
VASADI PÉTER

A világiak apostolkodása *

Madáchnak meghökkent arca van; tükrözi a világot. Pannonhalmától karnvúj
tásnyira települt az a gyár, ahol Radnóti utolsó éjszakáját töltötte. Ime, két
világi apostol a végtelen sok közül, akiket ma is meghallgathatunk. Akik halottan
inkább apostolok, mint élve, híven az apostolokhoz... A világiak apostolkodását
zsinati határozat írja elő. A hangja oly' higgadt, hogy az embernek kedve támad
megjegyzéseket fűzni hozzá. Ahogy olvassa a szövegét, kutat a soruk között: hol
lehet itt megszökní ?

Megszökní ? Mi elől? - kérdezhetnénk. Az óvatos fogalmak tól a nierészebb
fogalmakig. A, betűtől a lélekig. Nos, máris az egyház, a keresztény magatartás
belső drámájánál vagyunk. AZJOknláU a nemegyszer kemény. sajátos ütközéseknél.
amikben naponta reszünk van. Mer-t a történelmi egyháziasság ütközik a szív
szabadságvágyával. az egyházi racionalizmus a prófétáló látomásaival, a logika
a képzelettel, a rend a rendet szétziláló vagy fölborzoló Szentlélekkel, a lendület
a rögzítő alapossággal, a szeretet a Szeretettel; a mi fogyatékos szereterünk J ézus
Krisztus szerétetével. A dolgot az teszi drámaiv á, hogy nincs választási lehetősé

günk, mert az egyház nem a vagy-vagy helye, hanem a feszültségeket föloldó
belátás, engedelmesség és szeretet helye. .

Mégis, úgy látszik, az ember össze tud kacsiritant a Szent.lólekkel. Az ő cin
kosa ez a valamiképpen mindig "swkésben levő" ember. Rf'jtett mosolya mu
tatja,hogy megint töri valamm a fejét, Ö az "itt-de-már-ott-is" levö ember, a
"most", és a máris" embere. Az, aki 'a jelenben érzi át igazán a keresztény
múlt elevenséget. Jelenünk. ha már leéltük, átcsúszík Isten kezébe. Így nő rnö
gottünk egyre nagyobbra az Atya udvara, s ha előretekintünk a jövőbe,

ott se látunk más bizonyosat, mint Isten ragyogó hátát. Az ő foglyai vagyunk.
körülvett minket, de nem kíván lemondani a szabadságunkról. Mert szabadságunk
helye ez a föld, ez alatt az ég alatt, ez a .most", s leülönös felelősségünk éppen
az, hogy tőlünk; is Iügg, attól, amit teszünk, anii t tenni fogunk, függ tőlünk a
jövő világ Krisztusa.

Akkor ennek a szökésben levő. embernek a szökése izzó tevékenységet takar.
Talán épp tüzével szökik, szökése talán' épp a gyújtogató .futásához hasonlít. Nem
lehet csodálni, ha ő is áhítozik arra a tűzvészre. amire Jézus Krísztus is áhíto
zott. Nem rugaszkodik el a földtől, nem menekül, nem ravaszkodik; fut, szökík
a tűzzel ! Annak tanítványa, aki nem szekta megkérdezni, hol szabad fújnia?
Helyben vagyunk: a világiak apostolkodásában is a Szeritlélek a tettes. Aki nem
rombolja le a történelmi kereteket, hanem lelket lehel a kereteken kívüliekbe is.
Nincsenek dekrétumaí, csak éppen megszólaltaj olyanokat, akik eddig hallgattak.
vagy akiket elhallgattattak. Newman. a nagy angol bíboros, több mint 100. év
vel ezelőtt azt 'panaszolja, hogya papság törekszik távol tartani a világiakat az
egyház ügyeinek intézésétől, s ez sokakban keH kiábrándulást és közömbösséaet. No,
de nemcsak a papság egy része teszi ezt, hanem az egyházi tisztséesbe jutott
világi talán még nagyobb hévvel igyekszik távol tartam a többi világit. Nyugodtan
mondhatjuk, 'ha mindrnáig meg-vannak ennek a vonakodásnak a nyomai, akkor
a katolikus közgondolkodást kell elmarasztalnunk. Ez a közgondolkodás - meg
fontolandó indokai' mellett is - régies, néhézkes, túlbiztosított, nem kezdemé
nyező, visszatekintő, félénk: lehet-e ilyen módon izzó tevékenységről beszélni?
Nemcsak hogy lehet, kell is, és éppen azért kell hogy megváltozzék ez a benső

