
A KIS ÚT

"Aki megismeri és megtartja az én pa
rancsaimat, az szeret engem." "Aki sze
ret engem, megtartja tanitásomat." "Ha
ezerettek engem, tartsátok meg paran
csaimat." (Jn 14.)

Szeretet és parancs. A szeretettel rendben
vagyunk. Kedves szo, mély tartalom.
Vonz is. De a parancs? Nem mindig hat
keüemesen, sőt többnyire riaszt. Ha az
evangélium szellemében nézzük, akkor
megenyhíti a szeretet, értelmet ad neki,
Egymásba simulhat-e a kettő? Ha Krisz
tus egybevonja őket, kell, hogy egymásba
fonódásukat felismerjük. O mindig mé
lyebbre utal, s erre a mélyebb gondolko
zásra akar nevelni, irányítani, ennek
meglátására és elfogadására ösztönö,zni.

Isten parancsai hozzátartoznak legbelül
az emberi természethez, annak velejárói.
Végső elemzésben az ember természeté
nek és céljának felel meg, hogy paran
csok, törvények útmutatása szerint kell
élnie. Merőben emberinek ítélt esetekben
is ez a helyzet. A fegyelmezettek igazod
nak a parancsokhoz, rendelkezésekhez. A
lázadók makacsul kötik magukat a láza
dásukat irányító parancsokhoz. Parado
xonnak látszik, de igaz.

Isten parancsai emberi életünk,et óvják
a veszélyektől, félrelépésektől. Hiápavaló
kilengéseink után azt látjuk értelmesnek,
hogy vissZ!atérjünk a célbav€zetO útra.
Ezektől a haszontalan s később keserves
nek érzett, fölösleges kitérőktől akar ~
isteni parancs megkímélni. Isten paran
csai lendítenek előre az örök élet felé
irányzott utunkon, biztonságot adnak. E
zért árul el meg-nem-értést, aki úgy gon
dolkozik, hogya parancsok embertelenek,
s lázadozik ellenük. Lehetnek nehezek,
de nem lehetetlenek. Ezért nem áll helyt
az elkeseredettségből születő kifakadás,
hogy Isten borzasztó, kegyetlen, mert pa
rancsol. Itt mindjárt tegyük hozzá: ke
gyelmével, szentségeivel, igazi .imádság
gal nemcsak lehetővé teszi, hanem meg
is könnyíti a parancsok megtartását. Na
gyon igaz: a kereszténység elveszítené sa
játos jellegét, karakterét, a benne ható
isteni lüktetést, ha parancsok nem ten
nék határozottabbá útját, tartalmát, éle
tét.

A parancs teljesítése engedelmességet
kiván. Rögtön a legmagasztosabb példát
állítsuk magunk elé. Krisztus "engedel
meskedett mindhalálig, mégpedig a ke
reszthalálig (Fil. 2.). Ez a példa kell, hogy
minden tétovázást, kétkedést elsöpörjön
bennünk. Parancs és engedelmes teljesí-
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tése akkor válik értelmessé, ha nem
szűnünk meg Istent keresni, jobban meg
ismerni. Ebből az bontakozik ki, hogy
megértjük akaratát és teljesitésére törek
szünk. Nem külső hatásra, ha
nem belső meggyőződéssel, teljes szív
vel, teljes lélekkel és teljes értelemmel.
Megérteni és megtartani: ez a fokozat.
Magunkénak tekinteni a parancsot. Ész
revenni, hogy az "valam,i" az Istenből.

A parancsnak, engedelmességnek leg
nagyobb akadályozója, ellensége az önzés.
Az egoizmus ferdeségeivel, ártalmasságá
val tisztában vagyunk. Elzár lsten elől,

korlátot von, falat emel embe1'társainJG
elé. Önmagát közösíti ki felebarátai kö
zül. Pedig az ember közösségi lény. S
ezt a közösségi vonást az egyformán
kötelező és összekötő parancsok nagll
mértékben tudatosítják. A keresztény
ség ezt a közösségi jelleget erősen alá
húzza, Istent nem tisztelhetjük méltóan,
ha nem vagyunk tekintettel jelebaráta
inkra, ha nem szeretjük őket. A feleba
ráti szeretet a parancsok rangsorában
mindjárt az lsten iránti szerétet után
következik. Az ember akkor érték, ak
kor teljesen önmagáé, ha beleilleszke
dik a közösségbe, segíti azt, átadja ön
magát másoknak. Ez is a parancs belső

értékére mutat.
Parancs és szeretet. Istent szeretni! A

ezeretet természetesen nem érzelem,
nem hangulat, hanem akarás, akarati
magatartás, Jézus önmagáról mondjg., de
tanuljunk mi is belőle: "Szeretem az
Atyát, és úgy cselekszem, ahogy az
Atya meghagyta nekem" (Jn 14). .l-1ny
nyira magától értetődő és szükség,es ez,
mint az étel. "Az én eledelem az, hogy
annak akaratát cselekedjem" aki engem
küldött" (Jn 4). "Ahol a kincsed, ott lesz
a szíved is" (Mt 6). Isten a kincsünk, b
tené a szívünk, Istennek parancsai ál
tal kifejezett akaratát engedelmesen tel
jesítjük: ez az igazi, gazdag szereiet;

Ezt az Isten iránti szeretetet a rendes
embe., szinte észrevétlenül gyakorolja.
"Uram, mikor láttunk téged éhezni és
adtunk enned... jövevényként . •. bete
gen . . . (Mt. 25). Máskor ugyanis észre
vehető módon, áldozatot ki1Ján. Csak szó
a szeretet ott, ahol hiányzik az áldozat.
Aldozat nélkül nincs ezeretet.

