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HÚSZÉVES A II. VATIKÁNI ZSINAT

BELON GELLÉRT

EGYHÁZKÉPÜNK

A második világháború befejeztével Suhard bíboros, Párizs érseke 1947. nagy
böjti pásztorlevelében fölteszi a kérdést: Emelkedik-e vagy hanyatlik az Egyház?
Sok mozzanatot és lehetőséget tár föl, amik az emelkedésre mutatnak. Viszont
nem hallgatja el a hanyatlás szimptómáit sem.

Húsz évvel a II. Vatikáni zsinat befejezése után még jogosultabb feltenni Su
hard bíboros kérdését, mert hiszen az Egyház önmagát vizsgálta meg a Szentlé
lek világosságánál, és megnyitotta kapuit a belülről mozgolódó erőknek (apertu
ra), sőt párbeszédet kezdett az emberi kultúra minden formájával, (aggiorna
mento). Oriási várakozás előzte meg a zsinat megnyitását, ám ugyanolyan csa
lódás fogadta az első ülésszak lezárásának azt az eredményét, hogy Szent József
nevét be kell venni a szentmise kánonjának szentjei közé. Soványeredménynek
tűnt ez a legtöbb embernek, de a Wók tudták" hogy ei olyan, mint a jégpáncélon
a repedés, midőn a tavasz erői megíndulnak. Es amikor húsz é~el ezelőtt bezár
ták a zsinatot, a kettősség megmaradt: a konzervatívoknak túl sok volt a zsinat
újítása, a reformereknek pedig túl kevés. Es mert a zsinat igen mérsékelten
használta a hatalom eszközét, az ellentétes irányzatok fölszabadultak és polari
zálódtak; s akikben megfogyatkozott az egyház iránti szeretet, megtagadják a
Tanítóhivatal intézkedéseit.

Suhard kérdésére tehát ma is így kell válaszolnunk, ahogy ő:' emelkedik is, ha
nyatlik is. Vannak csalhatatlan jelei az emelkedésnek, pl. a Szentírás népszerű

södése, a kis csoportokban kialakuló vallásos élet, búcsújáró helyek telítettsége,
a pápa látogatásainak hallatlan sikere. De nem lehet elhallgatni a sikertelensé
gek egész sorozatát: a gyakorlati ateizmus ijesztő terjedése, a elnéptelenedése
és a terhességmegszakítás törvényes engedélyezése, a szesz és a sex térhódítása,
a drog és a terrorizmus uralomrajutása, a templomok kiürülése majd mindenütt.
Nem szólva a fegyverkezési versenyről és a béke fenyegetettségéről.

Az emelkedésnek és a süllyedésnek ez a párhuzamos jelenléte újfajta jelen
ségnek tűnik egyházunkban. Legalább is sokak szemében. Az örvendetes és le
hangoló mozzanatoknak ez az együttes jelenléte igazolttá teszi sok hivő szemé
ben és lelkében a kiábrándulást vagy legalábbis a bizalmatlanságot az egyházzal
szemben.

Hogy volt régen?
Röviden át kell tekintenünk egyházunk kétezer éves történetét. Az utolsó száz

