
A KATOLIKUS HIT KORSZERŰ BEMUTATÁSA (2. rész)

Az alábbiakban közöljük a Nem-keresztények Titkársága által ki
bocsátott elaborátum második részét. Az első részt augusztusi szá
munkban közöltük.

II Szentlélek és a személyes üdvösség

19. A föltámadással azután, Jézus minden idők legnagyobb győzelmét
aratta, a győzelmet a halál fölött, fölajánlva minden embernek a hasonló
föltámadás kegyelmét és reménységét; a fejévé lett Isten népének, amely
tőle kapja az Isten Lelkét és kegyelme áradását; megnyilatkozott végül,
mint a megújított emberiség feje és zsengéje, aki az egész teremtett vilá
got tévedhetetlenül Istenhez vezeti. A föltámadás misztériuma valójában
kiegészül a mennybemenetelével, amelyben Jézus Krisztus az Atya di
csőségébe vezeti be a föltámadásban megdicsőült emberi természetet. Ily
módon az egész emberiség nyer képviseletet benne Istennél, hatékony
közbenjáróval és közvetitővel rendelkezik. Minden törekvése, a könnyei az
üdvösségre irányuló könyörgései, Jézus Krísztuson haladnak keresztül, aki
hatékonyan terjeszti elő azokat az Atyának.

20. A Jézus Krisztus által kiérdemelt üdvösséget a hit révén kapja
meg az ember, amely hit életreszóló csatlakozás Istenhez és Jézus Krisztus
hoz. Aki hisz, elnyeri a Szentlelket, akit az Atya és a Fiú ajándékképpen
küld. A Szentlélek, aki jelen van a keresztény lelkének bensejében, meg
isteniti őt és bensőségesen egyesíti Jézus Krisztussal és az Atyával olyan

. életközösségben, amelyet a halál sem tud többé elszakítani; Krisztus sza
vainak megfelelően: "Ha valaki szerét engem és megfogadja szavaimat,
Atyám szeretni fogja őt, és együtt megyünk el hozzá és nála fogunk lak
ni." A Szentléleknek ez a bent lakása a keresztény emberben, nem jelenti
az Isten és a teremtmény összekeverését; a Lélek személyísége nem szívja
fel az emberi személyiséget, amely továbbra is törékeny teremtmény ma
rad, aki kisértésbe eshet, és hűtlenné is válhat. A Szentlélek azonban
meggyógyítja gyengeségeiből és lelki betegségeíből, fölszabadítja őt a
szenvedélyek és az önzés rabszolgaságából, beléoltja az Isten jelenlétéből

származó erősséget és reménységet, megvilágítja őt a jó felé vezető úton;
és beléhelyezi a "szeretet, öröm, békesség, türelem, nyájasság, jóság, hű

ség, szelídség, megtartóztatás és tisztaság" iránti érzéket (Szent Pál). A
keresztény ember éppen ezért isteni "vendégként" tiszteli és hívja a Szerit
lelket. A Szentlélekkel és az isteni személyekkel való bensőséges kapcso
lat' egyesekben Isten kegyelméből és átmenetileg olyan fokúvá válhat,
hogy az az érzésük támad, mintha érzékelhetően felemelkednének, átala
kulnának és elmerülnének az isteni Világosságban és szeretetben. A ke
resztény ember megtapasztalásainak ez a csúcspontja, amelyre sok szerit
érkezett el.

21. A Szentlélek világosságánál a keresztény ember alkalmassá válik
arra, hogy fölismerje és megítélje a megváltatlanság és a nyomorúság ál
lapotát, amelybe a fegyelmezetlen természet az embert lehúzhatja. Olyan
állapot ez, amelyet Szent Pál különböző szempontoktól vezettetve igy ír
le: "paráznaság, szemérmetlenség, fajtalanság, bálványimádás, babonaság,
ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás,
pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás s ezekhez ha-
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sonlók", amelyek azokat jellemzik, akik "irgalom és remény nélkül élnek
ezen a világon".