séges, de nehézléptű közgondolkodás. A világiak apostolkodásáról szóló határozat
megszületett, s vannak eredményei. Mégis, nem azt sugallja-e, hogv azért az az
apostolkodó mégse akarjon apostol lenni? Pedig annak kellene lennie. Míért
baj, ha az? Talán félő, hogy mindjárt az avítt koritestálással kezdené? Miórt
ne lehetne az egyháznak sokmillió apostola, mikor ténylegesen van, csak isme
retlenek vagy alig ismertek? Ami helyes is. Nem egy apostol-keresztény képes ma
arra, hogy lassan, titokban megérett magatartásával éppen azt rnutassa föl az

.. Elhangzott Pannonhalmán, az 1979 augusztusában tartott lelkigyakorlllton.
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egyháznak, arnire vágyakozik. Ök újszerű, bár nehezen illeszkedő egysé~ben lát
Ják az egyházat és a világot. Ezek az apostol-keresztények számon kérik az
egyház kovász-jellegét: a kovász nem ütközhet ki a tésztából, el kell keverednie
a világ tésztájával. Vagyis észrevétlenné kell válnia. Tehát adjuk 'föl az egyház
láthatóságát? Isten mentsen!

A láthatatlan hatások anyaházának láthatónak kell lennie. Szemünlkinek
hatalmas Iátás-ígénye, fülünknek hatalmas hallés-ígénye van; jóttányit sem
belőle! Jézus Krísztus nagyon jól tudta, mílyen mély szüksége az embernek,
hogy hallhassa ezt a végrendelkező mondatot: "veletek vag1lok a világ végéig",
s ezt az idóhatá.ro1.ót: "mindennap". Nemcsak a lelket bátorítja, - hanem Ú~y
szélvan a bíológtánkat is. Nagyon jól tudta. mit jelent az embernek, hogy ezt a
velünk maradó Test&t megtapinth;atja, ránéehet, megehetí. Látnunk kell egyhá
zunkat, de mea kell tapasztalnunk a változásait is. A legfontosabb változása
pedig az, hogy egyre kovász-Iellegübb lesz. Azt gondoljuk, nemcsak a kovász
hat a tésztára, a tészta is visszahat a kovászra. Hát még ha az' a tészta m4r
kelesztődik!

Az apostol-keresztény ellenáll bizonyos gondolkodási formáknak s újak felé
tájékozódik. Hogyan gondolkodik? ... A zsinati határozat erkölcsi rendről, val
lási rendről, világi rendről beszél. De aki a világot egységben látja, hol keressen
benne ilyen rendeket, ilyen megosztást? Sehol. Ennek a megosztásnak. jobban
mondva, beosztásnak toronyszoba illata van. A valóság sosem ilyen steril, de
még a vallás valósága sem. Nekünk nem erkölcsi rendünk van, hanem Krísztu
sunk. Aki elborít mínket és föltámadásával kivédhetetlenűl befödi az egész uni
verzurnot. Nekünk Krisztusunk van, akiből a vallás úgy következik., J11Ínt fény
Ioerásbóí a fény. Ez a vallás nem azonos a templomba j'á!rá:ssal, bár TIéSZe az is.
Nem azonos a vflágnézettel sem, nem folyik a vallásból valamilyen kötelező vi
lágnézet; amikor azt állították, hogy de igenis, folyik, akkor ezt a vallástól
idegen politikai' érdekből állították. A keresztény természeteren nem lehet ateis
ta, de lehet választott világnézete, amit a kor, tapasztalata, műveltségi, politikai.
vonzalmai színeznek, Krísztus nem világnézetet követel tölünk, hanem irgalmat,
tökéletességet, ~~got, békességet, türelmet, szeretetet. Tehát. többet és mé
Jyebbet a viliígnézetnél.

Mi a vallás? A Krísztus szabadságától átjárt ember lelkísége; a személviség
nyilvánvaló titka. A Krisztusból sugárzó élettel elborított ember a vallásos em
ber, 8k-ít Krisztus megmerített tisztaságában, s akinek ez amerítkezés fel~jthetet

len maradt. Ebből, sajnos az is következik, hogy a magukat vallésosnak tartó
emberek nagy rtöbbsége egy "erkölcsi rend követője inkább, mínt vallásos. Pedig
bár a vallásnak valóban természetes következménye az erkölcsiség, sőt Jézusnak
egyenes parancsa; mégis, mintegy mellékterméke a vallásnak. mivel fő terméke
a szeretet.