Parancs és szeretet egybefonódásának
megértését megkönnyíti az emberi élet.
Emberi tapasztalatokból megvilágítani az
isteni tanítást, ahhoz ezen az úton köze
lebb jutni, nem tiszteletlenség. Ami em-



berileg jó és helyes, az alkalmazható ci~
Istenre (Boros). Okos szülő nem hagyja
kényükre-kedvükre gyermekeit. Egyes
ügyekben szabadságot ad. Vannak dol
gok, amiket megtílt: rossz környezet, 1)e
szélyes cselekedetek. Vannak, amilcet pa
rancsol: tanulás, illő viselkedés. Miért
teszi? Nem azért, hogy hatalmaskodjék,
nem azért, hogy tekintélyét mutogassa,
hanem a gyermekek javára. Vitathatat-

lan, hogy ezeket és a hasonló tilalma
kat és parancsokat a szeretet diktálja.
Az a szeretet, amely nem percben, órák
ban gondolkozik és hat, hanem a gyer
mek jellemét kívánja erősítení, jövőjét

rendezni.
A Krisztus iránti szeretetünket a pa

rancsokat teljesítő engedelmes ezeretet
tel igazoljuk.

SZALOCZI PELBART

NAPLÓ
IRÁNYTŰNK KÉTEZEH FELÉ MUTAT

Ezzel a címmel tartotta meg beve
zető előadását H. J. Mundt müncheni
egyetemi tanár a FEECA CA felnőtitek

katolikus nevelésével foglalkozó európai
szövetsóg) "Szociális Képzés Bizottságá
nak" ez évi, az ausztráad Sankt Wolfgang
ban tartott kongresszusán. A rendezőség

nem véletlenül helyezte a négynapos ér
tekezretnek míndjárt a kezdetére a té
mát, A Szooíálás Bizottság svájci elnö
ke, Aemilian Schaer kifejezetten utalt is
rá bevezető szavaiban, hogy a felnőttek

katolíkus nevelésének feladatai a holnap
felé, a holnap érdekében vállalt munká
ra mutatnak. Az elmúlt két évtized sok
tapasztalata, nem utolsósorban a fel
nőttek számára készült, több nyelven és
mibliós példányszámban megjelent un.
Holland Katekizmus sikere igazoíja,
hogy a felnőtteknek vatóban "él-ett ke
resztényekxé" való nevelése a ma kato
likus életének egyik központi feladata,

A mind szélesebb területen elért ered
mények, a rohanó élet a ma kereszté
nyét nem csupán a síkerek nyomán ér
zett jóleső örömmel tölték el, hanem
egyszersmind felelős feladatok wégzése
elé is állitják. Oly munkára hívják, me
lyet a holnapért keN vállalnia. Ezért kí
vánt e különféle szakterület képviselői

ből álló értekezlet is a ma feladatai
ról tárgyalni, de úgy, hogy nem csupán
a tegnap eredményeit, hanem a holnap
várható lehetőségeit, követelményeít fis
számba vegye. A mának nagy tempója
mellett - homályos holinap felé szá
guldva - már nem lehet elég a rövíd
távra világító "tompított fényszóró", itt
teljes fényerövel, erős reflektorral kell
a távolba tekintenünk. Ha nem ezt ten
nők, a halálos balesetek sora az egyén
és a társadalom számára elkerülhetet
lenné válnék.

Ezzel a hasonlattal kívánta Mundt
megvílágítanl, hogy mily komoly és 1eJ.-

kídsmeretes tanulmányozása követel. a
ma emberétől az un. futurológia szerte
ágazó vizsgálódása. E viszonylag még
egészen új tudományág a ma tapaszta
lataíc és irracíonálís tényezőit, igyekszik
a racionális tervezéssel, a jövő tudatos
alakításával összhangba hozni. E fela
dat végzésénél a ma emberének komoly
segítőtársává lett a computer, Nemcsak
a számítások, a technikai feladatok el
végzésénél, hanem szárnos más terüle
ten, például fordító munkánál, alapozó
pedagógiai ismeretek közlésénél. stb.
Természetesen az alkotó munkának kö
telessége ma és holnap egyaránt az em
berre fog hárulní. Mindazonáltal a bo
nyolult, szerteágazó feladatok sora a
közeljövő embere számára is nélkülöz
hetetlen segítőtárssá fogja a computert
avatni. Nélküle lassan már el sem kép
zelhető a nemzetközi gazdasági együtt
működés, szaktudósok és tervezők orszá
gon belüli és a határoikon túl végzett
közös murikája, pénzügyi problémák
megoldása, stb. Nem feledhetjük azon
ban, hogy óriási forutossága mellett a
computer 'kísértést is jelent. Azt, mível
az ember hatalmi törekvéseinek, bűnös

manipulációinaik szolgálatába is állíthat
ja. Nem véletlenül hangeztacta már Op
penheimer, hogy mínden technikai és
magrízíkaí eredmény az ember teremtő

ereje és valódi lelkiismerete nélikül ko
moly veszélyt is fog minden időben az
emberiség számára jelenteni. Nem a fi
zikus, Illem is a techníkus, hanem min
dig az ember dönt saját maga és em
bertársai sorsa fölött.

Minderre gondolva megállapíthatjuk
- hangoztatta Mundt -, hogya mának
embere számára, aholnapot tudatosan
tervező, alakítani kíváno emberiség szá
mára, a futurológiai vizsgálódások nem
csupán valamiféle "hobby" kíélését, ha
nem felelős munkaterületet jelentenek.
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