22. Ezt az isteni jelenlélet a lélekben, és a léleknek ezt követő átformáló
dását az üdvösség rendjében, nevezik általában segítő "kegyelemnek", meg
szeritelő kegyelemnek, vagyegyszerűencsak kegyelemnek. Ha azt mondjuk,
hogy valakit az Isten Lelke éltet, vagy hogy Krisztus életét birtokolja ma
gában, vagy hogy Isten gyermeke, vagy hogy a kegyelem állapotában van,
ez négy azonos értékű kifejezés a keresztény üdvösség misztérlumára,
"arra a misztériumra, mondja Szent Pál, amely kinyilatkoztatásra került:
a bennünk élő Krisztus, a dicsőség reménye". Ez az isteni jelenlét indítja
a keresztény.ember arra, hogya hit, remény és szeretet magatartásával
Isten felé haladjon.

Az egyház misztériuma

23. A Szentléleknek és az üdvösségnek adománya, amelyet a keresz
tény ember személyesen nyer el, egy szellemi közösségbe illeszti be őt, s
ez az egyház, amelynek középpontja Jézus Krisztus. Az egyház gyűjti

őssze rníndazokat, akik Jézus Krisztusban hisznek, akik elnyerték II ke
resztséget és tanuságot tesznek róla a világon, együttműködve vele
mínt az emberiség megváltójával.

24.. Az egyházat gyakran hasonlítják össze a testtel, amelynek feje
Krisztus és amelyet a Szentlélek éltet. Olyan test ez azonban, amely ál
landóan növekszik. Úgy is jelölik, mint "Isten népét", amelyet Krisztus
váltott meg és a Szentlélek szentelt meg. Isten ugyanis nem egyénenként
és mínden egymásközöttl köteléknélkül akarta üdvözíteni az embereket.
hanem olyan népet akart létrehozni a körükben, amely mint az egység, a
reménység és az üdvösség esirája jelenjék meg az egész emberiség szá
mára és az egész világon elterjedjen, mínt a föld sója és világossága. Min
den ember elhívatott, hogy tagjává legyen, fajra, kultúrára vagy osztályra
való tekintet nélkül. Az egyház azért imádkozik és dolgozik, hogy az em
berek tömege Isten népévé váljék, elnyerje a Szentlelket és Krisztusban
mínden dolgok középpontjában tisztelet és dicsőség adassék a Teremtőnek,

a míndenség Atyjának.
25. Az egyház, más emberi társaságoktól különbözően, nem emberi

alapítású intézmény; bár .emberekböl ráll, alapítója azonban Jézus Krisz
tus, tehát maga az Isten. És Isten hívja szüntelenül az embereket az egy
házba, a Szeritlélek belső indításai által, amelyek megnyitják. az emberek
szívét a hitre. Éppen ezért, akár az életforma alapvető egységét, akár az
egyházban föllelhető funkcióbeli és tevékenységbeli különbözőségeketnéz
zük, ezek egyike sem emberi, hanem isteni eredetű.

26. Az egyház élén a pápa áll, aki Szent Péter szellemi örököse, azé
a Szent Pétere, aki viszont az Isten népe hitének és közösségének látható
kezdete és alapja. A pápánakengedelmességgel tartoznak, de az egyház
kormányzásában vele kollégiálisan felelősek a püspökök, az apostolok
valóságos utódai, akik a helyi egyházakat vezetik, a papok és a hozzájuk
csatlakozó és különböző feladatokra rendelt diakónusok segítségével. A
pápa, a püspökök és a papok az Isten népe hitének tanítói és tanúságte
vői, ők közvetítik a szentségek révén a kegyelem adományait, ugyanak
kor vezetik is e népet tanácsaikkal, meggyőződéssel és jó példával, de
ugyanakkor tekintéllyel is, és a Krisztustól kapott szent hatalommal. Ez
a hatalom nem uralkodást jelent, hanem szolgálatot Isten népének köré
ben, annak érdekében, hogy e nép növekedjék és elterjedjen a világon.
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27. Éppen ezért a laikusok szívesen és szeretettel működnek együtt
a pásztorokkal és a hit tanítóival, hogy az isteni üdvösség terve napról
napra több emberhez jusson el, minden időkben és mindenütt a földke
rekségen. A .Iaikusok a maguk részéről és hivatásuknak megfelelőerr mű