évben két kiváló ember is írt ebben a tárgyban könyvet. A kiváló spanyol gon
dolkodó, Unamuno: A kereszténység haldoklása címen foglalkozott e kérdéssel. A
bíboros-jelölt és a szentség hírében meghalt Rosmini pedig A katolikus egyház öt
sebéről értekezett, 'amit indexre is tettek. - A katolikus megújulás századában,
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amikor a reneszánsz és reformáció veszteségei után a trienti zsinattal kezdetét
veszi a katolikus barokk pezsgő vallási élete, Pascal úgy találja, hogy amint meg
lehet írni Jézus szenvedéseinek történetét Máté, Márk, Lukács és János szerint,
úgy lehetne és kellene megírni: Passio Domini Nostri Jesu Christi secundum
historiam. Szerinte a történelem nem más, mint Jézus állandó szenvedése. - Ha
azt a -két korszakot nézzük meg, amelyet történészeink az egyház két virágkorá
nak jeleznek, ott sem látunk-mást, mint a fény- és árnyoldalaknak együttes jelen-
.létét. A középkorban a XIII. századot nevezik a pápaság s vele az egyház fény
.korának. Mégis - a legenda szerint - Assisi Szent Ferenchez így szól a Sal}
Damiano-i kereszt Jézusa: "Ferenc, építsd újra Egyházamat, hisz látod, hogy om
ladozik." És a pápaság fénykorát legmagasabbra emelő III. Ince pápa utasítja el
a szerzetének jóváhagyásáért nála' járó Ferencet. De éjszaka álmot lát, amint az
egyház középpontját jelző Lateráni bazilika tornya összedőlni készül, és azt egy
umbriai darócruhás ember tartja vissza. A pápa az elutasított Ferencet véli fel
ismerni benne. Valóban virágzott ·az egyház buzgóságban, tudományban, de
ugyanakkor omladozott is. Vagy villantsuk fel az egyházatyák korát, a IV. száza
dot amikor az egyház a konstantini engedmény után az üldözésektől megszaba
dulva szinte futótűzként terjedt el a hatalmas római birodalomban. Szent Jero
mos egyházatya betlehemi magányában így kesereg egyik levelében: Totus mun
dus ingemuit et arianum se cognovit - a földkerekség felsóhajtott és ariánusnak
ismerte meg magát. Es szinte nyomdafestéket nem tűrő szavakkal ecseteli a ró
mai papság életét. Virágkor és bírálat, méghozzá egy szent ember ajkáról. Egy
időben, együttes jelenlétben..

És Jézus korában?
Az egyház emelkedésének és süllyedésének a jelei együttesen vannak jelen min

den korszakban. Talán az egyikben jobban feltűnik, mint a másikban. De jelen
van. Kérdés azonban, hogy az Egyház alapítójának idején hogyan is volt.

Lehetne már ott kezdeni elmélkedésünket, hogy a betlehemi jászolnál is
együtt szerepelt az angyalsereg éneke és a barlang szegénysége, a királyok dí
szes felvonulása és a ház egyszerűsége.A tizenkét éves Jézus szellemi győzelme
és Názáret titkokkal teli hallgatása. Keresztelő János tanúságtétele a tömegek
előtt, és a hozzá csatlakozók csekély száma. Péter vallomása Jézus istenségéről,

majd emberi gondolkodása, ami miatt sátánnak kell nevezni őt (Mt 16). A szí
neváltozás ragyogó fénye és halálának emlékezete (Lk 9, 31). Az utolsó vacsorá
nak isteni szeretettőláttüzelt pillanataiban a tanítványok hatalmi versengést tar
tanak, és röviddel ezután megtagadják és elhagyják Jézust.

Mindezt Jézus összefoglalni látszott azzal, hogy feltámadása után testén hagy
ta sebeit. Hiszen ezek bizonvára nem festett sebek voltak, hanem halálos sebek.
És a Jelenések könyve a viÍágtörténelem középpontjában a Bárányt állni látja,
"mintegy megölve" (Jel 5, 6). Feltámadtan is, égbeszálltan is élve hordozza a halál
jegyeit. Ezzel a folytonos kihívással és győzelemmel a világtörténelem végéig is
métli a prófétai szót: "Halál! Hol a te fullánkod? Halál! Hol a te győzelmed?"

(1 Kor 15, 55). Sőt e sebeken keresztül gyógyító erőket áraszt bele a világba. Apos
tolainak, de különösen Tamásnak hitetlenségét az első húsvétestén sebeinek érin
tése által gyógyította meg, mint Szent Gergely pápa után Pascal is hangsúlyozza.

A Zsinat nagy lépése
A II. Vatikáni zsinat után az egyházban két kifejezés hangzik a legsűrűbben:

Corpus Christi Mysticum, Krisztus Titokzatos Teste, és a Mysterium Paschale, a
húsvéti titok. Az első az egyház megjelölésére szolgál, a másik az egyház életére.
Örökké hálásak lehetünk a Szentléleknek, hogy az egyház tudatának mélyéről
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felszínre hozta ezt a két kifejezést, és szinte mindennapi kenyerünkké tette. Igy
elindította e két nagy valóságot arra az útra, melyen egyetemessé válva átformál-o
hatják mindnyájunk egyházszemléletét, és kiábrándulások helyett bizalmat, fé
lelmek helyett bátorságot adnak, a szeretet megfogyatkozása helyett pedig a ra
gaszkodás gyermeki bizalmával öleljük át valós és konkrét egyházunkat, akár az
emelkedés, akár a hanyatlás benyomásait vegyük róla.