A vallásos ember nem föladatokat teljesít, hanem a hivatását éli. Nem köte
lességei vannak, hanem szeretetéből fakadó cselekedetei. Nem ilyen vagy olyan
alkalomból föllobbanó hit-szakaszai, hanem egyaránt fontos jelenideje. Ami nem
azt jelenti, hogy nincs feladata, nincs kötelessége, nincs aklJUális szerepe. ha
nem azt, hogya részletek Tovására jobban vonzza őt a t~ljesség, erre pgyel,
gondolkodásmódját is döntően ez határozza meg.

A zsinati határozat - akarva-akaratlan - térképet sugall olvasójának, ame
lyen mintegy elszórtan papi gócpontokat láthat. s körülöttük az apostolkodó
híveket, szinte előörsöket a közömbös közegben, ami a világ. Ezek az előörsök 
idézek - ,.az emberek között vannak és világi foglalatosságot folytatnak". Ha
csak ezek az apostolkodók vannak az emberek között, .és a papság egymás között
van, arz; annyi, miJntha a kovász kovász kívánna maradra. a sö pedig 86. Ez az
íz-vesztés biztos útja, a kelesztes elmulasztásának a módía. Ami .végzetes.' Az
ízesítésre alkalmatlan só útszélre vettetik. Nem lehet m4sként: egymással; egy
más között kell lennünk, kitéve az érintkezés, a taIálkozások folY1Xmos csiBm16.
dörzsölő, alakító hatásának. Nemcsak egyeztetni kell a gondolatainkat, hanem
ütkÖZitetn.i is, hogy szokjuk, becsüljük, várjuk egymást. Másként a gondolkodáB
rnódok különbözősége feszültségeket szül, s óhatatlan, hogy a konokul többfajta
látásmód ugyanabban a dologban ne mindig mást lásson. Papságunknak - ilyen
értelemben - vílágiasodnía kell, a világiaknak pedig át kell élniük a papi hi
vatás míbenlétét, II mélyebb, "szakszerűbb" vallási életre kell Jutniuk. Itt az
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ideje.. hogy a megszélaléslg hasonlítsunk egymásra. Ezen nem .fölhígulást, nem
elkészálást, nem a hivatástól való elidegenedést értek. hanem fölszított testvéri
szeretetet, jobb, kölcsönös megismerést.

Ha ez igaz, akkor engedjék meg. hogJ" nagy vonalakkal fölvázoljunk egy
ilyen személyíséget, aki hasonlít ránk. meg nemis. aki mégis mi vagyunk. mert
már kezdünk azzá lenni.

Milyen tulajdomápai vannak? Mindenekelőtt figyel. Figyelmes! Ha a figyel
me általános, tárgyszerű és pártatlan, valóságukban fogja megísmerní a dolgo
kat, nem másodkézből, rábeszélésre. hallomásból. De figyelme szenvedélyes le
gyen. fáradhatatlan, hisz szó szerínt az üdvössége múlhat rajta. Mi mást jelen
tene Krísztus többször hangoztatott, szinte félelmet keltő mondata: "Akinek fille
van, hallja meg!" Mi lesz azzal. akinek van füle; nem is süket, de hallófáratalt
eltömte lármájával a kapzsíság, a hatalom. a világ. s törmelékeivel a kisszerű

ség? .. , Tegyük csak hozzá bátran, akinek tapíntószemölese van, akinek érzé
kenysége van, akinek emlékezete van, akinek lába van. akinek pórusai vannak,
az érintse, . érezze, emlékezzék, járjon utána, adja oda magát neki! Mert Isten
nem paitakocska, aki csordogál, hanem elárad, mínt a tenger, a teremtett világ pedig
özörilik felénk. Nem lehet őket csípetnyí anyagmil}tából megismerni. nem lehet
ujjhegy(inket belemártva megkóstolní : Istent teljes lényünkkel foghatjuk föl. S
bele kell állnunk derékig a világba.

