
folyamata "szent" történelmet alkot. Kezdettől fogva és napról napra nem
földi és társadalmi valóságok szublímációja által létesül, hanem Isten belé
pésével a történelembe: Isten megtestesült és ember lett az emberek között,
"Lelke" benne van, immanens a történelemben, abban, amelyet az emberek
csinálnak, és abban a mértékben, amennyiben beletestesülnek Isten embersé
gébe.

A kereszténység az Isten-Ember Krisztus e "misztériumának" élete. Te
hát nem gondolatrendszer, nem más ideológiákkal többé vagy kevésbé szem
ben álló ideológia. "Ökonomia", ahogyan a keleti egyházatyák mondták je
lentőségteljes szóval annak idején. Katekizmusaink sajnálatos elzsugorodás
folytán szűkítették le a keresztény hit tartaimát dogmák listájára, melyeket
hinni, és kötelességekre. melyeket gyakorolni kell; a Biblia egyéb sem volt,
rnint épületes történetek gyűjteménye. Annyi volt ez, mínt megfeledkezni
arról a történelmi dimenzióról, amelyben az igazságok és előírások értelmet
cs dinamizmust kapnak. A kereszténység profetikus történelem; mert Isten
beöltözése a történelembe az embert és a mindenséget a saját képességein
túlra vezeti, az idők végén megnyilvánuló divinizáció felé. Az egyház, Krisz
tus genezisben lévő teste tehát nem a fönnálló rend cinkosa, hogy szakrali
zálja és ezzel biztosítsa ezt a rendet, hanem maga a civilizációk ritmus
rendjében beteljesedése felé mozgó emberiség, Krisztus kegyelmi elkötele
zettségének helye. Isten Igéje deszakralizálja a természetet és a társadalmak
szervezctét.

Ezzel gyökeresen átalakul a vallás sokrétű kifejeződésének bi
rodalma, a kultusz is. Tárgya immár nem a földi javak főlaján

lása a rettegett Istennek, hanem Krisztus misztériuma; Krisztusé,
aki meghalt és föltámadt, s jelenvalóvá lett azokban a szimbolíkus formák
ban, melyek napról napra a divinizációt jelképezik és megvalósítják. A szak
rális cselekmények már csak anyagi mozzanatai a misztériumban való közös
ségnek a hitben és a hit által. A liturgia így kapcsolódik rá a történelemre
s Igy folyik a történelem fejlődésében.

A II. Vatikáni Zsinat határozottan visszaállította a kereszténységnek ezt
az eredeti szemléletét, szemben az elvont és időtlen deizmussal, amely köze
lebb van a fölvilágosodás filozófiájához, mint az evangéliumhoz. Ez kétség
kívül a világ és az ember jelen változása iránt való éber érzék szerenesés
következménye (amely érzék ·a zsinaton kihirdetett konstitúció, a Gaudium
et spes bevezetésében és indokolásában nyert kifejezést). Az értelmes jelen
lét a korában, s ma a világban, létrehívta az egyházban a visszatérést élő

forrásaihoz, a történelembe lépett Isten történetéhez az evangéliumban.

Nagy feladatokkal nem mindig találkozunk. Úráról órára adódnak azonban al
kalmak, kisebb munkák, amelyeket jól, sót nagyon jól, t'agyis nagy szeretettel kell
elvégezni: elviselni a mások hangulatait, szelídnek, türelmesnek lenni embertársaink
tapintatlanságaival és bosszantó szokásaival szemben, legyőzni saját hangulatainkat,
hajlamainkat, ura.lkodni kedvetlenségünkön és ellenszenveinken, nagylelkűen és alá·
zatosan belátni hibáinkat, nyugalomra kényszeríteni önmagunkat, elviselni a meg·
aláztatást, türelmesen és barátságosan tudomásul venni a megintést és háttérbe szo
rítást: mindez sokkal hasznosabb számunkra, mint képzelnénk. Ha szeretettel fel
használod a kis alkalmakat, Isten szivét hódítod meg és egészen magadévá teszed.
Milyen nagy az ostobasága azoknak, akik indiai vértanúkoszorú után vágyódnak .• ,
Tegyen bár valaki csodálatos dolgokat a vallás teTÜletén - ha nem teszi meg min
dennapi kötelességét, rosszabb mintha hitetlen lenne.
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