
:él nagy ideológiai eltérések mellett is
szorosan egyesíthet azzal a feladattal,
hogy jobb jövőt teremtsünk az ember
számára. Nagyon is megvan a kőzős

terület, nevezetesen az emberi sze
mély jogai és kötelességei, amelyekre
vonatkozóan lehetséges egymás meg
értése, lehetséges' a párbeszéd. Elegen
dő csak jelezni a problémákat: az em
ber szabadsága az ínségtől, az ember
humanizálása a munka által, a szo
ciális biztonság, az egyenlőtlenségek

kiküszöbölése. Azután a békének, a
tömbök túlhaladásának problémája. S
nem adhatjuk fel a reményt, hogy az
"együttlétezés" után a valóban békés
"együttéléshez" is elérkezünk.

*
Befejezésül még annyit, hogya má

sodik vatikáni zsinat szükségesnek itél
egy olyan dialógust is, amelyet maga
az egyház folytat a rnodern világgal.
Ebben a dialógusban arról kíván meg
győzni az egyház, hogy az ember. el
képzelhető legteljesebb felszabadulása
sem elégíthet ki bennünket. Akkor is
maradnak emberi vágyak és követelé
sek, amelyekkel csupán a földiek sík-
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ján nem tudunk megbirkózni. Itt van
a halál, a szenvedés, a belső magá
nyosság, az életkorral növekvő re
ménytelenség problémája. A keresz
tény szemléletben, amely ezekre is ki
terjed, az ember sokkal nagyobb, gaz
dagabb és egyetemesebb jelenség, mint
bármilyen más életfelfogásban. S az
embernek ez a rendkívül magas esz
méje is nyilván szerepet vitt abban,
hogy a kereszténység, szerosabban az
egyház, nem ritkán figyelmen kívül
hagyta a legidőszerűbb és legközvetle
nebb emberi ügyeket. Ma már azon
ban más a helyzet, amit sokban an
nak is kőszönhctünk, hogy voltak 'és
vannak, 'akik az ilyen természetű fer
düléseket, olykor árulásokat terhünk
re rótták vagy róják.

A saját hibáink és mulasztásaínk
helyrehozása okából is keressük tehát
a dialógust mindenkivel, Semmiben
sem akarunk "anti" lenni. Nem va
gyunk sémákhoz kötve. S ha olykor
meg is kell rnondanunk, hogy ebben
vagy abban a dologban nem érthetünk
egyet, akkor is követni fogjuk XXIII.
János eIóírásait: "Mindig azt hangsú
lyozni ld, ami egyesíti az embereket."

Az utóbbi időben számos prédikációt, lelkigyakorlatos beszédet hallgat
tam, több katolikus irás kerűlt a k?zembe, s úgy tapasztaltam, hogy nem
egyszer némi egyoldalúsággal csakis az "optimista" arculatát mutatják be a
keresztény életnek. Mintha olykor elfelejtkeznénk róla, hogy léiiinkkel, szo
rosan kapcsolt, exisztenciális adottságaink a bűnről, örök élet és halál har
cáról is beszélnek. Hisz még Krisztus sem volt ment e harctól, neki is Le
kellett győznie a bűnt és a haltáU ...

Ha lelkünk életét -mint levélírónk
írja - a maga exisztenciális adottsá
.gaíban nézzük, valóban számot kell
vetnünk a bűn, a rossz és az erény,
a jó örökös küzdelrnével. Olyikor-oly
kor még ilyen kijelentésre is ragad
tatjuk magunkat: lelkünket csupa
gond terheli, életünk örökös aggódás,
félelem a bűntől, az elbukástól.

Kétségtelen, hogya keresztény élet
ben, a tökéletesebb élet felé törekvő

úton nem hagyhatjuk figyelmen kívül
a kísértés és a bűn realitását. Feltét
lenül igaza van a Zsoltárosnak. rni
.dőn a bölcsesség kezdeteként az "Úr

télelméről" szól, továbbá Szent Pal
nak, 'ki figyelmeztet, hogy "félve és
remegve munkáljuk üdvösségünket"
(Fil. 2, 12). A reális életszemlélettel
rendelkező keresztény ember jóval
többet mondhat el saját felelősségtel

jes helyzetéről, mínt a vak pesszimiz
musba süllyedő vagy féktelenül tob
zódó, a lét és nem lét világa közé "be
letaszított" modern exisztencialista. A
keresztény lélek ugyanis jól tudja:
minden Istenbe vetett bizodalma és az
erre épített optimizmusa mellett saját
üdvösséget vagy kárhozatát szolgálja,
S teszi ezt nem csupán tetteivel, ha-
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nem szavával, sőt még gondolataival
is. A földi és az örök lét összefüggő,

egymásba folyó egészet alkot számára.
Olyan vagy-vagy, olyan választás előtt

áll ezért, amelynél az elérni kívánt
cél s az ennek meghiúsítására feltor
nyosuló veszélyek egész életében ál
landó feszültséget teremtenek. Kétség
telen azonban, hogy üdvös feszültsé
get.