Hogy az egyház Krisztus Titokzatos Teste, az hozzátartozik katolikus hitünk
alaptanításaihoz; de nem kapta meg azt a középponti helyet.sem a szertartások
ban, sem az igehirdetésben, amit megérdemelt volna. A modern idők felnyitották
érzékünket a kollektivitásra, és ráébresztettek arra, hogy kisebb-nagyobb közös
ségek tagjai vagyunk, sőt az egész világ is közösséget alkot (pl. gazdaságilag). Igy
most hangsúly kerül a XII. Pius pápa által külön enciklikában méltatott, de kez
dettől fogva meglévő keresztény tanításra a Titokzatos Testről (Mystici Corporis
enciklika). De még mindig mintha kissé elvontan szerepelne a test a közösség ki
fejezésére. Szent Pál alapvető helyein (Róm 12 és 1 Kor 12) állítja, hogy az egy
ház Krisztus teste: "egy testben több tagunk van, de nem ugyanaz a föladata
mindegyik tagnak, éppúgy sokan egy testet alkotunk Krisztusban, egyenkint vi
szont egymás tagjai vagyunk." (Róm 12, 4).

Pedig a mi Urunk igen világosan és döntő tanításokban is kijelentette, hogy
tagjaiban is él., "Aki titeket befogad, engem fogad be." (Mt 10, 44) - mondja ta
nítványainak. Es "amit e legkisebb testvéreim közül eggyel tettetek, velem tetté
tek" (Mt 25, 40) - mondja az utolsó ítéleten. Saulhoz a damaszkuszi úton így
szól: "Saul, Saul, miért üldözöl engem? Erre megkérdezte: Ki vagy Uram? Én va
gyok Jézus, akit te üldözöl." (ApCsel 9, 4). Krisztust kell tehát látni az egyház
tagjaiban, de egymásban is. "Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus iránti
tiszteletből - írja. - Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Ur
nak. .. Férfiak! Szeressétek feleségteket, mint Krísztus is szerette az Egyhá
zat . .. Szolgák engedelmeskedjetek... földi uraitoknak, akárcsak Krisztus
nak. " Gazdák! Viselkedjetek velük ugyanúgy." (Ef 5, 21. 22, 25; 6, 5. 9). Ezért
kér általában bennünket: "Vgyanaz a lelkület legyen bennetek, amely Krisztus
Jézusban volt." (Fil 2, 5). Es nemcsak úgy, hogy az Ur Krisztus példáját kell
követnünk, hanem bennünk akar élni, akarja kibontakoztatni életét a kegyelem
titokzatos valóságában. Ezért mondja a Zsinat: "Minden tagnak őhozzá (Krisz
tushoz) kell formálódnia, amíg Krisztus ki nem alakul benne (Vö. Gal 4, 9). Így
beépülünk életének misztériumaiba, hasonlóvá leszünk hozzá, vele együtt ha
lunk meg és támadunk fel, amíg együtt nem uralkodunk vele." (LG 7).

A Titokzatos Test tartaLma
Az ószövetség népének volt egy olyan irányzata, amelyik a megváljót kész em

berként a templom ormárólleszállni gondolta (Mt 4, 6; Jn 7, 27). Am Jézus az
emberi élet minden mozzanatát lefoglaltá a megtestesülésben a megváltás céljá
ra: fogantatásától kezdve a 30 éves názáreti rejtettségen át a nyilvános élet há
rom évének sikerein és szenvedéseín át a halottként fekvés három napjának vé
géig. Hogy mit rejt egy dolog lényege, azt időbeli kifejeződése mutatja meg. Hogy
a megváltás titka mit tartalmaz, azt megláthatjuk, ha megnézzük, mit futott be
földi életében Megváltónk az idő koordinátájának egymásutánján. Ha ezeket az
egymásután következő kegyelemmel teli mozzanatokat keresztbe fordítjuk, meg
kapjuk a mindenkori egyháznak és a mindenkori élő keresztényeknek a krisztusi
testben való elhelyezkedését, annak keresztmetszetét. v