Hogyan vag'IfUnk ezzel a f~gyelemmel? Az még csak megy, hogv figyelünk
a hatóságokra. a körlevelekre, a naptárra, a nívöra, a látszatokra. de figyelünk-e
a csöndbe burkolt jelekre, a néma és félszeg mozdulatokra, Isten idejének a je
leire? A' világ új- meg új figyelmeztetéseire? Az éretlenségünktől. a keresztény
ségünk gyöngeségeitól lassan elforduló világra? A mozdulatlan levegőre figye
lünk-e, mely:ben -váratlanul fölhangzik egy ~ejtett félmondat. amely a mi szá
munkra döntő? 'Az ugráló verebekre, tanítőínkra? Isten jelentéktelenjeire, egy
csípőficamos vonszolódó lépteire, egy. vásott arc mögött megnyíló keserűségre.

egy kődarabra, amivel templomablakokat- zúztak. be? Egy fontos s1JŐnyegmintára,

egy liturgikus mozdulatra, amely lassú, mint a naplemente, egy beteg arcában
hirtelen föl.~ütó fényre, figyelünk-e a semmikre, amik üzenetek, és' egymásra,
akár a hosszú hallgatás, a szóban való önmegtagadás árán is?

Isten nem a .multímültomosoknak, Rem a hadseregfőparancsnokoknak szekott
. üzenni, hanem egy pásztorfánynak, egy kísfíúnak, egy tudatlannak, aki szent,

Éppen így hízhatja mondanívalójét egy útmenti srz:arnárfarkk6róra. e~y szareves
tölgyre a smkadék szélén, vagy egy bűnétől rogyadozó bűnösre. Azokra szekta
bízni titkait, .akrknek már vagy még ,nincs mít elveszíteniük magukon kivül, s
~t S2lÍvesen elveszitik : ettöl· oly IO'ÖnyÖfűek. Mert ejtv szamártfarltk.ór6
semmível sem kevésbé szép egy gótikus toronynál. az öreg tölgy egy görög szo
bornál, a bűnös talán Jézus KrisztJusnál. aki talál helyet bűnbánó szívében.

Figyelnünk kell, hogy majd a nagy beszámoltatás idején Istennek fölmond
hassuk a Iístát, pontosan és jókedvűen. Mi az, amit kíhagyhatnánk ? Nincs fi
gyelmünkre méltatlan dolog; le~evésbé a rossz az, Ránk van bízva az egé&Z,
nemcsak, amí tetszilk t'1ekünk. Aki a megroppant nádat sem törte el. bebizonyf
totta, "hogy az egész az övé. Aki figyel, az szeret.

Aki figyel, észleli a világot. Fölfogja, hogy ennek a világnak vannak tör
vényei, amelyek nem egyeznek Isten akaratával. Isten akarata és a vílág tör
vényei között nem rangJbeli a különbség, hanem a sokarcú bűn. Ezért nem fo
gadta be a vHág a világosságát, s ha nem fogadja be ma sem, a bűne miatt
veti víssea. A vilá!lll'lak míntha saját vHágo&sága volna, amely legjobb esetben a
szellem, ~'bb esetben a hatafom. Legjobb java a jólét, a jóllakottsá/t. S a
pokoltornáca, 'ahol a jóllakottak gazsága lecsapódik, az éhezők nyomomegyedei.
II.rfntha külön lelkiismerete volna, a .tudomány és saját liturgiája, a művészet.

es saját mennyországa is, a társadalmi méretű szabadság, egyenlőség, jog. De
egyetlen ember boldogtalanságára. szenvedésére vagy gyászára sem tud hathatós
orvosságot adni, mert nem birtokolja a szerétetet. A jótékony hatalom sem ad
hatja vissza a ki~ermeknek meghalt édesanyját, a' j6lJakobtakat ,js elpusztítja
a halál, és a fölszabadult népeket új fene rágja, új gyűlölet, új ,botrányok. A
tudomálny nemcsak a jó szándékú embel:'Ek.nek S'ZOLgál, népirtó feRyVereit kezükbe
kapattnthatják a ha1la!lom m~e mindig kész gátlástJalan, cinikus. rel8
tivillta erők is.
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Mégsem szabad lebecsülnünk a világ törvényeit. Kívül állni a hatásukon. ez
önáltatás. Valamennyien bele vagyunk szőve a világ szövetébe, lsten akaratára.
Benne vagyunk a világban testestől-lelkestől. de nem e világból valók vagyunk,
Krísztus f,igyelmeztetése és akarata szerint. Ha figyelünk a világ sorsára, nem
lehet nem látnunk, hogy ezer sebből vérzik, míg megrendítő erőfeszítéseket tesz
a jó tefé. Csodálatos meggyötört, nagy reményü, kegyetlen" tragikus világ ez.
Mégis, vagy éppen ezért, Krísztus egyértelmű választ adott neki: beléöltözöttl
Azóta minden tettünk. gondolatunk és imádságunk hat erre a vílágra" és gw-a
rapítja jóra törő erőit. Krisztus e világ megváltására érkezett. Ezért a világ
mínden teremtrnényével, földjével, egevel és madaraival megigért dicsőségre vár.
Addig sóvárog.

