
SZENDI JÓZSEF

A ZSINAT UTÁNI PERSZONÁLIS LELKISÉG
Az evangélium örömhír. Jézus annak szánta, és az ősegyház boldog hálával

ilyennek élte, Ezért .terjedt el oly gyorsan az egész világon különféle nehézségek,
sőt üldözések ellenére is. Míért van akkor válságban a mai kereszténység? Mi
kor objektív javakkal (élelem, ruházat, szórakozás, a civilizáció és kultúra minden
technikai és szellemi java) bőségesen ellátott mai fiatalság világszerte többet, job
bat, boldogítóbbat keres, ami maradék nélkül kielégíthetné vágyait, miért nem
az evangéliumban keresi boldogulásának nyitját? Mi hiányzik a mai keresztény
ségböl, hogy elveszítette tömegeket vonzó erejét? Milyennek kellene lennie újra
a kereszténységnek, hogy megfeleljen Alapítója .szándékának? Ezekre a kérdések
re próbált feleletet adni a II. vatikáni zsinat és' a legújabb teológiai kutatás.

A modern lélektani felfedezések és bölcseleti megállapítások nyomán a zsi
nat utáni teológia is egyre jobban a legnagyobb teremtett érték: a személyiség
felé irányítja figyelmünket. Ámulva állapítja meg személyíségünk kiválóságát,
mellyel magasan kiemelkedünk az ásvány-, növény- és állatvilág fölé. Öntudatunk
kal átfogunk múltat és jövőt. Münkánkkal tervszerűen alkotjuk meg cívílízácíón
kat. Kulturális életünkben is állandóan fejlődünk. Ugyanakkor meg kell élnünk
egyéniségünk magányosságát és ürességet. Vannak, akik egyenesen menekülnek
önmaguk elől. Mások különféle tárgyi javakkal akarják magukat gazdagítani:
vagyonnal. kényelernmel, szórakozással, tudománnyal és művészettel. Mindezek
a tárgyi javak azonban nem oldják meg problémáinkat. Ha nem lépünk ki· ön
zésünkből, továbbra is magányosak és másoktól elszigeteltek maradunk. A törté
nelem. számtalan kiváló tudóst, művészt, feltalálót vagy pénzembert ismer, akik
szörnyen magányosak és az elvíselhetetlenséglg boldogtalanok voltak.

A modern lélektan kimutatta, hogy személyeket nem tárgyak, hanem csak
más személyek tudnak boldogítani, akik egymással személyes, Én--Te kapcsolat
ba lépnek a szerétetben. Ez a személyíség transzcendenciája: valaki kinyílik felém,
feltárja előttem személyiségének titkait és szerétetébe fogad, amit én is hasonlóan
viszonzok, mert hiszek neki és bízom jóakaratában. Ebben az Én-Te szerétet
viszonyban a személviség kibontakozik. Soha nem sejtett képességei nyílnak ki,
mint tavaszi napsütésre- a .fák rügyei. Az emberi szernélyíség csak akkor tud iga
zán kifejlődni, ha szeretik, és ő önzetlenül szolgálva viszontszerethet. Az emberi
személy csak a szeretet által és a szeretetért létezik, mert egzisztenciális mivol
tában nem elvekkel. tanokkal és törvényekkel, hanem élő személyekkel áll szem
ben. A gyermek akkor ébred személyes énjének tudatára, míkor szülei szeretet
tel megszólítják, és ő erre válaszol, mert rádöbben, hogy létezik, mégpedig más
képpen minta szülei, Azzal, hogy viszontszeret, szinte eggyé lesz azzal, akit sze
ret, és így nem nehéz neki jót tenni. Ez a nagyobb boldogság adni, mint kapni
élménye (Apcsel 20,35), melyben egyre tökéletesedik egészen haláláig. Mert az
emberi személy arra van rendelve, hogy közösséget alkosson a szerétetben. Iyen
szeretetközösségek a gyermek és szüleí, a jó barátok és a szerelmesek kapcsolata.
Annak visszautasítása, hogy engem szeressenek és én viszontszeressek, szemé
lyiségem elmagányosodását, elszigetelődését, elídegenedését, beszű~ülését, sőt er
kölcsi halálát okozza. (Gondoljunk csak az agglegény és a vénlány kifigurázott
alakjára!)

