
len szükségesről". Csak a §Zeretetben beteljesült végtelen és tökéletes Együttlét
boldogsága, az Üdvösség: az egyetlen igazán fontos, az egyetlen egészen komoly
valóság az életben, ehhez képest minden más csak viszonylagos és átmeneti.

A keresztény ember tele van humorral: komoly derűvel, derűs komolysággal.
Élete - Alexandriai Kelemen gyönyörű szavával - "isteni gyermekjáték", elő

játéka a mennyei életörömnek.
Felelős a boldogságáért: elérheti, de el is tékozolhatja. Derűje komoly - de

a 1'emény kizárja belőle a kétségbeesést. Tudja, hogy az élet játék: örömét élvez
hetjük, de ilyen formában nem tarthatjuk ·meg. Ez az öröm azonban· mégsem vé
get ér, hanem átalakul és beteljesül: hiszen előjátéka annak a tökéletes, felsza
badult boldogságnak, amely Isten szeretetében vár reánk.

A IX. MAGYAR BÉKEKONGRESSZUS UTÁN

1978 december elején az Országház kongresszusi termében tartotta meg az
Országos Béketanács IX. kongresszusát. A főtitkári beszámoló számvetést készí
tett a magyar békemozgalomnak az elmúlt öt év során végzett munkájáról, amely
minden téren eredményesnek bizonyult. "Hozzájárult a szocialista nemzeti egység
erősítéséhez, amelynek legfőbb összekötő ereje az építőmunka, a hazafiság, a
demokratizmus és a béke... Azt valljuk - hangsúlyozta a továbbiakban Sebes
tyénr Nándorné -, hogya nemzeti összefogás erősítése, a szocialista közösség or
szágainak határozott és összehangolt fellépése, a béke és a haladás híveinek világ
méretű offenzívája az az erő, amelyelháríthatja az enyhülési folyamat útjában
álló akadályokat.'.'

A kétnapos tanácskozás vitájában a Magyar Katolikus Püspöki Kar nevében
felszólalt Timkó Imre görög katolikus megvés püspök: "Mi, katolikus kereszté
nyek kezdettől fogva szívesen csatlakoztunk az országos, az európai és a világ
békeszervezeteínek- kezdeményezéseihez - állapította meg többek közt, - Azok
kal maradtunk míndvégíg szolidáris együttműködésben, akik következetesen vall-
ják, hogy a béke ügye csak a békés együttélés és a kölcsönös. építő együttműkö

dés útján valósulhat meg... Ezért munkálkodunk együtt megalakulása óta 
a Hazafias Népfronttal és a magyar békemozgalommal. Ez az együttműködés a
béke ügyéért érzett felelősségtudatunkon alapszik."

Erre a felelősségtudatra figyelmeztet minket ll. János Pál pápa uralkodásának
kezdetétől fogva. Első megnyilatkozásaiban a béke és az emberek köztí megértés
alapvető szükségességéről szólt, a béke és a hit iránt tanúsított hűségünkről. amely
az evangélium, Krisztus üzenetének megvalósitását is jelenti. Lateráni székfoglaló
jában, a római hívek előtt, beszédét ugyan az Örök Város lakosságának címezte,
de nyugodtan felfoghatjuk az egész emberiségnek, valamennyi város és falu lakó
inak szóló útmutatásnak : "Megszüntetni a gyűlöletet, az ellenségeskedést, a rossz
akaratot, mindenfajta gonoszságot a társadalmi és a személyek közötti kapcsola
tokban. k szeretet legyen erősebb... Egyedül a szeretet épít. A gyűlölet rombol,
szétzilálja a társadalmi életet. .." Utalva a ll. vatikáni zsinat tanításaira, a vilá
giak apostolságával foglalkozó határozatra, a világi hívőket, bármilyen foglalko
zásúak legyenek is, Krisztus teste, az egyház és hazájuk, nemzetük, valamint az
emberiség közjava építésére szólította fQI.

A IX. magyar békekongresszus végén beterjesztett és egyhangúlag elfogadott
állásfoglalás megjelöli a következő esztendők feladatait. Többek közt ezt olvas.
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hatjuk: "A békemozgalom építse és fejlessze kapcsolatait az értelmiséggel, an
nak kiemelkedő képviselőivel. A tudósok, az irók, a művészek műveikkel, kuta
tásaik tény- -és érvanyagával. az elmére és szívre egyaránt ható alkotásaikkal, a
béke melletti hitvallásukkal erősíthetik a népek közti barátságot, s tehetik még
vonzóbbá, meggyőzőbbé az emberiség jövendőjéért küzdő mozgalrnat...

