
A KIS ÚT NEKILENDÜLÖK ANNAK, AMI ELŐTTEM VAN

Egy jelentéktelen külsejű ember, aki
mindig jelentőset ír: isteni és emberi
tartalommal; egy beteg ember, de mindig
fáradhatalanul tevékenykedő és egészsé
ges gondolkozású; egy sokat szenvedett,
de töretlen hitű; egy hatvan év körüli,
de még mindig lendületes; egyapostol,
aki ismeri a korabeli sportokat, szemlél
tetésiil vesz onnan hasonlatokat; egy
apostol, akinek fogságban töltött ideje
alatt is szabadon szárnyaInak gondolatai,
- föltétlenül figyelmet érdemel. S ha
mindezeket ez a két szó foglalja össze:
Szent Pál; akkor lcüZönösen meghajolunk
előtte és hálásak vagyunk neki.

Egy-egy mondata elég ahhoz, hogy
hosszabb időn át [oqlalkoztasson, meg
szabja életünk irányát, cselekvésre kész
tessen: Például a római fogsága idején
a filippieknek irt lelJeléből ez: "Elfelej
tem, ami mögöttem van, és neküetuiü
lök annak, ami előttem van" (3, 13).

Elfelejti, ami mögötte van. Gyökeresen
szakított azzal a gondolkodásmóddal" élet
formával, amelyet fariezus korában oly
szenvedélyesen vallott. Hol van már az
a Saul, aki könyörtelenül üldözte Isten
egyházát és romlására tört (G a 1.1, 13).
Mindez a múltté. Csak ő maga beszél róla
leplezetlen, tanulságos emlékezéssel.

Nagyságát nemcsak ez növeli, hanem
az a paradoxonnak látszó öntudatos sze
rénység is, amely eddigi sikereit, mun
káját, szenvedéseit, áldozatait "felejti",
mert nem akar mással dicsekedni, mint
Urunk Jézus Krisztus keresztjével (G a l
6, 14). Azt azonban nem felejtette el, amit
Krisztus mondott róla Ananiásnak Da
maszkuszban: "Megmutatom majd neki,
mennyit keH értem szemJednie" (A p.
c s e Z. 9, 16).

Felejti, ami mögötte van. mint a 'L'er
senyfutó, aki nem nézeget oldalra, hátra.
csak a cél felé tör. Nem számít neki
semmi, amit eddig elért, amíg célt lát 
és lát! - maga előtt, Nekilendül. Krisz
tus szeretete ösztönzi őt (K o r I I 5, 14),
aki szerette őt, és föláldozta magát .érte
(G a l 2, 20).

A mi életünk és hivatásunk nem fedi
pontosan az apostolét. Mások a kŐj'ül

ményeink, adottsá(}aink. De azért kike
rülhetetlen a tanulság. Az idézett mon
dat nekünk is szól. Mit mond?

Felejtem, ami mögöttem van. A Mi
atyánk után ezt imádkozzuk a szentmi
sében: "Szabadíts meg minket minden·
múlt. " bajtóZ." Van, aki értetlenül áll
e kérés előtt. Pedig valóban jó imádkoz-.

nunk, hogy megszabaduljunk a múlt ba
jaitól.

Felejteni? Jó. lenne, ha mindent ki
tudnánk tőrölni múltunkból, amí kelle
metlen. A felejtés nem elhatározás kér
dése. Fogalmazzuk meg a magunk szá
mára igy: Tudatosan ne idézzünk fel
múltunkból semmit, ami helytelen vagy
kifejezetten rossz. Ne foglalkozzunk bű

neinkkel, sem másféle fájdalmas emlé
keinkkel.

Nagyon egészségtelen, leverő hatású, ha
ezekkel bajlódunk, s miattuk szorongás
kínoz. Meggyóntuk-e, jól gyóntuk-e meg
/;űneinket? Meg vannak-e azok bocsátva?
Az ilyen aggodalmaskodás bénítja erőin

ket, elveszi kedvünket a lelki élettől.
megkeseríti életünket. Nem segít ez raj
tunk, csak a gonosz léleknek szerzünk
vele örömet. Lazítja Isten iránti bizal
munkat, kétségbeesés környékez meg.
Nem Isten akarata, hogy botlásainkkal
rémítsük magunkat. Ne bizonytalankod
junk. Bízzunk Isten irgalmában, meg
bocsátó jóságában. A megbánt, meggyónt
bűnökre emlékezésnek csak egyetlen ér
telme lehet: ha ez fokozott éberségre
serkent, ha erősebb Istenhez-fordulásra
nevel, ha a hála érzését váltja kí, ha
nagyobb szeretet szít bennünk a meg
bocsátó Isten iránt.

Ne süppedjünk magunkba kárhozta
tóan még gyónásunkkor sem, hanem az
igazi bánat mellett állítsuk magun/( elé
azt az örömet, boldogságot, hogy Isten
az, aki megbocsát. Ennek a tudatnak,
ennek a hangulatnak adjuk át magun
kat. Ez ad lendületet a jóra.

Nekilendülök annak, ami előttem van.
E mondat előtt és után futásj'ól ír az
apostol. tgy válik egyszerre mozgalmassá,
szemlé!etessé a kép, a kifejezés: neki
lendülők. Az olimpiai játékok hazájában
élők elé másoknál közvetlenebbül tolul
a gondolat: a versenyzők sokat gyakorol
tak, minden áldozatot meghoztak céljuk
elérése érdekében. Tisztában voltak az
zal: minden hiábavaló, ha idő előtt el
fáradnak, eleresztik magukat. Okosan, de
szívósan kell dolgozniok, hogy a lendü
letet fokozhassák.