ködnek közre az egyház küldetésében, ki-ki a maga illetékessége és az
Istentől kapott adományok szerint, a család, a munka és az emberi érté
kek evilági valóságainak szentelve életüket, hogy Isten terveinek meg
felelően Krisztus szellemében rendezzék el azokat.

28. Az egyházhoz nemcsak azok a keresztények tartoznak, akik a
földön élnek, hanem az elhunyt igazak és szentek sokasága is, akik Isten
közelében élnek. Mindnyájuk között misztíkus és rejtett szolidaritás áll
fenn, az élet, az öröm és a szenvedés lelki köteléke, amelyet a szentek
egyességének nevezünk, s amelynek hála, az élők részesülhetnek a szen
tek érdemeiből, az elhunytak pedig az élők tevékenységéből. és mindnyá
jan Krisztusnak és az ő szent Anyjának kegyelméből.

29. Az egyház valamennyi tagja között egy személy kiemelkedő meg
különböztetést érdemel azért a műért, amelyet az egyház kezdetén vállalt
magára, és azért, amit az egyházban képvisel. Egy asszonyról 'van szó,
Krisztus anyjáról, Máriáról. Míután örök terveiben úgy döntött, hogy egy
szűztől születik a földre, Isten e szűzet létének kezdetétől fogva kegye
lemmel halmozta el, anélkül mindenesetre, hogy kivonta volna őt az em
beriség életföltételei alól: ezért mentes volt az eredeti bűn következmé
nyeitől, vagyis szeplőtelen és egészen szent, és Fia, Jézus Krisztus "min
denben hasonló volt az emberekhez, kivéve a bűnt", mint Szent Pál írta.

Az alkalmas időben, Isten kikérte hozzájárulását a Szeritlélek művé

hez, amely csodálatos módon ment végbe benne, hogyaMegváltó édes
anyjává legyen. A keresztény emberek az ősidőktől kezdve az "Isten Any
ja" megtisztelő címmel illetik, jelezni akarván, hogy ő nemcsak Istennek,
mint Istennek anyja, hanem anyja az Istentől Krisztusban fölemelt em
beri természetnek is. A megváltás misztériumában Mária mint Isten alá
zatos szolgálóleánya működött közre, Krisztus születésétől kezdve, gyer
mekkorán és nyilvános életén keresztül, egészen a kereszthalálig. Miután
ennyire szorosan kapcsolódott Krisztushoz annak életében, ez a kapcsolat
megmaradt földi létezésének végéig, amit követően, elsőként az összes
teremtmények között és mintaképükként nyerte el testének dicsőséges

átalakulását, hasonlóan a feltámadott Krisztuséhoz. A Jézus Krísztushoz
fűződő szoros egysége, a Szentlélek teljes birtoklása, és az Atya Istennek
való teljes alávetése és önátadása révén ő a keresztény emberek eszményi
példaképe, és ugyanakkor az egész egyház lelki édesanyja.