Milyen az a szabadság, ami után kiált a világ? Emberi szabadság, az ember
testi-lelki mivolta által megkövetelt szabadság. Történelmi, nemzeti, politikai
szabadság. A történelmet úgy is fölfQ!!Jhatjuk, mint a szabadság megszerzésének
folyamatát. Vagy mint a megszerzett szabadság elvesztésének folyamatát. Krisztus
a lélek szabadságát hirdette meg. Mível a szernélyíség szabadságát hozta el,
egész életében mást sem tesz, mint roppant, isteni felelősséggel figyelmeztet az
üdvösség kockáztatására. A politikai szabadság nem riválisa a lélek fölszaba
dulásának. Az előbbi emberi nemben gondolkodik, az utóbbi az egy egyetlen. konkrét
emberi személyben. Az előbbit ki lehet vívni fegyverrel, az utóbbit lehetetlen.
Egy nemzetközösségnek. egy kontinensnek nincs üdvössége, az eg1J embernek
van. Sőt, az egy embernek mása sincs, csak üdvössége, rnível a halála minden
egyéb dolgának véget vet. Ezért az emberi szernélyiségre .döntő kijelentéseket
Krísztus tette, hihetetlenül fölerősítve a személyíség fontosságát. A viLág azért
tehetetlen az emberi személyt fenyegető Rosszal szemben, mert a Rossz az em
bert léte gyökereiben támadja meg. Ide egyedül Krisztus képes leereszkedni,
mintha a pokol tornácára ereszkednék le. Ide száll le ma is,személyenkénti
poklaink küszöbére, Itt váltott meg minket,és itt is marad, hallgatag hűségével,

amíg akarjuk, hogy maradjon. Az általa hozott szabadság nem átmeneti, hanem
totális és örök, mert végül minket önmagunktől is megszabadít. azéttörve véges
ségünk korlátait és kijuttat a teljes szabadságba, amely a szeretet, aki Isten.

A kegyelern által fölszabadított szívű ember igen érzékeny az értékekre. Mint
valami finom műszer, rnindíg arra fordul, amerre értéket gyanít. Milyen érté
keket? A lélekéit. Amik Jézus szavai szerint régiek és újak. Amikben bővelkedik

a rnúlt és a jelen. A múltból csak az értékek maradnak meg, a jelent csak
értékei szerint ítélhetjük meg. Ezeket az ember nemzedékről nemzedékre viszi
magával, és egyszer megérkezik velük a mennvorszáa kapujához, rnelv a közvet
len közelébe nyomult. Ime, az igazi közösségak hatalmas értékgyűjtő ereje, ér
ték-Iölszívó, értékbecsülő szenvedélye és felelősségel. ... Szerit János evangélista
Jelenések Könyvének ez a nagy pihlanata : majd kiderül ezeknek a továbbadott
értékeknek a fémjeléből. hogy (fölísmertük, vaav sem) Istentől valók voltak.
Ezért a mi érzékenységünknek egyetemesnek kell lennie. Netán felekezetivé szűkült
szemünket katolikussá kell tágrtanunk, azaz egyetemessé. Semmi emberi nem
állhat tőlünk távol! Semmi törékeny. semmi áldozatkész, semmi tötedelmes!
Nem megneveznünk kell az emberi értékeket, nem fölcédulázni, nem fdókokba
szedni, hanem szeretní ! Bele kell élnünk magunkat a kortárs-ember (helyzetébe,
nyugtalanságába. k,udarcaiha, de a sikereibe, az örömeibe is. At kell élnünk
a szellemét, a rnűvészetét és az írodalmát. melyből kíhallatszík vallomása, föl
jajdulása és kétségbeesése, mikor elérhetetlennek érzi a jót.