Önmagunk előtt őszintén meg kell
vallanunk, olykor bizony hajlamosak
vagyunk rá, hogy az elmondottakra
így feleljünk: kemény beszéd ez ...
Igen, feltétlenül kemény beszéd, de
egyben igaz beszéd is. S épp ezért szí
vesen választottuk a felvetett problé
mák. közül épp ezt, rnível öntudatos,
hívő keresztény embernek olykor ez
zel is szembe kell néznie. Választ kell
adnia rá, nem annyira szavakkal, mint
inkább belső elhatározásokkal, életstí
lusával.

Természetesen a válaszadással e he
lyen sem késhetünk s ezért elmond
hatjuk a Zsoltárossal, hogy az isteni
könyörület s az ernbera ígazlalkűség és
ilűség egylmáJssal szembetalálkoznak
(84, 11). S ez így marad a világ végé
ig. Amíg csak emberek fognak élni a
földön, Isten könyörületessege s az
emberszívekből fakadó hűség és sze
retet igazságosságában fognak béke
csókot váltani. Mindez pedig azért bi
zonyos, rnivel Krísztus önként vállalt
szenvedésével, magárahagyottságával a
kereszten míndannyíunk számára oly
erőforrásokat nyitott meg, amelyből

merítve képesekké válunk a rossztól,
a bűntől fenyegetett létünket az. örök
élet számára megmenteni.

Természetesen a megváltás erejében
vetett hitünk nem eredményezhet so
ha vakmerő bizalmat, sem kényelmes
tétlenséget. "Te, aki a hitben állsz, ne
légy fennhéjázó, inlcihb félj" (Róm.
11, 20), --' figyelmeztet Szerit Pál. "EL
lenségtek, az ördög, mínt ordító orosz
lán jár körül, keresve kit nyeljen el"
- köti lelkünkre Szent Péter (l Pét,
5, 8). S jóllehet a kegyelem napsu
gara ránk veti fényét, lelkünk rnerész
elhatározások/kal, de egyben kétségek
között is keresi a gondok, megpróbál
tatások, kísértések közül kivezető utat.
E "sötét kíséret" a földi életben nem
távozik el tőlünk, legalább is nem tar
tósan. Olvasmányainkból jól tudjuk,
hogy még a nagy szeritek is rnennyit
küzdöttek a jó és rossz küzdelmének
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feszültségében. Sötétség és világosság
között ugyanis még a gyengébb látó
képességű is könnyen választhat. Nem
egyszer nehéz azonban a választás Is
ten kegyelmének világossága és a go
nosz lélek "símogató-melengctő" riap
sugara között.

Tán nem szükséges, hogy bővebben

szóijunk e választás valóban sorsdön
tő, szoros értelemben vett exisztenci
ális jelentőségéről. Azt azonban feltét
lenül meg kell említenünk: rossz szol
gálatot tenne rnínden jószándékú ke
resztény léleknek, aki a jó és rossz
közöttí különbséget észrevehetetlen
árnyalatokkal el kívánna tüntetni, aki
a választás szülte felelősséget elködő

sítené, jelentéktelennek minősítené.Az
evangéliumi szellemre építő élet a
"szűk ösvényen" vezet az örök Iét felé,
s ezt az életet maga Krisztus is para
doxonokkal, egymással szemben álló
képekkel mutatta be előttünk.

A Mestertől hallottuk, hogy "aki
meg akarja találini életét, elveszíti azt,
de aki érettem elveszíti életét, megta
lálja azt" (Mt. 10, 39). S bár igaz ugyan,
hogy "okosaknak Ikell lennünk, mint
a kígyóknak", de egyben egyszerűek

nek is, szelídeknek, rnínt a gyerme
keknek vagy galamboknak. Amit
ugyanis a mennyeí Atya elrejtett a
bölcsek és okosak előtt, azt kijelenti
az egyszerű kisdedeknek (Mt. 10, 16 
Lk. 10, 21). Aki Krisztus tanítványai
közott nagyobb akar lenni, legyen szol
gává, aki első akar lenni, legyen rnin
denkinek cselédje (Mk. 10, 44). Ti iga
zaknak mondjátok magatokat az em
berek előtt - korholja az Úr a fari
zeusokat - de Isten Ismeri szíveteket.
S ami az ember előtt kiváló lehet, Is
ten előtt utálatos maradhat (Lk. 16,
15).

Hosszan sorol:hatnók e krisztusi pa
radoxonokat, melyek mind tanúsítják,
hogy a keresztény élet a <maga exisz
tenciális adottságaiban szélsőségek kö
zött ingadozhat, keresve az "okosak
nak" és "egyszerűeknek"útját. Felern
líthetiük azt is, hogya felsorolt né
hány szentfrási hely magyarázatát szá
mos szentfráskommentár igyekezett
közérthetőbbé. .egyértelműbbé tenni.
Ne feledjük azonban, hogy Krisztus
szavai javarészt a tudományokban
nem jártas, lélekben egyszerű embe
rekhez szóltak s minden oktatási szán
dék mellett feltétlen belső, lelki fe
szültséget, gondolkodásra, elmélyülés-



re való készséget is teremtettek. S a
paradoxonokkal teli krísztusí szavak
- minden kiváló szentírásmagyarázat
ellenére - máig is szüntelenül "izga
tó" atmoszférát, elhatározásokra, tet
tekre serkentő felszólítást jelentenek
a keresztény lelldismeret számára.