Jézus földi életében ezek a misztériumok egymás után következtek, most az
összes egymás mellett is lehet az egyéni keresztény életében és az egyetemes
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egyház életében is. Van, ahol az egyház a magzat-élet rejtettségében él, van, ahol
az igehirdető Jézus sikereit aratja, és van ahol a sírban fekvő Jézus mozdulat
lanságában nyugszik. Az egyik keresztény a Názáreti rejtettségét és mindennapi
ságának jeltelenségét, a másik színeváltozásának lelket elragadó élményét kapja
az Urtól - hogy a szenvedések árnyalatairól ne is beszéljünk. Es ahogy földi éle
tében nemcsak csodáival, nemcsak igehirdetésével és nemcsak szenvedésével
váltott meg, de élete minden pillanatával és mozzanatával, úgy most is megváltó
erőket sugároz bele a világba bármilyen formájú emberi tevékenysége vagy szen
vedése által.

Mi könnyen abba a hibába esünk, mint a messiást váró zsidók, akik kész em
berként képzelték őt el. Mi is jórészt csak a kész-ember-Krísztust állítjuk sze
münk elé, pedig ő hallgatásával is, Szent Pál jellemezte "oktalanságávalés erőt

lenségével" is (1 Kor 1, 21) ma is megváltja a világot.

Húsvéti Titok
A Vatikáni.zsinat liturgiája rendelte el, hogy a szentmise legfőbb részének, az

úrfelmutatásnak szent csendjét a hívek felkiáltása törje meg: Halálodat hirdet
jük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ami Jézus életé
nek egymásutánjában történt, azt egybeforrasztva imádjuk, Nem a Nagypéntek
hitünk foglalata. Nem is a Húsvét. Hanem együtt a kettő. Es hogy ez az Ur aka
rata, azt páratlan művészetévelés zseniális isteni alakítókészségével úgy oldotta
meg, hogy sebeit feltámadt testén hagyta. Sőt a Jelenések Bárányaként is mint
egy megölve .áll - mint már említettük - a világtörténelem középpontjában. Ez
azt jelenti, hogy az isteni élet olyan gazdag, hogy elbírja a halál mindenhatónak
képzelt uralmát: úgy hordozza, mint győztes hadvezér királyi rabjait.

Ezt a halált is elviselő, sőt győzelmesen hordozó erőt a feltámadt Krisztustól
kapjuk. A hit ugyanis és a vele kapcsolatos remény és szeretet (isteni erények)
Jézus feltámadt testének élete bennünk. Ez hihetetlennek hangzik, de maga Is
ten nyilatkoztatja ki nekünk Szent Pál szavai által. Krisztus Istene, "a dicsőség

Atyja. " világosítsa meg lelki szemeteket, hogy megértsétek. " milyen mérhe
tetlenül nagy az ő hatalma fölöttünk, akik hivőkké lettünk. Nagyszerű erejének
hatását -Krisztuson mutatta meg, amikor halottaiból föltámasztotta." (Ef 1,
17-29) "Isten ugyanis a hit által tett megigazulttá.ihogy megismerjem őt: föltá
madásának erejét, de a szenvedésben való részesedést is." (Fil 3, 10). Aszerint,
hogy hitünk milyen mértékben uralja gondolkodásunkat, és hogyan engedjük
Krisztust, hogy feltámadásának erejét a hitben érvényesítse, úgy fogunk erőt

kapni arra, hogy a Titokzatos Test sebeit győzelmesenhordozzuk.

A sebek: halálok
Jézus a halál fölötti győzelmével a halálnak minden fajtáját legyőzte. Még

mielőtt e halálok részletezését tárgyalnánk, meg kell jegyeznünk, hogy a halálos
sebeken nemcsak magát a fizikai halált kell értenünk, hanem egyrészt a szenve
désnek minden fajtáját a betlehemi barlang hidegétől és sötétjétől kezdve a testi
fáradtságon és gyengeségen át a legkínosabb halálküzdelemig. Sőt a lélek meg ren
düléseitől kezdve az Istentől való elhagyatottságig, tehát a lelki szenvedéseket is.

