
van Szókratésznek; jobb ártatlanul szenvedni, mínt másnak ártani, hogyahumoré
az utolsó szó. Húsvét azt jelenti, hogy még a nyomorultaknak, akisemmizetteknek,
éi magányosoknak, a rákosoknak is van kilátásuk. Húsvét azt jelenti, hogy van bűn

bocsánat. Ehhez azonban el kell előbb olvasnunk Camus-t (La chute), hogy megértsük
és megértessük. mi az, amikor valaki nem talál bűnére bocsánatot. Nem arról kell
beszélnünk, hogy honnét származik az ember. Arról beszéljünk, hogy hová visz és
merre vezet az útja. A legértékesebbet sikkasztja el az, aki nem mondia el, hogy
a jövő reményteli. Nem elég arról beszélnünk, hogy a szabályszerűen megvalósított
szentség önmagában véve mindig hatékony, hanem arról is kell végre szólnunk, hogy
mít sem használ nekünk hit,· remény és szeretet nélkül. A szeritség az élet újra
kezdésének a lehetősége, új életstílus, igazi vállalkozó kedv. Azt jelenti, hogy a
kegyelem erősebb a bűrmél, hogy Felicitas és Perpetua erősebb Nérónál és Ca
Iígulánál. A jövő üzenete a Szentlélek. Azt mondja, hogy Jézus után következik II

döntés ideje. A Szeritlélek azt jelenti, hogy Jézus története nem ért véget, hogy
megy előre, hogy 197Q-nek sókkal jobban kell örülnünk, mint 1920-nak. A Szentlélek
azt jelenti, hogy a zarándok egyház sem élhet tartós depresszióban. Abszolute kor
szerűtlen Isten abszolút hatalmáról, tudásáról, tökéletességéről beszélnünk. Azt
kell hirdetnünk. hogy Isten belebocsátkozott a világba, hogy Istennek az emberen
kivül nincs másutt funkciója. Ma már nem imádkozhatunk Isten míndenhatóságá
hoz anélkül, hogy ne realizálódnek ez az ember hatalmában. Hamis azt mondaní,
hogy Isten teremtette a világot, az ember pedig a nagyvárost (esetleg az ördöggel.
karöltve). A nagyváros Úitjaival, hídjaival, gyáraival sokkal inkább Isten teremt
ménye, mint a majorság. A folyók nem olyan csodálatosak, mínt a vízvezetékek.
Isten míndentudása nem különül el az ember tudásától. Aki vakbélrohamot kap, az
először a mentőknek telefonál, s amíg rájuk vár, imádkozik. (Még az is így csinálja,
aki az ellenkezőjét mondja l) Aki repülőgépre ül, Rafael őrangyalhoz fohászkodik, de
legalább ennyire bízik a pilóta idegeiben és szaktudásában, hogy a hóvihar ellenére
is leszáll. Ne azt hirdessük, hogy Isten jóm fordítja a rosszat, hanem azt, hogy
isten az emberrel együtt küzd a rossz ellen. Amikor Reinhald Schneider azt mon
dotta, hogy - Hitler ellen - "csak az imádkozónak sikerülhet", 1940-ben nem a
hit, hanem a melankólia szava volt ez. A "kedvező idő" 1929-30 körül volt; s ami
ezután jött, a mulasztás szörnyű következménye, nem volt más, mírrt a felelősség

kényszerű vállalása.
Külön fejezetet képezne a keresztény erkölcs és a remény kapcsolata. Az kép

viseli a reményt, aki tíz éve nem gyónt három kisgyermekes anyától azt kérdezi,
tud-e mesélní gyermekeinek. Elégtételül pedig azt adja fel, hogy vegyen egy mese
könyvet, és tanuljon meg könyv nélkül legalább tíz mesét. Ha egyetlen szóval akar
juk kifejezni a keresztény reményt, azt kell mondanunk: megéri. Az élet kifize
t6dik.

MINT AKI KÚTBÓL

Mint aki kútból merült föl,
üveges szernsnel körültekintek.
Csak intek
hazug játékra, játékosakra.

Aki még bízik az Időben.

felhők kőtömbjei alatt
is állja a sarat
Jutó lányért, filléres célokért.

Mindent elvégeztem már magamban.
Még hallom tengersós szavai!.

lVlakrai Gyula
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