De még a legnagyobb barátság, vagy a legjobban sikerűlt házasélet is arra ta
nít, hogy az emberi személy mindig véges és ezért tökéletlen is. S;;;eretete éppen
akkor mond csődöt, míkor szerető érzésein, szavain és tettein túl egész önmagát
szeretné adni a másik személynek. annyira, hogy teljesen eggyé váljék azzal, akit
szerét. Ez a teljes önátadás teremtmény számára lehetetlen, mert általa a teljes
megsemmisülésig kellene magát adnia. Erre csak a végtelen Szerétet képes és te
het rá képessé minket isteni míndenhatóságával.

Ha tehát a modern lélektan és bölcselet szerint az emberi személyt nem valami,
hanem csak más valaki: nem eltárgyiasított elméletek és törvények, hanem csak
élő személyek, mégpedig nem is véges, hanem csak végtelen személyek tudnak
boldoggá tenni, akkor egyáltalán nem lehet azon csodálkozni, hogya zsinat előtti

személytelen. ideológiai tételekkel és abszolutizált morálís törvényekkel dolgozó
szokványos teológia és az erre alapuló pasztorális, igehirdetés és hitoktatás egyál
talán nem volt vonzó, sőt nem is lehetett az. Amíg Isten Szent Támás számára
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teológiájának nem tárgya, hanem alanya, akí mint élő személy saját személvr
ségét tárja fel nekünk a kinyilatkoztatásban, addig az utána következő epigonok
sokkal inkább .tekíntették tudományos munkájuk tárgyának az Istent. Inkább az
zal foglalkoztak, hogy mi az Isten, semmint azzal, hogy ki az Isten. Az elméleti:
teológia ily módon hasonlóvá lett az érdekházassághoz, amelyben a házastárs sze
mélyénél fontosabb a hozománya. A keresztény hítetvelszemélytelenített ideológiá
nak tekíntette és őszintén sajnálta, hogya tudományos rendszer nem minden
kérdése kapott egyformán közvetlen kinyilatkoztatást. Nem csoda, ha az ilyen el
személytelenített teológia senki lelki életét nem formálta, senkit sem tudott lel
kesíteni Krisztus követésére. Amíg az ősegyház teológiája nemcsak a papokat, ha
nem a laikus híveket is bevonta művelőí közé, addig, a zsinat előtti szokványos
teológia csupán néhány bennfentes szakember tolvajnyelve maradt. Ilyen talajon
az igehirdetés és hitoktatás inkább- ideológiai oktatásnak volt mondható. A morali
záló prédikációk pokollal fenyegető bűnlajstromai hasonlóvá lettek a farizeusok
törvényeket abszolutizáló tanításához, mely Jézust mélységesen elszomorította:
"Elviselhetetlen nehéz terheket rónak és raknak az emberek vállára, de maguk
ujjal sem hajlandókjnozdítaní rajta" (Mt 2:3,4). Ezért méltán korholja őket: "Be
zárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Magatok nem mentek be, de az
oda igyekvőket sem hagyjátok bejutni!" (Mt 23,13). Az abszolutizált, merev tör
vény olyan magas létrafok, melyre ' senkinek sincs kedve és bátorsága fellépni,
hogy általa Istenhez jusson: vagy teljes kétségbeeséshez vezet, vagy arra a med
dő álláspontra nevel, hogy félelemből kerüljük a bűnt. Ez viszont azonos a ta
lentumát keszkenőbe kötő szolga ijedt magatartásával, akít Ura gyáva félelme
és meddősége míatt arra ítél, hogy még azt is elvegyék tőle, amije van (Mt 25,29).

