
részben személyes tapasztalásából ma
gyarázható ez. Azt mondja például,
hogy őt soha sem a világtól való el
fordulás. hanem míndig a világhoz
való odafordulás késztette imára. In
nen hajlandósága a .munka ímá.iá
ra", az alikalmi ájtatosságra, Istennek
a köznapi pillanatokban való meglá
tására, úgy ahogy ezt Míehel Quoist
már előtte cselekedte.

Ami Robinson uj etíkáját illeti,
amelyet végső fokIID az ágostoni "Sze
ress és tedd, amit akarsz" tételre akar
felépíteni, Pauspertl szerínt senki sem
tagadhatja, hogy egyezik a keresztény
ség céljával és eszményével. Kérdés
azonban, hogy míként reagálnak erre
az emberek, akik még nem birtokol
,ják ezt a teljes szerétetet - s gyakor
~tilag ilyenek' vagyunk valamennyi
en. Bizonyos víszont, hogy ~. tól me
rev és rideg erl!:ölcsi kódex ebben a
folyvást változó világban használha
tatlan és embertelen. Az embert nem
lehet "elvonatkoztatni" az őt környe
/--<5 világtól, és az erkölcsi cselekvés
mindig létszerü cselekvés egy megha
tározott környezetben és kultúrában.

A KIS OT

Ha változik a kultúra és a környe
zet, változnak a követelmények is az
ember ténykedései irányában. Mi más.
mint szituációs változás a katolikus
házassági morálban is az a fejlődés.

amelyet a "pUulák" alkalmazásáig.
vagy legalább is barátságos tárgya
lásáig rnegfigyelhetünk? Az alkalmaz
kodás ütemet és határait nem lehet
persze önkényesen és előre megszabni.
Am ha elismerjük, hozv mí, katoli
kusok sem tudunk mindent és mí sem
találtunk rá minden megoldásra, ak
kor solkkal könnyebbé válik igehir
detésünk és pálrbeszédünk is a rno
dern emberrel.

Jean Guéhenno szavaival zárja ci'k
két Pauspertl: "Hívőket és nem-hívő

ket a legmélyebb testvériség köthet
össze, ha ugyanaz a nyugtalanság fűzi

őket az igazságért és az igazságosság
ért, és. csak ezektől remélik az ember
jólétét és méltöságát, ts talán semmi
sem károsabb az emberre, minta
megszokottságból eredő meggyóz:ődé

sek, amelyek jó lelkiisrneretet bizto
sítanak neki és önelégültséggel töltik
~l ...".-

Sokat hallottam már a "misztikus" és a. "misztika" u6t, a.mely tudtomm4l a
szentírÚ8bafl. eUS Bem fordul. Nem vagyok ugyan. tisztában. ennek a kifejezésnek
tartalmával, de úgy gondolom, hogy akkor is eljut az üdvösség1'e az ember, ha
eml'u1'11en katolikus köteleB!éoeit teljesiti ...

. A "misztikus" szó gÖirÖg eredetű és
homályosat, titokzatosat jelent. Ro
konságban van a "misztérium" szóval
és ebben az alak,ban előfordul a szent
írásban is. Különösen Isten érzéki
megill~, megtapasztalását szokás
rajta érteni. Nem csodaíjuk, hogy nem
kötötte Je afigyelmét. Elég sokan
vannak, akik úgy, mínt Ön is, nem
tudnak vele mit kezdení.

De van aztán ennek a szónak két
olyan értelme, amely mínden katolt
kust nagyon kell, hogy érdekeljen.

Eg,yik az egyhft.z "miBl.tikUS" jelző
je. F.e; ezt nemcsak mal hittanköny
vek:ben találjuk. hanem sokkal ko
rábban: Szent Pál apostolnál.

Ismeretes a fanatikus Saul útja Da
maszkusz felé, amikor hírtelen égi fény

sújtja le ős ő elterült a .szíriai út for
ró homokján. Ezekben a percekben a
fiatal kereszténység ellensége elvetet
te a földi uralmat jelentő Messíás
gondolatot, mert megigézte annak te
kintete, aki éppen őt választotta ki
világjáró apostolává. Ez a megigéző

tekintet il megdicsőűlt Krisztus arcá
ról érte, a hang pedig, amely földre
sújtotta, így szőlt hozzá: "ltn vagyok
Jézus, akit te üldözöl". Jól figyeljü!!:
meg ezt a rövid mondatot, Saul, aki
kissé később már a Pál nevet hasz
nálta, egyáltalában nem Jézust üldöz
t.e, hiszen as meghalt a kereszten, csu
pán Jézus követőit, vagyis a kíbon
takozó egyházat. Krísztus mégis az Ő

üldözésével vádolja meg Pált, aki ezt
a vádat attól fogva folyton érzi ma
gán: "l\'lert üldöztem Isten egy:házát",
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v~Is Krisztust az ő titokzatos, misz
tikus testében.

