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Keresztény vagyok

Ma már elcsépelt közhely, hogyavilágválságbanvan. Ebből azonban rögtön következik: ha
a kereszténység a világban él, akkor ebben a válságos világban nem lehet mentes a
válságtól. Ebben a gyökeresen átrendeződövilágban keressük hiteles arcunkat, keressük
az önmagunkkal való azonosságunkat. Keressük, mi a kereszténység lényege, amely - a
formák változása közben - nem változhat. Ebben a három pontban foglalhatnánk össze.

1. Jézus Krisztus, a megtestesült Isten, életünk középpontja,
,Az Ige megtestesült és közöttünk lakozott. "Más szóval: Isten nem csupán tanításban és
szimbólumokban, hanem valóságos személyében jött közénk, Mindazt, amit Istenről

tudunk és tapasztalunk, Jézus testesíti meg. A világ valamennyi vallása közül egyedül a
kereszténység tanítja, hogy Isten valósággal emberré lett, akit szemünkkel láthattunk,
fülünkkel hallhattunk és kezünkkel tapinthattunk. (1 Jn 1, 1) Számunkra az IstenJézus
Krisztus. Döntő, hogyJézus a velem élő Isten - vele egy hulIámhosszra kell hoznom az
életemet. A Szentlélek lebegett a Szűzanya fölött, hogy megszülethessék benne Jézus
Krisztus, az első pünkösdkor ugyanez a Szentlélek lebegett az Egyház fölött, hogy most
bennünk szülessék meg Jézus Krisztus. Keresztény nem az, aki hisz Istenben, hisz Jézus
Krisztusban, hanem az, akiben megszületett és állandóan növekszik Krisztus teljessége.
(Ef 4, 13) Jézus nem csupán meggyőződésünkés világnézetünk akar lenni, hanem
személyiségünkkel akar egyesülni. Ahogy Pál apostol mondja: "Élek én, de már nem én,
hanem Krisztus él énbennem." (Gal 2, 20) Krisztus szemével kell néznem, Krisztus
kezével áldani, Krisztus szívével szeretni. Korom megvan hozzá, éltem a politikai
katolicizmus idején, aztán jött a liturgikus, majd a szociális katolicizmus, bizonyos
értelemben a kor diktálta ezeket. A hetvenes években, főként nyugaton, a fiatalságot a
,Jézus mozgalom", a Jézus forradalom" mozgatta meg; Jézus a "szupersztár" volt a jelszó,
Ezek mozgalmak, sok esetben divatok, a lényeget egyik sem pótolhatja: Jézust magát kell
megélnünk és beleélnünk a világba.

2. Isten az Atyánk
Jézus életének és egész tanításának végső kicsengése: Mit féltek, kicsinyhitűek, hiszen
van Atyátok az égben. Számunkra Istennek atyai arca van, s ez döntő jelentőségű egész
életünkre, mert egészen másként viszonyulunk hozzá, az emberekhez és a világhoz.

a) Ha Isten az Atyám, ebből végtelen bizalomnak kell fakadnia. Kis Teréztőlszármazik a
mondás: Keresztény ember nem vétkezhetik nagyobbat, mint ha nem bízik eléggé az
Istenben. Nekünk, mai embereknek nehéz olyant gondolni, ami nem tartozik ehhez a
tapasztalati világhoz. Márpedig Isten nem egyvalami, vagy valaki ebből a világból - tehát
idegen, jelentőségtelen. Valamire azonban nem gondolunk: a gyermek először nem a
dolgokat ismeri meg, hanem bizonyos alaphangulatokat: védettséget, boldogságot, vagy
elhagyatottságot, mellőzöttséget. Először van az alaphangulat, s ennek hátteréből

ismerjük meg az egyes dolgokat. Nos a keresztény alaphangulat a bizalom: Isten az Atyám!
H. Bremond írta meg: Egy párizsi hölgy falun szokta tölteni üdülését. Föltűnt ott egy
pásztorlányka egyszerű,kedves viselkedésével. Beszédbe elegyedett vele s megtudta. hogy
kora gyermekségétőlfogva árva. Később megkérdezte tőle, szokott-e imádkozni? Akislány
erre könnyes szemekkel válaszolta: "Asszonyom, három éve nem imádkoztam. Mert
amikor elkezdem: Mi Atyánk, ki vagy a mennyben, eszembe jut, hogy én sem vagyok árva,
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nem tudom tovább folytatni, mert sírni kezdek az örömtől. Asszonyom, három éve nem
tudtam befejezni aMiatyánkot."