Ebből a zsákutcából akart kíszabadítani a II. Vatikánum. Mivel a hagyományos
teológiával s'Zemben a szeritírás és a liturgia míndíg személyes, ezért a zsinat éppen
ennek a két forrásnak a megnyitásával akart új életlehetőséget biztosítani. Szak
emberek véleménye szerint a zsinati dokumentumok között teológiai szempont
bólaz istení kinyilatkoztatásról szóló hittani rendel'cezés a legfontosabb. Ez az
első Natikánummal szemben hangsúlyozza, hogy Isten nem csupán objektív igaz
ságokat akart kinyilatkoztatni, melyeket Isten tekintélye miatt ésszel igaznak kell
elfogadni, hanem hogy Isten szeretetből önmagát nyilatkoztatta kí, feltárva előt

tünk háromszemélyű életének a titkát, s erre válaszul nekünk is nemcsak értelmi
meghódolásunkat kell adni a hitben, hanem egész önmagunkat bízó reménység
'ben és önzetlen szeretetben, hogy Jézus Krisztus által eljussunk az Atyához a
Szentlélekben. Jézus Krisztus tehát új és örök szövetséget kötött, melyben meg
valósul a prófétának a messiásí időkre vonatkozó jövendölése, hogy Isten úgy sze
reti népét, mint Atya a gyermekét, mint Barát a barátját, mint vőlegény a meny
asszonyát. (Lásd ehhez a hittani rendelkezés első öt pontját.)

Ebből a személyes szemléletből liiindulva a zsinat utáni perszonális, üdvtör
téneti dogmatika azt mutatia be, hogy az Isten nem csupán ismeret-tárgy, ahogy
őt a bölcselet tárgyalja, hogy tudomásul vegyük és megtanuljuk, hanem élő sze
mély" aki azért tárja fel előttünk személyiségét a kinyilatkoztatásban, hogy vele
személyes kapcsolatot létesítsünk a hiten és reményen alapuló szerétetben. Sőt"

mivel Isten a végtelen szeretet (l Ján 4,9), azért szükségképpen nem egy, hanem
három személy. Egy személy ugyanis nem szeretheti igazán önmagát, mert a
szerétet adás és- elfogadás. Jézus nem ok nélkül .nevezí Istent "én igaz Atyám
nak" (Jn 17,25), mert: "mindent átadott nekem Atyám: senki más nem ismeri a
Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú és az, akínek a
Fiú ki akarja jelenteni" (Mt 11,27). Az Atya tökéletesen önzetlen, önátadó szere
tetében szellemi nemzéssel mindenét belenemzi a Fiúba úgy, hogy; Jézus nemcsak
elimádkozhatja: "mindaz, ami az enyém, a tiéd és ami a tiéd, az enyém" (Ján
17,10), hanem az Atya éppen ezáltal lesz örök Atya, minden atyaság és közösség
forrása mennyben és a földön (Ef 3,15). Az Atya és a Fiú egész istenségüket
beleadják a .Szentlélekbe kölcsönös szeretetegységük kifejezéseképp. Az Isten éle
te tehát nem önzŐ magányosság, nem terméketlen sívárság, hanem a három isteni
személy minden emberi elképzelést felülmúló boldog életközössége a 'szeretejben,
Ezt a személyes életközösséget az Atya velünk is meg akarja osztani szeretett
Fia, Jézus Krisztus által a Szeritlélekben. Jézus ezért imádkozik így szellemi vég
rendeletében, főpapi imájában: "De nemcsak értük (az apostolokért) könyörgök,
hanem. azokért is, akík szavukra hinni fognak bennem. Legyenek míndnyájan
egyek. Amint 'te, Atyám bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek egyek ők is
mibennünk, és így elhiggye a, világ, hogy te küldtél engem. ~ átadtam nekík:
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a dicsőséget, amit nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egy~k vagyunk:
én őbennük, te énbennem, hogy így tökéletesen egyek legyenek ők is. Ismerje
meg ebből a világ, hogy te küldtél engem és hogy szereted őket, amint engem
szeréttél ... Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg téged. Én ismerlek téged
és így ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettelek velük és meg
is foglak ismertetni,\ hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen
és én őbennük" (Ján 17,20-26).