De figyelnünk kell befelé is: a bennünk megszólaló hang a legjobb erőnk.

Ha tiszta, szabad ez a hang, úgy tűnik föl, sokkal éberebb nálamk, Jobban is
mer bennünket saját magunknál. Fölényesen ítél huzavonáínk fölött. Bölcsebb:
élesebb és előrelátóbb. Nem fárad el. mível tudja, hogy üdvösségünk örök harc
gyümölcse, Mert nem pihen a körmönfont, okos, ravasz, nagy Közönséges sem.
Ez a hang hallatíamrl kényes mérlea-helyzetben figyel bennünk

Ahogy a vnlágot át- meg átszövik a jelek, Isten jelei. úgy j,áT át mínket is Isten
pulzáló szeretete. Akár egy elektromos hálózat, mely riasztó és megnyugtató
jelzéseket ad, de ki is sül messrázkódtató terhelésre. ÖVé az a belső hang. Nem
szavakat ejt ki, hanem érzeteket kelt. Hirtelen beárnyékolja bizalmunkat. ha
veszély fenyeget. Egyszerre csak összezérja belső egünket, míelőtt valami rosszat
tennénk. A belső hang szabadsága és tisztasága tesz mínket szabaddá és tisztává.
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Ha a vallásos ember így figyel, fölfogja a való vdrráJgot, észdeli a szabadságot
és az értékeket, hallgat a belső hangjára, tehet-e mást, mirithogy eljut a szere
tethez? Aki szeretni akar, annak le kell bontania 'magában azokat a palánkokat.
amelyek mögé - szinte reflexszerű mozdulattal - víssza-visszahúzódík, Akii
szeret, kiszolgáltatottá válik. Lehet bántam őt, nincs fedezéke, meg lehet szólní,
ki lehet Iárasztani, be lehet bizonyítani, mennyíre tehetetlen. Magatartása bot
rány lesz abban a világban, amely folyton bunkereket épít magának, és atom
függöny mögé kuporodik. De aki szeret, azért szeret, mert nem tehet mást. Mert
megértette, hogy kiszolgáltatottsága az egyetlen győzelem a rossz fölött. JézUs
Krísztus visszaparancsolta Péter kardját a hüvelyébe, mert még a jogosan vé
dekezőnek sem engedte meg az erőszakot. Pétert kíméletlenül Iesátánozta. amikor
tenyeres-talpas rnódon be akart avatkozni az üdvtörténetbe: 0, Uram, hogyan is
történhetnék ez meg veled!, a kínhalál nigyanis. Ez is erőszak.

A szerétet tehát gyaníthatóan a leghatalmasabb erő, ha ilyen védtelen tud.
s akar maradni. A logikus következtetést megbuktatja. nem felel meg a várako
zásoknak, s többnyire csak akJkor lehet megérteni, amikor már kiterítve fekszik,
aki .szeretett, A szerető ember szeretete mínden értékének foglalata. Isten orszá
gát kutatja, ahelyett, hogy a 'biztonságára ügyélne. Túllát az ember országán,
de - különös módon - nagyon jól' ismeri az ernberek országának dolgait. De
talán nincs is ebben semmi különös, A szerető ember megérzi a világon, hogy
képtelen kitörölni természetéből származásának emlékezetét: Isten a teremtés előtt

a szívén hordhatta a világ teremtésének tervét. Ezért nem különös az sem. hogy
Assisí Szent Ferenc halaknak. fáIkinak. víznek. napnak,' madaraknak. farkasnak
énekelt. Tudhatta, hogy énekei fölkeltették a teremtményekben a legnagyobb
szeretet emlékét. Igy van a szeretettel a világ is: öltözhet vasba, a szerétet előbb

-utóbb a vas mögé férkőzik. A világ szerethető, mert - tévedései ellenére is 
teremtve van. A világ szerethetö, mert áldozat 'iS,I1JemCiSak merénvlő,