Békemozgalmunk megköszöni, a jövőben is kéri, igényli és segíti az egyházi
személyek, a hivők hazai és nemzetközi béketevékenységet..."

A kétnapos tanácskozás befejeztével az újjáalakult Országos Béketanács meg
választotta tisztségviselőtt. Az elnökség tagjai lettek a magyar katolikus papság
képviseletében íjjas József kalocsai érsek, az OBT Katolikus Bizottságának elnöke
és Biró Imre kanonok-plébános, az DBT Katolikus Bizottságának titkára is.

II. János Pál pápa október 17-én, a Sixtus-kápolnában bemutatott konceleb
rált szentmise végén az egész egyházhoz és a világhoz intézte szavait, arra kérve
ahivőket, segitsék megvalósítani az egész emberi család szorosabb egységét. "Ö
szintén hozzá akarunk járulni - hangsúlyozta a Szeritatya - a béke, a fejlődés,

a nemzetközi igazságosság ügyének előmozdításához. Nem politikai szándék vagy
evilági érdek vezet bennünket'. Az emberek és a népek mai égető problémáihoz
vallási és erkölcsi indítóokokkal szólunk hozzá."

A IX. magyar békekongresszus után, ismerve a békemozgalom további teendőit

és célkitűzéseit, melyek az egész magyar nép törekvéseit fejezik ki s így harmó
niában vannak a hivő emberek, az egyházak törekvéseivel is, a katolikus keresz
tények hitüktől, vallásuk tanításaitól indíttatva vesznek részt a továbbiakban is
a hazai és nemzetközi békemunkában, amihez II. János Pál pápa apostoli prog
ramja, az egyház és a világ érdekében folytatott tevékenysége sok erőt és bizta
tást ad mindannyiunknak.

NAPLÓ

LtLEK A BETŰK MÖGÖTT·

Jelenits István rendkívül szép kiállítá
sú könyve igazi eseménye a katolikus
könyvkiadásnak. Nem "szakkönyv", de
szerényen .emlegetett szakszerűtlensége
voltaképpen rendkívüli felkészültséget
rejt, melyet a szerző úgy ad elő, úgy
tár olvasója elé, hogy az sokszor észre
sem veszi, mint "szedték rá", hogyan
vált a szentíráskutatás legújabb ered
ményeinek részesévé, ismerőjévé. J ele
nits István műve ékesszólóan cáfolja
meg azt a vélekedést - mely nem
egyszer aggodalom formájában is je
lentkezik -, hogyahivővel fölösleges
megismertetni a kutatás, a tudomány
mai állását, mert az lelkében "zavart
kelt". Ennek épp az ellenkezője igaz:
mindenki igényli, hogy tudomása le
gyen ezekről. Persze tudósítani csak
ilyen áttetszően tiszta, világos, szép nyel
ven, az ismeretek ily gazdag birtoklásá
val lehet és érdemes. Sajnos van olyan
irányzat is; mely modern fegyverzetben

jelentkezik ugyan, de a kényes kérdések
előtt meghátrál, s ezeket szívesen mossa
el. Jelenits István vonzó egyszerűség

gel és természetességgel kezeli ezeket,
természetes hát, hogy válaszát minden
kor autentikusnak, helyesnek érezzük.
Ha arról beszél, hogy az evangéliumok
ban nem minden Jézusnak tulajdoní
tott példabeszéd, intés és kifejezés szár
mazik közvétlenül tőle, ez az ő előadá

sában egy pillanatig sem kelt meglepe
tést, természetesnek fogadjuk el, amit
állít, s legfeljebb akkor fogunk kéte
lyeket érezni, amikor a szentbeszédben
vagy a hitoktatásban félévszázaddal ez
előtti álláspont alapján hallunk ugyan
ezekről a kérdésekről.

Mert Jelenits István könyve a hit
tudomány hazai állapotának, egyfajta
"tudathasadásának" hű tükörképe. Köny
vét szakmunkák, publikációk, népszerű

sítő írások sokaságának kellett volna
megelőznie, melyek már bevitték vol
na a köztudatba a tudományok új ered
ményeit. Ezzel szemben néhány kiemel-

* Jelenits István: Betű és lélek (Szent István Társulat, 1978)
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