Jézus Krisztus apostolait nem holt betűk és törvények szolgáívá akarta ten:'
ni, hanem lelkes tanúságtevőkké: "Már nem mondalak titeket szolgáknak, mert
a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mín
dent tudtul adtam nektek" (Ján 15,15). Máskor fiainak szólította őket (Ján 21,5),
sőt azt állította magáról, hogy ő a vőlegény, tanítványai pedig a násznép (Mk.
2,19). Ezért láthatta Szent János a Jelenések könyvében a megdicsőült egyházat
menyasszonynak és a Bárány jegyesének (Jel 21,10).

Jézus Krisztus nem azért nyilatkoztatta ki nekünk az Atyát és a Szentlelket,
hogy legyen mit tanulnunk a katekizmusból, vagy legyen mit tárgyalni a dog
matikakönyvekben. Amikor találkozott Zakeussal, a latorral, Mária Magdolnával,
Péterrel és Pállal, akkor nem személytelen teológiai tételekre és objektív erkölcsi
normakra akarta őket megtanítaní, hanern azt akarta, hogy higgyék, ő a Krisztus,
az élő Isten Fia, hogy hívén. életük legyen benne (Ján 20,31), mert ő az élet. Ezért
imádkozza főpapi imájában: "Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy
Fiad is megdicsőítsen téged. Hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy min
denkinek, akit nekí adtál, örök életet adjon. Az örök élet az, hogy ismerjenek té
ged, egyedül igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust" (Ján 17,1-3). Azt akarta,
hogy szerétetének hitében és bűnbocsájtó jóságában újjászülessenek és életük végé
ig ismételjék a mínden emberi értelmet felülmúló nagy titkot: Szeretett és meghalt
értem! Az apostolok nem ideológiát, nem elvont bölcseleti tételeket tanítottak,
amit tudomásul kell venni, megérteni és legfeljebb hasznossága felől lehet ér
deklődni. Az ő meggyőző igehírdetésük tartalma az élő Krisztus volt, és nem
akartak másról tudni, csak Jézus Krisztusról, akit értünk keresztre feszítettek,
hegy benne higgyünk és ezáltal feltámadásának is részeseivé lehessünk. Az a meg
szeritelő kegyelem, amiről olyan nehéz volt megtanulni a dogmatikai tételeket,
mert annyira elvontan és elszemélytelenítve tárgyalták a dogmatíkakönyvek, el
sősorban és lényegében a Szenthácomság személyes életében való részesedés: "Aki

. szeret engem, megta-rtja tanításomat. Atyám is szeretní fogja őt, .hozzá megyünk
és benne fogunk Iakní' (Ján 14,23). Jézus titkát nem lehet saját erőnkből meg
tanulni, csak ő .tudia megismertetni velünk kegyelemből, ha szeretetből befogad
juk: "Szeretni fogom én is és kinyilatkoztatom magam neki" (Ján 14,21).

A perszonális .dogmatika így lesz alapja a perszonális morálisnak: ha Isten
előbb szeretett mínket és megmutatta, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs
annál, mint aki életét adja barátaiért, akkor nekünk is egész életünket adó sze
retettel kell válaszolnunk. Ezért a szeretet nemcsak a főparancs: "SzeT'esd Uradat
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedbőlés teljes elmédből" (Mt 22,37), melyet már
az Oszövetség is tartalmazott, de csak úgy, mint egy törvényt a 'sok közül (Lev
19,18 és Deut 6,4), hanem egyáltalán a Krisztus parancsa, az új parancs: "Új pa
rancsolatot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy
szeressétek egymást ti is!". (Ján 13,34-35). lsten a maga személyes életét az Új:
szövetségben nyilatkoztatta ki, hogy arra mi is személyes önátadással válaszol
junk. A személyek közötti kapcsolat fő törvénye azonban a hiten és bizalmon
alapuló önzetlen szeretet. ..'