Aki szeret az mer szabadon gondolkozni. Nem besulykolt sémák szerínt, nem
illedelmesen, nem pusztán elvárásoknak megfelelően, nem a rang színtíén, nem
hódolatból és nem alacsony számításból] ha 'ezeket egyáltalán a gondolkódáshoz
sorolhatjuk. Ali,ghanem másként kell őket nevezni: renyheségnek, kényelemnek,
karmerízmusnsk, szolgaíeíküségnek, önzésnek. A gondolkodás nem luxus. nem
kötekedés, hanem Isten jele rajtunk: e jellel ütjük WI fejünket a tömkelegoől,

errőf lehet rárrk ismerni, szellemünkre és felelősségünkre. Tehát jól kell gon
dolkodnunk, a dolgok valódi állása szerint. Vagyis. sokszor ár ellenében. De ez
a kockázat a szabad gondolkodás ára! A lelkiismeret tisztasága egyben szabad
gondolkodást is jelent, mert a tiszta lelkiismeret nem sarkallhat tisztátalan gon
dolkodásra.

A jó gondolkodás rnegoldásra törekszik, Vagyis arra, hogya dolgokból azt
hámozza ki, ami bennük van, s nem mást. Tehát aki jól gondolkodik az nem
ködösít, ner.. terel félre, nem hallgat lebéklyózó félelmeire, sem visszahúzó erőire.

A baj általában ott van, hogy egy-egy' bonyolult helyzetet nem a saját köve
telményei alapján ítélünk meg, ilyen 'követelményeket sokszor el sem ismerünk,
azaz régi ítéletekkel )tözeledünk egy új helyzethez. A helyzeteket pediQ az jellemzi,
hogy újakat mégú;abbak követnek. Ha van ennek a fogalomnak "haladás" ér
telme - sokan Vlitatják! -, akikor az' II változó és alkalmazkodó, de helyes aon
dolkodásmódban nyilvánul meg. Új gondolkodásmóddal természetesen új világ
épül, s ebből nem maradhat ki II kereszténv sem, mert benne Jézus KrdSZJtus
maradna ki.

Aki szeret, az szabadon gondolkodik. Aki szabadon gondolkodik. az jól gon
dolkodik. Aki szeret és jól gondolkodik. az eljut a megértés művészetéhez,

Igen, a megértés művészet. Nemcsak az elme vesz részt benme, hanem al szív,
a lélek, az ember egész habítusa. Az önísrnerete. Amely már reg' beláttatta vele,
hogy semmivel sem különb egy nagy bűnösnél. Sőt, egy nagy bűnös v·ágya a
megigazulásra sokkal közelebb állhat Jézushoz. mint a fontolgatva .haladó lépe
getés. Ha egyszer Avilai Szerit 'I'eréz am mondta magáról. hogy "Isten bolondja,
nagy bűnös vagyok", akkor mit mondhatok én? Még Isten bolondja sem va
gyok . .. A megértés az alázatosság gyümölcse. Az alázatos tekintet a dolgokat
alulnézetben látja. Az alázatosság "pin~~i" helyzet. A lebocsátkozó lélek hely
zete ez, a cellalak6é, akinek vallató sötétjébe csak a kegyelem süt be olyikor
-olykor. Ide a hatások letisztullWl.,. a oicomák köntörfalazása néllkül érkeznek. Itt
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a dolgok azok, amik. S egyrnagukban oly veszendők, oly Iájdalmasak, oly mezí
telenek. Szinte dideregnek. Itt csak az marad' meg a dolgokból, aminek egye
düli orvQlSa Jézus Krisztus ...

A megértő nem kutat okok után. érvekre nem vonultat föl LáJZa:S ellenérve
ket, nem harciaskodík a nagyképűség vagy a kisszerűség mutatványaíval, hanem
meghallgat. Türelme rnindig hosszabb a bajoknál. A megértő embemek ezért
mindig van ideje a másikra, míg a kapkodó értetlenségnek sosincs. A megértő

nek az a jutalma, hogya bajjal, hibákkal terhelt lelkek az ő javallatára köny
nyebbülnek meg, az elvétett cselekedetek az ő indítására tétetnek jóvá. A meg
értő embernek vallomást tesz a világ, amely szímte lesd őt. Igazában ő illeszti
össze a vílágot, amely mindig újra szét akar esni.

íme, tehát a figyelemtől eljutottunk a megértésíg, s közben míntegy átfé
sültük egy apostol-keresztény Ielkiségét; azét, akinek van bátorsága ahhoz, hoav
folytonosan tanuljon, s néha tanítson. Kereszténynek lenni számára armví, mínt
ebben a mellékriéví jelzőben, "kereszrt.ény". kapni meg i~alZJi. nagybetűs vezetékne
vét, ahogy P. Emmanuel megfogalmazta.