Másrészt vannak ol-yan halálok (és persze a halál állapotát megelőző szenvedé
sek is), amelyek szimbolikusak. Ilyen például az írás és a betű. Szent Pál mondja,
hogy "a betű öl" (2 Kor 3; 6). Nagy költők is panaszkodnak, hogy írásba foglalt él
ményeik élettelenné válnak. Azt is mondják, hogy az intézményesülés kioltja a'
spontán lelkesedést. A szokás és a gépszerúség a belső lelkületet.öli meg.
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És végül vannak olyan halálok, amiket az evilágban gyökerező gondolkodás
nevez halálnak. Ilyen a szegénység, a nemi tisztaság és megtartóztatás, az alázat
és engedelmesség, a szolgálat vállalása és az utolsó hely igénylése.

Amikor Krisztus feltámadásával győzött a halálon, akkor a halál minden faj
táját legyőzte. Es amikor a sebek formájában a halált mintegy rabláncon magá
hoz kötötte, minden fajta halált győzelmes testéhez kötözött, hogy fölötte aratott
diadalát percről-percrekimutathassa.

A halál jegyei jelen voltak és vannak egyházában is; a Titokzatos Test a Hús
véti Titkot jeleníti meg. A sebeket emberek okozták és okozzák, miként Jézus se
beit is bűnös emberek ütötték, tanítványait és híveit sem véve ki. De győzi erő
vel és győzi kegyelemmel. Itt van például a betű sebe. Mennyi ember vesztét
okozta már a Szentírás betűje?! Vagy nem értette, vagy botránkozott fölötte vagy
túlértelmezte. Minden szakadás és pártoskodás a Szentírással a kezében alapít
új irányzatot. És mégis a Szeritírás az, ami újulást, reformot és elmélyülést tud
teremteni az egyházban. Es a szakadások az egyházban, akár külsők és belsők

legyenek, mennyire jelenvalóvá teszik a krisztusi test szenvedését, fájdalomban
is, megaláztatásbanIs, hisz a hitetlen világ váltig botránkozik a kereszténység
megoszlása fölött. Es a megosztottság ellenére mégis terjed Krisztus egyháza;
nem is szólva arról, hogy az egységtörekvések milyen mélységből felszökellő

kegyelmi erőket mozgósítanak mindkét oldalon: megértést, alázatot, bocsánat
kérést és bocsánat-adást, türelmet és mindenekfölött megrendítőbizalmat.

Igy végig lehetne menni az összes .Jialálokon'' és rámutatni, hogy ezek ál
landó jelenlétükkel mennyi isteni erőt is árasztanak a Feltámadottnak testéből.

Még a bűnökből is. Szent Pál szája által ki meri mondani a kinyilatkoztató Isten,
hogy a bűnök által "kinyilvánítja hatalmát ... és dicsőségének gazdagságát akar
ja megmutatni." (Róm 9, 22-23).

Azt is bátorsággal állítja: "De a kegyelemmel nem úgy áll a dolog, mint a bűn

beeséssel. Ha ugyanis egynek bűnbeesése miatt oly sokan meghaltak, Isten ke
gyelme és az egy Jézus, Krisztusnak kegyelmi ajándéka még bővebben kiárad
sokakra." (Róm 5, 15). Es ezt azzal Szent Pállal mondatja az Isten, aki éppen a
Rómaiakhoz írt levelében olyan megrendítő felsorolásban közli az emberiség
búnlajstromait (Róm 1, 18-32; 2, 17-24). Ezért van bátorsága az egyháznak "felix
culpa"-ról énekelni éppen húsvét hajnalán. Es ezért zengi a szent keresztről szóló
prefációjában: "Ahonnét a halál származott, onnét támad fel az élet."

Ezért mondja ki a zsinat alapigazságként: "Az Isten Fia ... halálával és fel
támadásával legyőzte a halált, megváltotta az embert, és új teremtménnyé alakí
totta át. Lelke közlése által titokzatos módon mintegy saját testévé tette (Egyhá
zát). Ebben a testben Krisztus élete árad szét a hivőkben, akik a szentségek által
titokzatos és valóságos módon egyesülnek a szenvedő és megdicsőült Krisztus-
sal." (LG 7). .

