogya
tékosságoknak,

Az egyház fejei mindenkor egyide
jűen az egyház gyermekei is. Nemcsak
mint hívők a magánéletükben, de
tisztségük minden oldalát tekintve is
szolidárísak a keresztény közösséggel,
utóbbinak jelenlegi valóságában. Osz
toznak szellemi-lelki gazdagságaiban.
de osztják szegénységeit is. Nem két
séges, hogy nekik kell elsősorban or
vosságot keresrilők a szegénységnek
azokra az elemeire, amelyeket észlel
hétnek, és ezért is gyűlnek össze. A
dolgok normális rendje azonban, hogy
ez az orvosság nem állít helyre egy
abszolut és közvetlen virágzást. Nem
csak azért nem. mert a zsinat, mint
Marlé ismételten aláhúzza. nem az
összes ajándékok helye, amelyeket
Krisztus az ő egyházának ad. De azért
sem, mert a zsinat a maga sajátos irá
nyító szerepenek gyakorlásában sem
választhatja el magát minden szem
pontból annak az egyháznak általános
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állapotától, amely előtt s amelynek
számára kinyiIvánításokat és rendel
kezéseket szövegez,

Rahner mutat rá arra. hogy a tan
beliség rendjében például a zsinati
atyák aligha érvelhetnek mással, mint
azokkal az eszközökkel, amelyeket a
teológia bocsát rendelkezésükre, a te
ológia úgy, ahogy napjainkra alakult.
Már pedig szükségtelen bizonygatni,
hogy korunkban a teológia nem bir
tokolja sem azt a fényt. sem azt az
erőt, amellyel Szent Tamás és Szenr
Bonaventura idejében dicsekedhetett.
A zsinati atyáknak kétségkívül nem
feladatuk, hogy közvetlenül teológiát
műveljenek, és a zsinatok általában
őrizkedtek is attól, hogy állást foglal
janak azokban a kérdésekben, ame
lyeket vitattak a különböző teológiai
irányzatok és iskolák. Az atyák dol
gamás: megszövegezní a dogmát, va
gyis a hit tulajdonképpeni tárgyát.
úgy, amint azt mínden hívőnek ma
gáévá kell tennie. Ez a szövegezés
azonban mégsem csökkenhet egyszerű

ismétléssé. Hogy az üdvösség változ
hatatlan üzenetét a hívek továbbra is
helyesen értsék és gyümölcsözően

hallgassák, a szövegezésnek a megha
tározott kérdésekkel kapcsolatban
részben meg kell újulnia. Bea bíboros
abban az előadásában. amelyet az
idei év elején a fribourgi egyetemen
tartott, nagyon is kidomborította az
efajta szővegezéseknek történeti fel
,tétele~hez való kötöttségét. Ha már
most a vonatkozó kérdések nem tisz
tázódtak még a teológia síkján, ha a
probléma összetevőit nem dolgozták
még ki elégséges módon a teológusok,
akkor illuzórius és igazságitalan volna
azt várni a zsinattól, hogy teljesen ki
merítő válasszal szelgáljon. "A taní
tóhiva,tal- figyelmeztet, s mint Marlé'
mondja: a legjobbkor. Rahner - nem
helyettesítheti a teológia karizmáját,
vagyis a vele járó kegyelmi ajándé
kokat. És nincs küldetése erre. Ha ez
a karizma jelenleg gyönge, az meg fog
mutatkozni a rnost összeülő zsinat
doktrinális határozataiban is." S
Rahner odakövetkeztet, hogya legkí
vánatosabb kétségkívül az, hogy an
nak a szándéknak megfelelően, ame
lyet maga a pápa többször kifejezésre
juttatott, a zsinat tartózkodjék "túl
sokat meghatározni".

Annál inkább kívánnunk kell ezt
- teszi 'hozzá Marlé -. mert önma
gában az sincs kizárva, hogya zsinati



atyák, noha birtokolják teljes doktri
nális tévedheteblenségüket, a viszony
lagos dolgokban esetleg túlságosan
emberi szempontoktól hagynák ma
gukat vezettetni. Munkájuk ennek a
mai egyháznak, amellyel szolidárisak,
nemcsak a szegénységeit szenvedheti
meg, hanem még a gyöngeségeit is. Ez
lenne például a helyzet akkor - s
pontosan erre az eshetőségre utal
Rahner is -, ha tömegesen ontanák a
meghatározásokat és kinyilvánításokat,
főleg azért, hogy megfeleljenek gyü
lekezetük ünnepélyességének. még ak
kor is, ha ezzel esetleg egy nagyobb
és sarkalatosabb jó látná kárát.
Ugyanígy akkor is, ha a zsinat úgy
szólván egymaga akarná biztosítani a
keresztény közösség összetartását és
haladását a hitélet minden lehetséges
kifejezésének uniformizálásával. nem
számolva elegendőerr a Szeritlélek egy
ségesítő erejével s mindenkorí lelemé-