Szent. Pál tanítása sajátos kettőssé
get mutat, Egyrészt a természetes, a
többi ember módjára viselkedő Jézu
sét, aki eszik-iszik, mint a többd em
ber, elfárad, elalszik, és végül a ke
reszten meghal, Ez az ~gyik Jézus,
aki fizikai valóság szerint élt köztünk
és akit soha, semmiféle mísztíka ked
véért nem lehet elfelejteni. Hitünk
tud azonban arról a másik Krisztus
ról, akinek teste számos tagból áll,
amennyiben magában foglalja és egye
síti az általa alapított egyházat, a ben
ne hívőknek egészét. Ez a kifejezés:·
,,Krisztus titokzatos teste", méltán
szerepel úgy, mint az egyház keresz
tény meghatározása. A názáreti Jézus,
a történeti Krisztus, az Isten-ember
megváltott bennünket, a titokzatos
Krisztus a megváltás alkalmazásával
megszentel bennünket. A földi, fizi
kai Krisztus meghalt értünk, a titok
zatos Krisztus él bennünk és mi élünk
őbenne. Krisztus és egyháza közt va
lóságos egység áll fönn; olyanféle,
aminő fönnáll a fej és a test, a szőlő

tőke és a szőlővesszők közt, Krisztus
na-k és egyházának közös élete Van.
Nem szabad tehát a Krisztus mísztí
kus testéről szóló tanításban csak el
vontságot, vagy éppen széképet látni.
Teljes valóság az, habár misztikus, ti
tokzatos. Hogy is ne volna titokzatos,
amikor éppen ebben a mivoltában
csak a hit táíékoztat bennünket. Ke
gyelmi egyesülésről van itt sző Krisz
tUB és hivei közt, ezt pedig [óggal ne
vezzük misztikusnak, hiszen érzéke
inkkel meg nem tapasztalhatjuk.

Van azonban ein' másik Krisztus
mísztíka is: az oltáriszentség mísztí
kája. Ez is Krisztus fölséges testének
és vérének misztériuma, ez is éppúgy
teliesen fölfoghatatlan, mint az előbb
tárgyalt misztérium: az egyház. De
míg az utóbbiról, kivált régebben,
csupán .kevés - igaz, hogy súlyra fö
lülmúlhatatlan jelentőségű - fejte
getéssel rendelkezünk, addig az oltá
riszentséget már a leaelső századok
ban szabatosan tárgyalják. Ami telje
sen érthető is. Az egyházról mint
Krisztus titokzatos testéről, csak las
sabban támadtak világosabb ismere
teink. Szent Pál tanítása is, jóllehet
vitathatatlan és világos, csak fokoza
tosan vált a teológia kincsévé. Ellen
ben az oltáriszentség, amelyet heten
!dnt többször, utóbb pedig már mín-
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dennap áhitattal vettek magukhoz az
első keresztények, semeddig nem ma
radhatott homályban.

A tanítás bővült, de megmaradt
mísztéríumnak, mélyen titokzatosnak
és a gondolkodó embert mínduntalan
megállítja úti ában. Mindenekelőtt
azért. misztéríum az. oltáriszentség,
mert éppen szentségí mívolta teljesen
érzékelhetetlen. Amilyen buzgósággal
imádják a hívők, annyira megköze
líthetetlen marad a nem-hívő számá
ra. El nem lehet gondolni olyan ta
pasztalati módot, amely megnyugtat
ná a kételkedő, vagy éppen nem-hívő

embert. A rnisztériumot csak a hit
szemével látjuk meg, vagyis a ter
mészetfeletti világosságban. Titokza
tos ez a szentség már csak azért ls
mert bizonyos, hogy az oltáriszentség
titkának föltétele a megtestesülés és
ez is mélységes titok.· SCheeberi, a
múlt század talán legnagyobb .dog
matikusa, nem győzi hangóztatní,
hogy az oltáriszentség a megtestesü
léssel szorosan összefüggő mlsztéríum,
lényege szerint titok. Itt az embernek
Isten-áhítása. másrészt Istennek hozzá
való leereszkedése fölülmúlhatatlan
módon találkozik. Az oltáriszentség
kimagaslóan titok, de mégis érte épül
nek a templomok, imádásából nyílnak
a katolíkus áhítat leggyöngédebb vi
rágai. S éonen ennek a szentségnek
misztériuma az istenhit megerősödé

sének legkiválóbb eszköze.
Hittitok ez a szeritség azért is, mert

azt kívánja, hogy ezen a ponton ne
hallgassunk az érzékeinkre; hanem a
hitünkre. vagyis Krísztus szavaira és
ígéretére. Hogy mi van egy zárt szek
rényben, azt mégis csak azmondhatja
meg, aki elzárt ott valamit. Hogy az
oltáriszentségben mi rejlik, Krbrztus
mondia meg, ennek a szetitségnek
szerzőie. A szentségí jelenlét és titok
további oldala tűnik elő, ha meggon
doljuk, hogy Krisztus jelen van a
mennyekben az Atya jobbján, és j6-'
len van a földön mindenütt a szerit
ségí szfnek alatt. A nagy misztikusok
egyúttal nagy eucharisztikus, szent
ségí lelkek is.

Az igaz, amit olvasónk levelében
ír, hogy "az üdvösségre úgyis eljut
hat az ember, ha csupán katolikus
kötelességeit teljesíti". De ebben II
kötelességteljesítésben is nagyban f<ig
ja segíteni, ha igyekszik átérteni és
átélni hitünk mísztéríumaít.

Ohmaeht Nándot