Néhány következtetés
Mindezek megfontolása után próbáljunk néhány gyakorlati végkövetkeztetést

levonni magunk számára, amelyek talán segíthetnek a zsinat által felvázolt egy
házkép elmélyítésében.

a) Jézus teljes földi élete jelenik meg az Egyház életében és az egyes kereszté
nyek életformálásában. Ha nem is egyszerre mindenkiben, de teljesen az egész
Egyházban. Nincs tehát olyan mozzanata Jézus földi életének, amely valakiben
jelenvalóvá ne válnék nemcsak úgy, mint fej és tagok (hierarchia és lelki ado
mányok) hanem úgy is, mint tanító Krisztus, akit lelkesedéssel fogadnak vagy
akinek ellentmondanak s elhagynak. Vagy aki hallgatásával és mozdulatlanságá-
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val van közöttünk (gyermeksége), Máshol csodáival és emberi teljességével hó
dítja meg az emberiséget. Es van, ahol és akikben szenvedéseinek minden árnya
latú mozzanata jelenik meg, nem véve ki a halálban való megmerevedést sem.

, Csak meg kell találnunk a krisztusi analógiát és hasonlóságot illetőleg azonos
ságot. "Testünkben Jézus kínszenvedéset hordozzuk szüntelen, hogy Jézus élete
is megnyilvánuljon testünkön" - mint Szent Pál írja (2 Kor 4, 10).

b) Nincsen otyenmozzensteez ember földi életének, amit Krisztus ne vett volna
magára a megtestesülésben. Igy megváltó erőit és kegyelmeit minden emberi
helyzetre kiárasztja, feltámadt testének áramába kapcsolja. Ha nem is talál rá az
emberi végesség, de az nyilvánvaló, hogy az Egyházban Krisztus érzékeli e világ
összes problémáit, és megoldást is hozott rá. Ezért küldte apostolait erszény, tás
ka, saru és bot nélkül országa hirdetésére (Mt 10, 9-11), mert nem akarta ezek
védelmébe öltöztetni Egyházát, hanem azt akarta, hogy ki legyen téve a vagyon
ingatagságának, a történelmi viharok záporainak, ne legyen védelmük a társadal
mi erők mozgásaival szemben, és sarutlanul járják az élet országútjának köves
tövises útjait. A zsinat fényes bizonyságát adta ennek a krisztusi elképzelésnek,
amikor szembesítette magát korunk szinte minden kérdésével.

c) Nincsen olyan mélypontja az emberi eltévelyedésnek, ahonnét visszatérés ne
volna, és nincsen olyan elrontott élet, amit ne lehetne újjáalakítani. Krisztus
azáltal, hogy lelke nélkül feküdt a sírban, és lelke a pokol tornácán járt, ember
nem járta mélységekig szállott alá. Onnét visszajött testében hozta az emberi
zuhanás végponijainak ismeretét is és gyógyszerét is, és ezt adja át Titokzatos
Testében az Egyháznak. Ez a keresztény optimizmus és reménység alapja.

d) Az Egyház - noha Titokzatos Test - mégsem a tiszták és bűntelenek Egyháza,
hiszen a sebekben jelen vannak a tagok és vezetők bűnei és gyarlóságai, hibái és
tévedései. Jézus "hozzánk hasonlóan rnindenben kísértést szenvedett, de bűnt

nem követett el." (Zsid 4, 15). Mi a világhoz való hasonulásunkban nem tudunk
megállni a bűn határán. Ezért kell az Egyháznak örökös önreforrnot végrehaj-

.tania és. a krisztusi Test szándékaihoz visszatérnie. Am az Egyház működése

nem lesz kevésbé hatékony akár az igehirdetésben, akár a kegyelem-szolgáltatás
ban. Mert amint a feltámadt Krisztus, úgy a Titokzatos Krisztus is győzi hor
dozni a halálos sebeket.

e) Nagy titok: a bűnökből is árad kegyelem, mint ahogy Jézus sebein keresztül
is áradtak gyógyító erők. Ezt Jézus példabeszédei sejteni engedik (a reménytele
nül eladósodott szolgáról, az elveszett juhról és drachmáról, a tékozló fiúról).
Mintha valami titokzatos felhajtó erő volna a bűn sokaságában, ami a szeretetet
mélyebbé, az örömet az égben nagyobbá teszi. Viszont Szent Pállal kimondatja a
kinyilatkoztató Isten: "De mit szóljunk ahhoz, hogy gonoszságunkból lesz nyil
vánvalóvá Isten igazsága?" Es: "az Isten igazsága hazugságom (igazságtalansá
gom) révén csak nőttön nő." (Róm 3, 5, 7). A választott néppel kapcsolatban egy
más után használja már az ő korában is sokakat megbotránkoztató kifejezéseket:
"Vétkükből üdvösség fakadt ... vétkük gazdagítja a világot ... elvetésük meg
békélése a világnak." (Róm 11, 1~, 12, 15). Meddig kell vajon e titkon elmél
kedni, hogy ne felszabadítást lássunk ezekben a bűnre, hanem az Isten csodá
latos művészetét,mely a rosszat is szolgálatába tudja állítani.