A KIS ÚT
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nyességével. S ami mínket, magyar ka
tolikusokat, különösképpen érint, ez
lenne a helyzet akkor is, ha a zsíriatt
atyák túlságosan odatapadnának a
nyugati civilizáció formáíhoz, mert ez
csak megnehezítené, hogy a más tár
sadalmi berendezkedésben elhelyezke
dett katolikusok és a gyarmati uralom
alól felszabadult új nemzetek a maguk
összes ésszerű lehetőségeinek felhasz
nálásával olyan keresztény hitéletet
éljenek és fejlesszenek ki, amely leg
jobb értékeiket biztosírtaná mind az
egyházuk, mind a hazájuk javára.

Hogy ezeknek a veszélyt okozható
mozzanatoknak mindegyikét elkerülje
a zsinat, ezért szállnak imáink innen
a magyar földről is az égbe. Hogy a
Szeritlélek tegye figyelmessé a zsina
tot korunk legmélyebb szükségleteíre,
köztük az emberiséget megosztó ellen
tétek kiküszöbölésénekés a népek bé
kés együttélésének szükségére is.

..Öreg és beteg férfi vagyok. Terhemre önmagamnak és környezetemnek.
Ezernyi apró jeIből tudom, hogy ha már egyszer elmennék, ez mindenkinek
megkönnyebbülés lenne. Talán szabad azt mondanom, hogy a ezeretet - tett.
Törött lábam már többé nem gyógyul meg. Agyban fekvő senki vagyok, ápo
lásom gond mindenkinek. Szeretem az Istent, talán tettem is valami jót éle
temben s nem hiszem, hogy nagyon megharagudna rám, ha ... Úgy tudom,
még a szentek között is voltak öngyilkosok, mert komoly ok kényszerítette
öket erre ... Fáradt vagyok ... beteg, de nem akarok semmi rosszat. Nem
látom az okát, hogy miért ne mehetnék el innen, hiszen annyira, de annyira
felesleges vagyok .. ."

Csak néhány sort idéztem, mert a
levél sokkal hosszabb és sokkal tra
gikusabb. A kérdés viszont közérde
kűnek látszik, mert sajnos sok ember
ben - éppen természetes jóságuk, de
nem tökéletes természetfeletti szemlé
letük folytán kísért a gondolat,
hogy "elmenjenek" és ezzel könnyeb
bé tegyék szeretteik sorsát.

Térjünk rníndjárt a kérdés lénye
gére. Szabad-e az embernek szándé
kosan kioltania életét? Erkölcstanunk
erre határozott nemmel felel. Az ok ?
Életemnek nem vagyok korlátlan ura,
életem ura az Isten. Az öngyilkosság
lényegi rosszasága tehát önkényes és
jogtalan beavatkozás Isten jogába,
ezért feltétlenül halálos bűn és a vég
ső pillanatban meg nem adott rendkí
vüli kegyelem nélkül - amire vakme
rő bizakodás nélkül senki sem szá
míthat - hitünk szerint a lélek biz-

tos kárhozatát jelenti. A földi és ide
iglenes bajokból menekülni akaró
gyenge lélek így sokkal nagyobb és
örök szenvedésbe zuhan.

Az öngyilkos súlyosan vét az önsze
retet parancsa ellen. S mivel ez pa
rancs, ,tehált Isten akarata, önként
nem mondhatunk le róla. Mint Huxley
mondja, a "dolgok rendjében" nélkü
lözhetetlen. A dolgok rendjéhez pedig
hozzátartozik, hogy az emberi erények
kivirágozhassanak. Az önfeláldozás,
áldozatot hozni tudó szeretet, türelem,
lemondás, elviselés nem individuális.
az önmagának való emberben kiala
kuló értékek, hanem a közösségí élet
virágai. A levélíró keserű panasza az
individuális ember háborgása az el
len, hogy mások irgalmának tárgya
legyen. Az egyház a betegeket mindig
kíncsként Togta fel és úgy is kezelte.
Alig van szent, aki ne a betegápolás
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