
berért meghalt, a halál is magán viseli tehát ",anonim keresztény" jelle
gét: :kJapu abba a világba, melyet Krisztus tárt fel előttünk.

A keresztény hívő mint a teremtés művének maga is alkotó mun
kása, a megváltott emberhez illő optimizmussal tekint a fejlődő világra.
Amikor pedig ezt teszi, keresztény voltában is szüntelen elmélyül, ke
.reszténysége is "fejlődik", átfogóbbá, emelkedettebbé. nyugodtan mond
hatjuk: .Jcrtsztusíobá'' válik. Az Alfától indult el, hogy visszatérjen majd
ahhoz, aki ugyanaz - az Omegahoz.

A vi~ág Isten kezéből került ki s az ember alkotói tevékenysége
nyomán juthat el Krisztus megváltásának erejében arra a tökéletességre,
amelyről ,a kinyilatkoztatás "új ege és új földje" szól. A világ történe
tébe a második isteni Személy megtestesülésével Isten élete hatolt be,
Isten vonul végig eseményein. Erre gondolva szinte érthetetlennek kell
találnunk nem egy kereszténynek szkeptikus kérdését; nem hoznak-e va
jon az új idők, a sokirányú fejlődés ezer veszélyt az egyház és a keresz
tény vallás számára? Mert kérdésre kérdéssel válaszolva: miért hoznának
többet, mint Jhasonló dolgok az előző korokban? Az "eviLágiságban" az
egyház is, meg a keresztény hivő is, minden időben megrekedhet. Istent
Viszont mindig osak akkor találhatja meg, akkor érkezhet el őhozzá, ha
végigjárja a "maga útját", elvégzi a reá mért evilági feladatot. Az em
ber sikerei, teljesítményei a Teremtő dicsőségét hírdetik. Igaz, hogy nem
csupán laz ember által alakított, fejlesztett világ jelenti Isten dicsőségét,

nem csupán a szellemi és fizikai munka Istent tisztelő cselekedet, de két
ségtelen, hogy mindez egy-egy részét képezheti az istentiszteletnek is.

Az ún. profán világ ugy,an nem "szakrális", mégis "megszentelt" vi
lág. Amit a "kegyelén" fogalmán és működésén értünk, nem ott kezdő

dik, ahol már kifejezetten egyházról, kultuszról, szentségekről van szó.
Isten kegyelmi áradása" a teremtő keze nyomán megszentelt világ egy
szeremind "profán" világ is marad a történet végéig. Ez a világ mindig
az Isten jót és igazat igenlő "legyen" szavának és az ember meghódoló
"igenjének", vagy tagadó "nemjének" feszültségében fog vajúdni, Isten
tevékeny teremtői "igenjét" azonban a világból kitörülni nem lehet.

Korunk új, alkotó emberének törekvéseihez, a fejlődéshez felzár
kózni 'kívánó egyház ebbena világban ru, ezt a világot kívánja megazen
telni, de teljességgel mégsem azonos azzal. Nem azonos sem hivatásában
sem feladataiban, sem pedig eredményeiben. Nem azonos, de együtt éi
vele. Csak talán még nem elég közel hozzá. Teológiájában még csak most
dolgozza föl azokat az ismereteket, amelyeket a rohamosan fejlődő vi
lág elébe tár. Számos vonatkozásban a természetes igazságokat még kellő

szintézisbe kell .hozni a természetfölöttiekkel. A végső válasznak azon
ban birtokában vagyunk. S ezt a választ a régi és mégis örökké új evan
gélium tartalmazza.

PASTORALE

Ez táj. Ezt látom. Oly kemény,
hogy fejszét kéne belevágni.
Az egész vidék az enyém,
domb vagy völgy, vagy legyen akármi.
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S ez sem segít. Köröskörül
magamnak vagyok tőrbe csalva,
akár a vad. És beszűkült
körülöttem Isten hatalma.

Gyurkovics Tibor