Szent János apostol első levelében így ínterpretálja az új erkölcs lényegét:
"S,zeT'etteim, .szeressük egymást, mert a szerétet Istentől van. Mindaz, aki szeret,
Istentől született és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert
az Isten szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy egyszülött Fiát küld
te a világba, hogy általa éljünk. A szerétet ebben mutatkozik meg: nem ml
szerettük Istent, hanem ő szeretett minket és elküldte Fiát engesztelő áldozatul
bűneinkért. Szeretteím,. ha Isten így szeretett mínket, nekünk is szerétnünk kell
egymást. Istent sohasem látta senki. Ha szeretjük egymást, Isten. bennünk él, és
szeretete tökéletes lesz bennünk. Abból ismerjük föl, hogy benne élünk és ő ini
bennünk, hogy saját Lelkéből adott nekünk. Mi láttuk és tanűságot teszünk róla,
hogy az Atya elküldte Fiát, mint a világ üdvözítőjét. Aki vallja, hogy Jézus Is
ten Fia, abban Isten él és ő Istenben. Megismertük a szereretet,amellyel Isten
szeret bennünket, és hittünk benne. Szeretet az Isten: aki szerétetben él, Js-
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tenben él, és Isten őbenne. Isten szeretete azzal éri el tökéletességet bennünk, ha
teljes bizalommal tekintünk az ítélet napjára, mert amilyen Ő, olyanok vagyunk
mi is e vílágbarí. A szerétetben nincs félelem. A tökéletes szeretet nem fér össze
a félelemmel, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki fél, az még nem tökéletes a
szerétetben. Szeressük tehát Istent, mert ő előbb szerétett minket. Aki azt állít
ja: szeretem az Istent, de felebarátját gyűlöli, az hazug. Aki ugyanis nem szeretí
testvérét, akit lát, Istent, akit nem lát, hogyan szerethetné? Ezt a parancsot kap
tuk tehát tőle: Aki szereti Istent,' szeresse testvérét is" (l Ján 4,7-21).

A krisztusi morális tehát nem ijesztő és fenyegető törvényhalmaz az élet mín
den elképzelhető helyzetére, mely gúzsba köt és nyomasztó félelmet kelt, hanem
az egyetlen törvénynek: a szerető Krisztus magatartásának szem előtt tartásával
kialakított egyéni, szabad, nagylelkű, kockázatot vállaló, felelős, önzetlen szere
tet - döntés az élet különféle, soha nem ismétlődő egyedi helyzeteiben megvaló
sítandó jótettre. Isten ugyanis Krisztusban jótettekre teremtett minket, "melye
ket· Isten előre elrendelt, hogy bennük éljünk" )Ef 2,10). Nem sablonos giccs, ha
nem művészi alkotás, kínek-kínek egyéní tehetsége és kegyelmei szerint. Nem be- .
magolt törvények ész nélküli szajkózása, hanem megfontolt, felelős döntés a szol
gálatra: "Testvérek, ti szabadságra vagytok hivatva. Csak ne éljetek vissza a sza
badsággal, hanem szeretettel szelgáljatok egymásnak. Az egész törvény ugyanis
ebben az egy mondatban teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat:"
(GáZ. 5,13-15).