Áttetsző ez a keresztény. Ami nem azt jelenti. hogy kif'ürkészhető. Éppen
áttetszősége Iátyolozza be személyiségét. Am tapasztalja ez a keresztény, hogy
egyházában számtalan arc. tekintet, papi sors, odaadó jelenlét rnögött sugárzik
föl újra és újra az, amit krisztusínak nevezünk, ez az értelemnél rnélyebb hit,
amely ma is képes megmenteni a világot. Ennek a kereszténynek ott van a kezé
ben az evangélium, benne maga Krisztus él. akinek tanítása a legjobb tanúság
isteni léte mellett. Mondatai, mint egy-egy sebtapasz, úgy íflenek az ember ba
jaira. Ebben az evangéliumban bontakozik ki először az Oltáriszentség, és ma
ugyanúgy fölszáll életünk horizontjára, mirrt akkor, ott, Krísztus kezében, a si
kált faasztal fölött.

Az eucharisztia útnak indítja a vallásos embert:

Mit mondjon? Az' örömhírt mondia.' Azt, hogy minden baj, fenyegetettség,
halál ellenére élt s él Jézus Krísatus, aki ideiglenessé tette a rosszat, bármény

'nyire rossz is az, mert elszenvedte és Iebírta. Azóta válhat az ember dicső

ség évé a fogyatkozás, a vereség, a megcsúfolás, a megaláztatás, a világ meg
-megújuló űldözése, s a halál, Jézus nem szüntette meg őket, hanem kinőtt

belőlük, átütötte őket, mint valami vastag, iszonyú páneélzatot, amely össze
akarta lapítani. Rést ütött rajta, s maga után int valamennyíünket. Ez a pán
céllap ott lebeg fölöttünk is. Kár tehát lekicsinyelni abban a hiszemben, hogy
így kelendöbb lesz a Iejártnak mondott kereszténység. Nemcsak nekünk nincs
hová menní máshoz, mint Krisztushoz, hanem a világnak sincs.

Kinek mondja? Annak. aki az útjába kerül. Embemek. tájnak, fűnek, fának.
Annak, aki meghallgatja, és aki nem hallgatja meg. Ha kell, énekeljen, ha kell,
dadogj on neki. Mondja, amikor az időjárásról beszél, és mondja, némán, SZIa
"ak nélkül a hangversenyteremben a függönynek. a mennyezetnek, si hang
szerelenek. Suttogja bele deres leheletével télen a tenyerébe, kiáltsa bele a jég
esőbe, mondja jobbról balra. és balról jobbra. Mondja latinul és szuahélí nyel
Vén, magyarul és görögül. Mondja fiatalon. és egy aggastyán remegő ajkával.
mondja a falnak, a pirkadatnak, a víztükőrnek. Mondja magának, és mondía
Istennek is. Mondanía kell, mert a lét értelmét jelenti ez a név: Jézus KIi~tus.

Hogyan mondja? Ne hagyja pislákolássá györugiiLná a lélek. tüzét, hadd lobog
jon, világítva és melegítve másokat. Ne tápláljon kétségeket az iránt, hogy a
világ mai állapotában talán mánden eddígímél jobban szomíazza a szeretetet,
egyetlen kiútját. Lássa meg, hogy mennyí gőg. tudatlanság, köd és zavar, sze
rencsétlenség és blazírt unalom lappang a szerétet elutasítása -mögött, De hall
gassa meg az okos ellenvéleményeket, főleg a fiataJOIkéit, mert mínden bátor
bírálat segít Iefeszegetní a Krísztus igazára rakódott kövesedest. és segit újra
hajlékonnyá tenni elmerevedett meggyőződésünket.

Aki él, növekedjék utolsó leheletéig.'
Dosztojevszkij szavaival szerétném befejezni. Em írta 1854-ben., egyIk levelé

ben: " ... hinni kell abban, hogy nincs semmi, ami KrisZtusnál szebb•. mélyebb,
vonzóbb. ésszerűbb, hősiesebb és tökéletesebb Ienne ... Mi töbp! Ha valaki be
bízonyítaná, hogy Krisztus nem tartozik az igazsághoz és val 6 b a fi úgy lenne,
en akikor is inkább Krísztussal maradnék. míntsern arz i,gazsá~."
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