f) A bűn és gyarlóságok látomása sohase ábrándítson ki bennünket, hanem érez
zük meg azt a fölényes erőt, ami a Titokzatos Testből indul el, hogy a feltámadt
testben ne csak ellensúlyozza a halálos sebeket, de túlcsapva a pusztító erőn az
életet építse. Ez hem más, mint a hit-remény-szeretet életének elmélyítése éle
tünkben. A hit tisztulásában, a reményerősödésében, de mindenek fölött a sze-
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retet elmélyülésében tudunk a bűnöknek és gyarlóságoknak fölébe kerülni. És
ezekben árasztja Jézus szándékait és kegyelmeit egyházi életünkbe.

Az Egyház zsinat utáni emelkedésébőlés hanyatlásából indultunk ki. Az emel
kedés is, a hanyatlás is a Titokzatos Test húsvéti titkába torkollik bele: a halál és
feltámadás együttes megélésébe. Ahogy az Egyház titkát elénkbe táró ,dokumen
tum mondja: Az Egyházat "megerősíti a feltámadott Ur ereje, hogy külső-belső

bajait és nehézségeit legyőzze, és a valóságnak homályos képével mégis hűsége

sen kinyilvánítsa a világban Ura misztériumát, amíg az végül is meg nem mutat
kozik teljes világosságában." (LG 8).

HIT ÉS ÉLET

GAZDAG SZEGÉNYEK, SZEGÉNY GAZDAGOK

Fiatal keresztények beszélgetnek, a téma ezúttal - nem először - a "piszkos
anyagiak". A vita tárgya éppen ennek a minősítő jelzőnek a jogossága: -

-- Nekünk, keresztényeknek is jogunk, sőt kötelességünk, hogy olyan életszín
vonalat biztosítsunk gyerekeinknek, mint a többiek.

-- Ha igaz az, hogy ép testben ép lélek, akkor szent kötelességem, hogy jó mó
dot, vagyis kényelmes és egészséges otthont, megfelelő színvonalú szórakozást
és pihenést biztosítsak az enyéimnek.

- A túlóra és a többletmunka, a géemkázás, ha családomért végzem, aszkézis
és szeretetmegnyilvánulás.

- Ha egyszer annak adatik, akinek van, ha egyszer az adhat, akinek van, ak
kor a takarékkönyv nem a Mammon tisztelete, hanem a ránk bízott talentumok
kal való okos gazdálkodás.

- A szegény kiszolgáltatott, köhnyen manipulálható, hamar válik függővé,

nyers materialistává, már csak ezért sem tehetünk szegénységi fogadalmat.
-- Végső esetben a szegénységet kell választanunk, de ilyen "végső esetek" a

mi életünkben ritkán fordulnak elő.

-- A szegénység elleni küzdelmet saját portánkon, saját családunkban kell
elkezdeni, hiszen ha szegények maradunk, lemondanunk sincs miről.

- Aki szilárd ponthoz köti életét, mint1. keresztény ember, a biztonságot és a sta-
bilitást is fontosnak kell, hogy tartsa. Mindent a Gondviseléstól várni: cinizmus. .

Súlyos érvek, fontos részigazságok prö, kontra és rekontra. Némelyiket vaskos
realitások is alátámasztják, hiszen ma Magyarországon a pályakezdő fiataloknak
tíz-húsz év szükséges ahhoz, hogy szakmájuk átlagbér-színvonalát elérjék. Es az
általában több gyereket vállaló keresztény fiatalok helyzete csak neliezebb.

Az "Ennyit vagy többet?" és az "Ennyit vagy kevesebbet?" kérdésekre adandó
választ elsősorban állapotbeli kötelességeink határozzák meg, de szinte sosem
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