
aristotelesí természetben (physis). Ezt a "természetet" hatalmazza fel
Isten a saját erejével arra, hogy fölfejlődhessen.

Úgy vélem, ennyi is elegendő annak igazolására, hogy megbízható
skolasztikus hagyomány áll a szóban forgó, "Emberréválás és teremtés"
címmel közzetett tanulmány mögött, amely tehát tárgyalható skolaszti
kus nyelven is. Aki azonban nem ismeri ezt a nyelvet, semmit sem él'
tene belőle. Már pedig nem lehet feladatunk, hogy mondanivalónkat csupán
egy nagyon szűk körre korlátozzuk.

A Szentírást, az egyházi tanítóhivatalt, a hagyományt és a skolasz
tikát egyaránt tisztelő teológia akkor hű önmagához, ha nem tér ki a
mai idők elől, nem menekül évszázadok szellemi zártságába. hanem meg
kísérli, hogy újra megfontolja az örök kérdéseket, és mai nyelven fo
galmazza meg válaszait. Nem valószínű, hogy az a teológus tiszteli job
ban a hagyományt, aki míndig csak ugyanazokat a formulákat ismétel
geti. Aki hűséges az élő hagyományhoz, annak míndig meg kell kérdez
nie, hogy mit jelent ez vagy az a hitigazság, és mit nem? Azt kell kér
deznie, hogyan hihető az ilyesmi napjainkban, hogyan kapcsolódik más
igazságokhoz, és hogyan mondható el mai nyelven?

Hogy a vitatott tanulmánynál maradjunk, a mai teológusnak azt kell
kérdeznie, hogy mit jelent a "lélek közvetlen teremtése" a fejlődéselmé

let fényében? A Jahvista - a maga világképének megfeleleen - azt
mondotta, hogy Jahve az ember orrába lehelte az életpárát (Gen 2, 7).
Hétszáz éven át - Szent Ágoston tekintélye miatt - úgy tanították,
hogya szülők bújtják el utódaikban a gyermek lelkét, amely a szülők

1elkéből származik. Tanulmányunk válasza az volt, hogy az evolúció ál
tal létrehozott ember végtelenűl több, mint egyszerű láncszem a fejlő

désben; az ember mint személy közvetlen kapcsolatban van Istennel. Te
hát a lélek közvetlen teremtéséről szóló egyházi tanítás az ember Isten
közvetlenségét, transzcendenciáját jelenti, s nem azt, hogy Isten mintegy
kívülről nyúl bele a természet menetébe, a fejlődésbe.

Döpfner bíboros szavai szerint: "Isten úgy lép kapcsolatba a világ
gal, hogy biztosítja a világ önálló létét és önálló fejlődését. Isten úgy
akarja a világot, mint amilyen; sajátos értéket tulajdonít neki, lehetövé
teszi, hogy saját törvényeihez igazodva törekedjék rendje és célja felé.
Jézus Krisztus Istenének dicsősége abban áll, hogy az általa teremtiett
világ önálló, öntörvényű és szabad. Mivel az isteni teremtés elve nem
az Istennel való azonosság, folytonosság, kölcsönösség vagy kíegészülés,
ezért Isten nem zavarja meg a világot; sem szerkezetét, sem törvényeit."

•
A keresztények senki fölött se ítéljenek; ne ítéljenek a nyilvánosházbeli

örömlány, a más bűnös vagy zabolátlan ember fölött. Sokkal inkább elfogu
latlan lélekkel és tiszta s.zívvel pillantsanak rájuk. Szinte a másodi1c természe
tükké váljék, hogy senkit sem vetnek meg, senki fölött nem ítélnek, nem utál
nak és nem birálgatnak. Ha félszemű embert látsz, ne itélj szívedben, hanem
úgy tekints rá, míntha ép lenne, ha béna a keze, úgy, míntha nem lenne béna,
ha sántít, úgy, mintha egyenesen járna. A szív tisztasága ugyanis abból áll,
hogjJ ha bűnöst vagy beteget látsz, részvétet és írgalmas szeretetet érzel irá
nVában.

NagjJ Makáriosz
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