Ezzel azonban egyáltalán nem akarjuk kiiktatni az Ószövetségben adott tör
vényeket, mert Krisztus sem azért jött, hogy megszüntesse a törvényt, hanem hogy
tökéletessé tegye (Mt 5,17). A törvény ugyanis önmagában erőtlen: csak megálla
pítja a tennivalót, de erőt nem tud hozzá adni. A törvény önmagában személy
telen: nem tudja számba venni egyéni adottságaimat és körülményeimet: általá
nos érvényű. Mindezekre csak a törvényeket hozó élő isteni személy képes, aki
nemcsak megállapítja az egyéni tennivalókat, hanem erőt és biztatást ad hozzá,
hogy gyengéd atyai szeretetére válaszul még többet is tegyünk, mint amennyit a
törvény előírhat. A szeretet törvénye tehát nem teszi túl magát .a tételes tör
vényeken, hanem éppen azoknak Istenért való megtartásában lát lehetőséget sze
retetének tanúsítására: "Nincs tehát' már semmi ítéletre méltó azokban, akik
Krisztus Jézusban élnek, (s nem az önző test szerint). Hiszen a lélek törvénye,
melyet a Krisztus Jézusban való élet ad, fölszabadított téged a bűnnek és a ha
lálnak törvénye .alól, Amire ugyanis a törvény képtelen volt, mert a test miatt
erőtlenné vált,. azt Isten hajtotta végre. Tulajdon Fiát küldte el a bűn miatt a
bűnös testhez hasonló alakban, hogy elítélje a testben lévő bűnt, s hogy betelje
sedjék rajtunk, akik nem a test, hanem a lélek szerínf élünk, amit csak rendel a
törvény" (Róm 8,1-4).

Hogy azonban minden egyéni helyzetben fel tudjuk ismerni Krisztus példája
szerint a tennivalónkat, arra nem magunktól jövünk rá, hanem Krisztus Lelke
sugallja, mit tegyünk. Krisztus azért nem hagyott ránk a farizeusokéhoz hasonló
törvénygyűjteményt (248 parancsot, 365 tilalmat, összesen 613 törvényt), mert az
holt betű, ami öl és szolgaságba hajt, A próféták által megígért Szentleiket adta
nekünk, aki az igazság, a vigasztalás, a szabadság és a szeretet Lelke. Ö maga a
mi .törvényünk, hogy keresztény szabadságunk sohase legyen merilevél a szabados
ságra, hanem mindig áldozatos, önzetlen, szolgáló szeretet. "Ezért hát testvérek
nem tartozunk a testnek azzal, hogy test szerint éljünk. (Önző festi vágyaink
szerint). Ha ugyanis test szerint éltek, meg fogtok halni, de ha lélekkel megölitek
a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem
a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fo
gadott fiúság Lelkét kaptátok, amelyben azt kiáltjuk: Abba! Atya! Maga a Lélek
tesz tanuságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk" (Róm 8,12-16). Ezért figyel
mezteti Szent Pál a galatákat: "Azt mondom tehát: Lélek szerint éljetek! Akkor
nem fogjátok teljesíteni a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik,
a· lélek pedig a test ellen... Ha a Lélek vezet, akkor nem vagytok a törvény alá
rendelve. A test cselekedetei nyilvánvalóak ... akik ilyesmit tesznek, nem lesznek
Isten országának örökösei. A Lélek gyümölcsei viszont: szeretet, öröm, békesség,
türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság.
Ezek ellen nincs törvény ... Ha a Lélek szerínt éltek, kövessétek is a Lelket!".
(Gal 5,16-26).

Ez a szeretetben való szabad szolgálat azonban annyit jelent, hogy meg kell
halnunkönzésünknek. Mert "akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszí-
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tették testüket szenvedélyeíkkel és kívánságaikkal együtt" (Gal 5,24). Szeretetünk
esak akkor igazi, ha mindennapos kereszthordozás, hogy Krisztussal együtt feltá
madhassunk. Ha ugyanis vele együtt meghalunk, akkor majd'vele együtt fel is
támadunk a dicsőséges isteni életre. Nemcsak a feltámadáskor, hanem már most,
kegyelme által véghezvitt minden egyes önzetlen jótettben. Ha ugyanis Krisztus
egészen a halálig szeretett minket, nekünk sem szabad többé önzően magunk
nak élnünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt .(2 Kor 5,14~15). Ez a
nyolc boldogság lényege: "Aki meg akarja menteni- életét, elveszíti azt, de aki
Érettem elveszíti életét, megtalálja azt!" (Mt 16,25).