Az apostott nem földi siker vonzotta
nekilendülésre, hanem az Istentől eléje
tűzőtt cél. Ebben teljesen eg'ljeznünk kell
vele.

"Nekilendülök", írja ő. Elmondhatjuk
ezt mi ís magunkról? Ha annyit tennénk
ö1'ők célunk eléréséért, amennyit jogos
földi érdekeinkért, mennyivel többre be-

263



csülhetnénk magunkat Aldozatot hozunk
azért, hogy állásunkban megmaradjunk,
sőt előbbrejussunle. Helyes! De ne féH
silk: magunkat, ha lelkünkért kell vállal
nunk áldozatot. Ne gátoljon az a belénk
settenkedő gondolat, hátha az egészsé
günk rovására lenne. Ne legyünk kényel
mesek, habozók. Gondoljunk arra az
apostolra, aki fiatalos lendülettel fárado
zott, pedig amikor ezt írta, hatvan év kö-
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rül járt, s nem is volt teljesen egészsé
ges.

Ez a kijelentése világosan mutatja,
hogy nagy cél nem érhető el erőfeszítés

nélkül, hogy az óvatos kerülgetése a
tennivalóknak, megbosszulja magát. Szent
Pál életében a kimondott szó és tett tö
kéletesen egyezett. Az igazi keresztényt
nem az jellemzi, hogy nagyokat ígér,
hanem nagyokat tesz. Kik vagyunk?

SZALÚCZI PELBAR'l

SUENENS BIBüH.üS AZ EGYHÁZ BELSŐ VÁLSÁGÁnÓL

A Brüsszelben megjelenő Le Soir egyik januári számában érdekes
interjut közöl Suenens bíborossal. A bíboros elvi jelentőségű nyilatkozato
nagy visszhangot keltett a katolikus sajtóban és szósze'rint átvette a töb
bek között a Bolognában megjelenő Il Regno is. Az alábbiakban mi is
teljes egészében közöljük Suenens bíboros válaszait a lap által föltett
kérdésekre.

KÉRDÉS: Fennáll-e a skizma vagy a
válság veszélye az egyházban?

FELELET: Erre így válaszolnék. egy
általán nem hiszem, hogy a skizma ve
szélye fenyegetne ; válságról már inkább
beszélhetünk, függően attól, hogy mílyen
hangsúllyal használjuk ezt a szót és mit
kívánunk leírni vele.

A skizma, az egyházszakadás, ez egy
ház egy 'részének, a pápa tekintélyének
visszautasítása lenne, a megtagadása an
nak, hogy elismerjük eredetét.

Sem a zsinaton, sem azután senki sem
tette kérdésessé Szent Péter utódjának
elsőségét.

A zsinat neuralgikus pontja az volt,
hogy ezt a főpapi prímátust, amelyet az
I. vatikání zsinat határozott meg, jobban
elhelyezzük a pűspőki kollegialitás kö
zépporitjában, amely kollegialitást viszont
a . n. vatíkáru zsinat hangsúlyozott. A
probléma az egyensúly megteremtése a
két, egymást kiegészítő aspektus között,
amelyeket párhuzamosan kell tíseteletben
tartani.

K.: Fennáll ez a probléma a zsinat
után ·is?

F.: Fennáll, még pedig olyan mértékben,
amíaven mértékben a zsinati szövegek és
még inkább a zsinat egész szelleme nem
tudtak még az egyház míndennapi életé
ben kellőképpen megtestesüfní. Nem si
került még megtalálni az egyensúlyt.

Míndenkí megegyezik abban, hogy el
ismeri az egyház látható egységének
szükséges voltát, azét az egységéname
lyet II legfőbb szinten a primátus bizto-
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sít, Eltérő nézetek "annak azonban azzal
kapcsolatban, mílyen utakon és módokon
lehet ezt az egységet a mindennapí élet
ben gyakorolni.

A "cen'bra:lizáció"-ra irányuló törekvé
sek szerínt az egységet egyetemes érvé
nyű és egyöntetű törvényekkel keH biz
tosítani (,kIvétel csak a keletiek esetében
lehetséges), amelyek az egész egyházra
érvényesek, és ez az irányzat mindenféle
a pluralizmusnak tett "engedménytől"

fél, mert az anarchia veszélyét látja
benne.

A "decentralizációs" törekvés - ame
lyet a zsírtat többsége tett magáévá 
azt vallja, hogy lel 'kell fogadni 'bizonyos
piuraliamust, előnyben kell részesíteni a
kerettörvényeket a túlságosan részletezett
jogi előírásokkal szemben, hogy mínde
nekelőtt az egyes részegyházak helyzete
vell és az élet törvényeivel kell számolni,
az angolszász típusú empirikus bölcses
ségből kell ihletet meríteni és minden
szinten alkalmazni kell a szubszidíaritáa
elvét.

Az első törekvés a cenbralizált egyház
teológiáiára és mindenekelőtt az egy
ségre hivatkozik; a második azt 11 tényt
hangsúlyozza, hogy az egyház különböző

helyi-egyházakból áll, amelyek közösség
ben vannak egymással és központjukkal
Rómával, amelynek küldetése pontosan
az, hogy az egyes részegyházak igazi kö
zösségét biztosítsa.

. Mindez röviden néhány szóban elmond
va, gondolom, megadja azt az alapvető

keretet, amelyben szemlelve megérthet-