Örökös, s mint fentebb mondottuk,
"üdvös" feszültségben alakul, formá
lódik, lelki életének magyarázatát és
célját a keresztény exisztencia. Nincs
sem jogunk, sem lehetőségünk, hogy
ettől a feszültségtől megszabaduljunk.
hogy lelkiismeretünket kényelmes fi
liszterségben elaltassuk. E feszültség
teremt számunkra erőt s kitartást a
folytonos választáshoz. a szükséges új
rakezdéshez s egyben kellő magabiz
tosságot is jelent, hiszen nem felejt
kezik el Krisztus szaváról, aki "le-

Győzte a világot", a halált, hogy ne
künk életünk lehessen. E feszültség
alakit ki nagy változatosságot, annyi
fínom árnyalatot a lelkel; világában.
Ez ad a világnak hősi erénygyakorla
tokban vagy éppen szerény hétközna
piságban megérő, ele feltétlenül a
"mennyei Atya tökéletessége" felé tö
rekvő (Mt. 5, 48), önmaguk és mások
üdvösséget szolgáló lelkeket.

Mínderre gondolva mondhatta vala
kí a hozzá intézett kérdésre: "Ha az
emberek a világon mind keresztény
módon élnének, ugyebár akkor a leg
szebb rend és egyöntetűség uralkod
nék ?" - a választ: "Nem, ellenkező

leg, ebben az esetben a világon a leg
szebb, legtökéletesebb különbözőséget

találnánk" .
Szenrwy András

-----~._---

NAPLÓ

AZ OLTÁRISZENTSÉG A KERESZTÉNYEK MEGOSZLÁSÁBAN. A má
sodik vatikáni zsinat sok oly kérdéssel foglalkozik, különösen a szentmise re
formját illetően, ami a katolikus élet legbensejét érínbí. Igen fontos itt az
Eucharisztiának, mint "az egység szentségének" az értelmezése, hisz a keresz
tényeket ez választra el egymástól, és ezért nem tudják együttesen megtömi
a szeretet kenyerét. A zsinat tanácskozásainak e téren ökumenikus jellege van.

A katolikus egyház évszázadokon at élt anélkül, hogy az Eucharistia prob
léma lett volna. Más természetű kérdések merültek fel a hit termetén: Szerit
háromság, Krisztus, kegyelem. Az első ellentét akkor lépett elő, amikor, Kelet
és Nyugat az Eucharísztia anyagát tette vita tárgyává: Keleten kovászos, Nyu
gaton kovásztalan kenyér volt használatban az Eucharisztia ünneplésében. Ez
okozta az első szakadást, legalább részben, 867-ben. Nyomában komoly zava
rokat okozott az Eucharisztia tanával való foglalkozás, A IX. században Pa
schasius Radbertus erősen hangoztatta az Oltáriszentségben Krísztus valóságos
jelenletét. Nem tanított egyáltalán semmi tévedést, de erős kifejezéseivel, ami
kor a történeti és a szentségí Krisztus azonossága rnellett érvelt, azok mal
mára hajtotta a vizet, akik szembe fordultak vele. A XL században toursi Be
rengárius odáig jutott, hogy 'nemcsak tagadásba vette ezt az azonosságot, de

, merő szimbolizmust tanított, amivel kétségbe vonta ennek a szeritségnek tu
lajdonképpeni realitását.

Az egyháznak meg kellett óvnia az Eucharisztia tanát, nehogy feloldódjék
valami határozatlan rnísztícizrnusban, amelyet csupán jámbor emlékek táp
lálnak. Ez a szükséges reakció veszélyeket is rejtett magában. Félő volt, hogy
elfordítja a figye1met a szeritség titokzatos tartalmától. Azok a törekvések
ugyanis, amelyek a kegyelem ajándékának "fizikai" realitására irányultak,
könnyen bizonyos fajta naturalizmushoz vezettek. Jól megfigyelhető ez a kő

zépkorí embernél, aki tisztelettel vette körül az Oltáriszentséget, de tisztele
tében tagadhatatlan elferdülesek jelentkeztek. A középkorí ember szerette látni
az átváltoztatott ostyát, kedvesek voltak előtte a szertartások, amelyekben a
reális jelenlét gondolata kifejezésre jutott. Az isteni ajándékot úgy tekintette,
mint ami az ember számára csodálatos gazdagságú "birtokot" jelent, amely
nek megszerzésére az ember törekszik, hogy az ő tulajdona, "dolga" legyen.

A reformációnak sok oka volt. Ezek közt nem utolsó szerepet játszott az
Eucharisztikus hit. Luther 1520 óta a római misét már úgy állítja be "A babi-
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