Az eredeti bún' által bezárult önzésünket csak a személyes isteni Szeretet, a
Szeritlélek tudja kinyitni Jézus és az embertársak felé. Ű működik a szeatségek
ben, hogy ia Tátható jetek közvetítésével személyesen találkozhassunk Jézussal hit
ben és bízó szeretetben. A zsinati liturgikus reformnak nem az a lényege, hogy
most népnyelven szolgáltatjuk ki a szentségéket és szembe fordulva misézünk,
hanem hogyaszentségeket nem tartjuk kegyelmi automatáknak, hogy a hangsúly
nem a dologi teljesítrnényen van. A lényeg az, hogy a szentségek vétele és az
eucharisztia bemutatása által bekapcsolódjunk húsvét misztériumába. Ahogy Krisz
tus azáltal jutott el a feltámadás dicsőségébe, hogy előbb vállalta az önkiüresítő

kereszthalált, mert engedelmesen szerette az Atyát, ugyanúgy mi sem juthatunk
el másképp az isteni életben való részesedésre, csak. ha elóbb meghalunk önzé
süriknek. Ennek lehetőségét biztosítja alapvetően a keresztség (ill. a második ke
resztség: a bűnbánat szentsége), Hisz rnindnyájan, akik Krisztusban megkeresz
telkedtunk. az ő halálába keresztelkedtünk meg, hogy vele együtt új életre támad
junk. Az élet ezernyi helyzetében való öntudatos, szabad és bátor Krisztus-köve
tésre a bérmálás szentségében kapott Szentlélek képesít. Mindkettő pedig arra,
hogy áldozatos szeretetben eggyé forrjunk az eucharisztia ünneplésében mind
Krisztussal, akinek testét és vérét áldozzuk, mind egymással, akik egy kenyérből

részesedve alkotjuk Krisztus titokzatos testét, az egyházat. A liturgikus reformnak
legfőképpen arra kell törekednie, hogy megértsük: Krisztussal nem juthatok más
képp szerétet-közösségbe (communio), csak ha előbb önzésemet feláldozom érte az
embertársak szolgáló, akár halálig menő szerétetében. .

Igy lesz a megújított liturgia, a szentírásból táplálkozó keresztény élet,' a
szabad sl'Jeretetből művelt jótettek által személyíségünk kibontakoztatója, lelkünk
boldog békéjének a forrása és a leghatékonyabb tanúságtevés Krísztus mellett.

Ha így nézzük a keresztény életet, akkor el kell vetnünk a kicsiny hitű re
ménytelenséget. Mi nemcsak hogy feleslegesek nem vagyunk, hanem egyedül mi
tudjuk adni a világnak a személyes Krisztust. És a világnak éppen erre van szük
sége. Ez az, amit lelke mélyén óhajt, hogy valaki istenien szeresse, és hogy et
től felbátorodya viszontszerethessen.

BODA LÁSZLÓ

AZ EMBER ÉS AZ ELŐíTÉLETEK

A keresztény egyházak közeledése és a különböző világnézetúek közös, emberi
célokért való együttműködése olyan kérdéseket vet fel, melyekhez a tudományos
lélektani vizsgálódásoknak is szava van. Ebből a szempontból számunkra igen
érdekesnek és feltétlenül jelentősnek mutatkozik A Személyi Konstrukciók El
mélete, melyet G. A. Kelly dolgozott .kí. Ezt ismerteti D. Bannister Egy új sze
mélyiség-elmélet címmel az Új távlatok a pszichológiában című kötetben (Gondo
lat, 1972, 455-483.).

A jelen vizsgálódás nem ismételni akarja ezt az ismertetést, hanem a ke
resztények egymáshoz való. 'közeledése szempontjából szeretne reflektáln! néhány
gondolatra, amely az elmerevedett előítéleteknek részben lélektani alapját mutat
ja meg, részben ezek feloldását segíti az említett modern személyíség-pszlcholó
gia nyomán. Megfigyelhető ugyanis, hogy a világnézetek között általában nagyobb
az elvi ellentét, mint az emberek között, akik e nézeteket képviselik. A gyakor
latban viszont többnyire mégis nehezebb akadálynak bizonyul az, emberi előíté-
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