Az üdvösség szentségei

30. Az emberekhez és különösen a tanítványaihoz fűződő kapcsolatai
ról szólva Jézus a pásztorhoz, a forráshoz, a szőlőtőhöz, a tápláló kenyér
hez hasonlította magát. Ezt'az életet adó és gyógyító tevékenységet, Jé
zus, az egyházban, látható jelek és szertartások révén fejti ki, amelyek a
kegyelem isteni adományát jelképezik és adományozzák. E látható jele
ket maga Jézus határozta meg, és azokat a püspökök és munkatársaik, a
papok és a diakónusok hajtják végre. Az egyházi nyelvhasználatban ez,e
ket szentségeknek nevezik. Mindegyikükben ugyanaz a !:':risztus működik,

a kiszolgáltató közvetitésével; ezért hatásosságuk biztos, lelki gyü-
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rnölcsük azonban annak hitbeli állapotától, engedelmességétőlés tisztasá
gától függ, aki részesül bennük.

31. A szentségekben Krisztus jön szembe az emberrel, és személyesen
adja magát neki üdvözítő találkozásban, az ember földi zarándokútjának
minden helyzetében. Az ember a nemzés és a születés révén lép be az
életbe: Jézus Krisztus új életre kelti őt a keresztség révén. Később az
ember testi erőinek teljessége felé fejlődik: az új élet teljességét a konfir
máció vagy bérmálás révén kapja meg. A fizikai életnek táplálékra van
szüksége: az új élet tápláléka az úr dicsőséges teste, amely rejtélyes mó
don van jelen a kenyér és a bor érzékelhető formái alatt s ez az eukarisz
tia: a szavak nyomán, amelyeket a Krisztust képviselő pap ismétel meg
él kenyér és a bor Krisztus valóságos és rejtélyes [elenlétét kapja meg, s
ez lehetövé teszi a keresztény ember számára, hogy lelkileg táplálkozzék
abból a láthatatlan kenyérből, aki Krisztus. A test természetes életét be
tegségek, sebesülések fenyegetik, amelyek halálosak is lehetnek, s ame
lyeket a szervezet gyógyító erői és az orvosságok győznek le: az új élet
gyógyulását a bűnbánat szentsége és a betegek szentsége biztosítja haté
konyan, A bűnbánat szentségében a lélek gyógyul meg a bűn sebeitől; a
betegek szentségében Krisztus közeledik a beteghez, aki a halál közelébe
ezt és megtisztítja őt a bűn maradványaitól. A természetes élet folyása a
családhoz és a társadalomhoz kötődik: a család körében születik és a tár
sadalom keretében bontakozik ki és részesül védelemben: az új élet tár
sadalmi előmozdítását és elterjedését az egyházi rend és a házasság szent
sége biztosítja. Hála annak a hatalomnak, amelyet az egyházi rend szerit
sége biztosít a püspököknek és a papoknaik, az új élet Krisztustól kiin
dulva folytatódik és kiszélesedik Isten népének körében, amely a pap
ságban, tanítóra és vezetőre lel. A keresztény házasságban viszont a férfi
és a nő egyesül, hogy kölcsönösen segitsek és tökéletesítsék egymást az
Isten és a világ szelgálatára rendelt új teremtményeknek adva életet.

:\ nem-keresztények

32. Ha a szentségek azok a közönséges eszközök, amelyeknek révén az
emberek az isteni üdvösséget megkapják. mindenesetre igazságtalanság
lenne Istennel szemben, azt hinni, hogy azok határt szabnak az isteni sze
retet egyetemességének, s így inkább az üdvösséget korlátozó semmint
kiterjesztő értékük lenne. Éppen ezért a keresztény ember, távol attól,
hogy megítélje vagy elítélje azokat, akik az egyházon kivül vannak, a
maga szeretetét és szolgálatát ajánlja fel nekik. Hálát adva Istennek, hogy
\J megtalálta az egyházban az üdvösség hazáját, a keresztény ember nem
kételkedik abban, hogy Isten jósága Krisztus révén minden nemes és jó
hiszemű lelket üdvözít, aki anélkül, hogy láthatóan az egyházhoz tartoz
nék, hűségese!"! követi lelkiismeretét. A II. vatikáni zsinat nyilatkozata
szei-int "az isteni gondviselés nem tagadja meg a kegyelem szükséges se
gítségét azoktól, akik nem jutottak még el Isten világos felismeréséhez és
elísmeréséhez, és erőfeszítést tesznek, nem az isteni kegyelem nélkül, ab
ban az irányban, hogy eljussanak a helyes életre, Mert mindazt, ami jó és
igaz bennük, az egyház előkészületnek tekinti az evangélium befogadá
sára, és olyan adománynak, amely minden embert megvilágosít, hogy vé
gül elnyerje az életet". Éppen ezért az igazi keresztény ember kötelessé
gének és kiváltságának érzi, hogy mindenütt a világon tanúságot tegyen
Istenről és az üdvösségről, amelyet Isten Jézus Krisztusban biztosított.
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Az örök élet

33. Hála a Krisztusba és a Szeritlélekbe vetett hitnek, a keresztény
ember az istenfiúság méltóságára emelkedik. Ez az életközösség Istennel
Krísztusban, már a benne jelenlévő örök élet. Feladata tehát, hogy meg
őrizze és kifejlessze ezt az adományt, amely az idők végezetéig rábízatott.
Es ha hűségesen megőrzi a halálig, bizton számíthat Krisztus világos igé
retére: "Atyám akarata, hogy bárki aki látja a Fiút és hisz benne, annak
örök élete legyen és én feltámasztom őt az utolsó napon... aki hisz, an
nak örök élete van." A fizikai halál csak a létföltételeket változtatja meg:
az egység Krisztussal nem szakad meg, sőt inkább egész fényében mu
tatkozik meg; az evilági és tűnékeny dolgok birodalmából az Istennel
együtt folytatott élet lelki és örök birodalmába kerül az ember.

34. Az ilyen kifejezés, mint "paradicsom" vagy "ég", az elhunytak
Istennel folytatott életét jelöli. Arról, hogy milyen lesz ez az örök élet
Istennel, az ember itt lent nem tud megfelelő képet alkotni, mert azon
kívül, hogy nincs pontos fogalma az örökkévalóságról, csak analóg elkép
zelései vannak arról, hogy mi az Isten, és csak negatív elképzelése arról,
hogy mi lesz ő maga. A keresztény ember tehátegyszerűena kínyilatkoz
tatásra támaszkodik, amely az igazaknak egy békés és tökéletesen boldog
életet ígér Istenlátásában és a szentek közösségeben. "S igy állandóan az
úrral leszünk, írja Szent Pál; elégedjetek meg tehát ezekkel a szavakkal."

35. A kinyilatkoztatás egy, a halált követő másik lehetőségről is be
szél: s ez a pokol és a kárhozat. Az, aki teljes tudatában annak, amit tesz
visszautasítja Krisztus szavait és az általa felajánlott üdvösséget, vagy
miután elfagadta azt, mégis makacsul az ő törvényeivel ellenkező módon
viselkedik, vagy másként él, mint ahogy azt a Ielkíísmerete díktálná, az
rossz sorsra jut, és a végén,szerencsétlenségére, Istentől távolra kerül. A
Szeritírás ezt az állapotot a "második halál" félelmetes kifejezésével illeti.

Természetesen egyetlen ember sem ítélheti meg azt, hogy valaki ilyen
romlásba jutott-e. Egyedül Isten tudja, kik ezek az emberek, és hogy
vannak-e ilyenek.

36. A kinyilatkoztatás azonban előreláthatóvá tesz egy másik állapo
tot is, amelybe azok kerülnek, akik, bár nem szakadtak el Istentől a ha
lál pillanatában, nincsenek is teljes közösségben vele, a földi létezés kí
sértései és törékenységei miatt. Az elhunytaknak ezt az állapotát "purga
tóriumnak" vagy az igaz lelkek megtisztulási állapotának nevezik, ami
megelőzi a tökéletes együttélést Istennel. A keresztény ember imádkozni
ls szokott ezeknek a lelkeknek segítségére, hogy megszabaduljanak bű

neiktől.

37. Amikor végül Isten terveinek megfelelően elérkezik az az idő,

amely végetvet a történet folyásának, Jézus Krisztus látható és dicsősé

ges alakban megjelenik a földön. Senki sem ismeri ennek a megjelenés
nek napját, vagy óráját; a jövő titka ez, amelyet egyetlen ember sem is
mer, de már jelen van a keresztény ember hitében, és ez indítja állandó
várakozáara és éberségre az egyházat. A keresztényeknek mindenkor tisz
táknak és áhítatosaknak kell lenniük, és késznek arra, hogy Jézus Krisz
tust fogadják, mint azon a napon, amikor szemtől-szembe találkoznak
majd vele.

38. Az emberiség akkor, elérkezik Istenben a rendeltetéséhez és a
a dicsőséghez, amelyre teremtetett. Az emberi nyelv képtelen arra, hogy
kifejezze ezt az emberfölötti meataoaszta1ást; éppen ezért a biblia ha-



sonlatokat és ragyogó szimbólumokat alkalmaz: egyetemes feltámadásra
kerül' sor, és az igazak a föltámadott Krisztus képére és hasonlóságára
alakulnak át; azok, akik már a halál után Istennél vannak, dicsőséges és
a földi létezés tökéletlenségeitől mentes testben jelennek meg; ez a test
mindenkinek a személyiségét a maga szépségének tökéletességében fejezi
majd ki. Természetesen az igazak által kapott öröm és dicsőség arányban
lesz Isten adományaival, és azzal, hogy személyesen ki mennyire felel
meg nekik. Míután eltúnt a bún és a halál által megpecsételt világ, "új
ég és új föld jön létre", "Isten ragyogása tölti be világossággal az ő vá
rosát", és "Isten teljesen benne lesz minden dolgokban".

(Foly tatjuk)

•

PAKOCS KÁROLY VERSEI

A múlt év októberében, 74 éves korában Bukarestben elhunyt
Pakocs Károly. szatmári kanonok, a legjelentősebb erdélyi ma
gyar papköltők egyike von. 1919-ben jelent meg Nem csak ke
nyérrel él az ember címmel első verskötete, amelyet tizenkét to
vábbi, verseket és prózai írásokat tartalmazó kötet követett. Ko
rábbi széles sodrú, erős lendületű, expresszív szabadversekben
hömpölygő 'lírája később forrnailag is mínd jobIban fegyelPlező

dött, párhuzamosan a magyar líra harmincas években végbement
formai és stílusfordulatával. Bensöségeseob és realísztikusabb lett.
és Ihangjáballl is elmélyültebb és temperáltabb. Hagyatékából kö
zöljük ezeket a verseket.

AMIKOR KETTE)N MAGUNK MARADUNK

Sokan vagyunk még együtt. Jajgatunk.
Kacagunk. Játszunk. Gondtalan dalunk
vagy gondjainktól terhes énekünk
üteme mellett ballagunk, megyünk.

Sokan vagyunk még együtt. Kergetünk
jövőt, mi nincs még, s múltat,mely letűnt.

A zűrzavarban egymásnak futunk
és soha-soha célt nem ér utunk.

Sokan vagyunk még együtt. Harcolunk
egymás ellen, báT nincs való okunk.
Míg nem miénk a föld s a hatalom,
csák két szavunk van: Bírni akarom.

De egyszer eltűnik e nagy tömeg.
E bő világ is lesz avult s öreg.
Az ember-erdő is Titku Ini fog
és, amí nagy volt, minden meginog.

Ami kicsiny volt és alázatos,
a mindenségbe csodát illatoz
Ö Isten Lelke, az lesz a napunk:
amikor ketten magunk maradunk!
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