b) És ha Isten az Atyánk, akkor valamennyien testvérek vagyunk. Nemrégen olvastam
egy német folyóiratban: egyik olvasója azt tanácsolja, ne így imádkozzunk: "Mi Atyánk",
hanem így: "Édesatyánk, ki vagya mennyben ..." Nemcsak szépség, hanem igazság is rejlik
ebben az elgondolásban. Egy modem szociológus "atyátlan" társadalomnak nevezi
korunkat. Ha pedig atyátlan. akkor benne testoérteleneh vagyunk. "Kartárs", "szaktárs",
.munkarars" azt fejezi ki, hogy míg együtt dolgozunk, társak vagyunk, aztán semmi közünk
egymáshoz. A civilizáció és a tömegkommunikációs eszközök ledöntötték az országba
tárokat, a világ egy. De hogybenne az emberek is egyek legyenek, ezt annak a tudatnak kell
biztosítania, hogy egy Atya gyermekei vagyunk.

c) Ha Isten az Atyánk, akkor az egész világra az otthon légköre telepszik. .Atyám háza"
- mondja Jézus. Ebből következik, hogy a világ nemcsak templom, ahol minden Istent
imádja, nemcsak a nagy mü, mely alkotóját dicsőíti, nemcsak erők és titkok összege, amit
föl kell kutatnunk és meg kell hódítanunk, hanem otthon, melyben Isten a jóságos és
gondos családapa: megteremtette és berendezte a fészket. Itt minden darab családi
örökségünk, az Atya címerével és monogramjával. Meg kell tanulnunk ezzel-a szemlélettel
és ezzel az alapállással élni a világban.

3. Alaptörvényünk a szeretet
Erre közbeszólhat valaki: ne sajátítsuk ki magunknak azt, ami egyetemes emberi
tulajdonság. Szeretet mindig volt és mindig lesz, amíg ember él a földön: szülöí, gyermeki,
testvéri, baráti szeretet. Csakhogy itt nem erről van szö, nem arról a tudattalanból, az
emocionális szférából feltörő és az egész személyiséget megragadó erőről beszél Jézus,
amely sorsszerüen szakad reánk és hatalommal rendelkezik fölöttünk. Jézus pontosan ezt
mondja: .Szeressétee egymást, ahogy én szeretlek titeket." Ez az "új parancs". A
keresztény szeretet lényege tehát a szolgálat, amikor életünk tartalmát nem önmagunkkal
töltjük meg. és végső motívumunk nem az, hogy kit hogyan hasznosíthatunk a magunk
érdekében, hanem megfordítva: mi hogyan használhatunk másnak. "Olyan megalázó
annak lenni, akik vagyunk, szeretnénk többek lenni, gyakran mások kárára." (Boros)
Fenomenológiai elemzések helyett tekintsük inkább Jézus életének egy kedves példáját.
Föltámasztja Jairus leányát. Mi történik? A lesújtott szülök most a boldogság mámorában
úsznak, ölelik, csókjaikkal halmozzák el gyermeküket, Jézusra sem gondolnak. Lélektani
lag mindez érthető. Maga is meghatódottan szemléli ezt a családi jelenetet. Az ajtóból
azonban visszafordul. Vajon mit mond a közöttünk járó Isten? "Ne jeledjetek enni adni a
gyermeknek. "Igen, mert ez a kislány valószínűleg napokig nem evett és amit megevett, az
is kijött belőle. A láz is emésztette. Tehát teljesen legyöngült a szervezete. Most
meggyógyult. Mi tehát e fiatal szervezet első reakciója? Farkasétvágya van. Örül a szülök
csókjainak, de elsősorban enni kíván. És ezt Jézus veszi észre. A benne megjelenő Isten
nem az Andromeda ködével, nem a Kentaur Alfájával és a galaktikákkal van elfogl-alva,
hanem e kislánnyal. "Megjelent Üdvözítőnk emberszeretete" (Tit 3, 4) Jézus nemcsak
ember, hanem "ember másokért". Ez a keresztény szeretet lényege. Napjainkban
Kalkuttai Teréz anya jár előttünk ezzel a szeretettel. Valaki egyszer föltette neki ezt a
kérdést: "Avilág sok nyomorúságának tengerében mit jelent az a csepp, amit meg tud
tenni?" Ezt válaszolta: "Engem mindig az a baj érdekel, ami éppen előttemvan és amiben
segíthetek." Pontosan ez valamennyiünk föladata: a szeretetnek azt az aktáját kell
elintéznünk, amit ránk szignált ki a Gondviselés.
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Egyházban élek
Mi az Egyház?Azsinat szerint Isten népe. Tehát nem a püspökök és papok, nem a templom
és búcsújáróhelyek, nem a dogmák és előírások - ezek is -, de lényegében Isten népe.
Ám itt csak a felét mondtuk. A teljes mondat így hangzik: Isten népe az eucharisztikus
asztal körül. Tehát vasárnap nem azért rnegyünk a misére, mert ez parancs, nem is azért,
hogy ott imádkozzunk és énekeljünk, hanem azért, hogy ott testvéreimmel együtt
Krisztusban és Krisztus által mutassuk be a hála és engesztelés áldozatát. Sokszor hallja az
ember: ha nem is járok misére, azért hiszek az Istenben. Hát persze a mohamedánok és
buddhisták is hisznek Istenben, ettől még nem keresztények. Ilyent is hallunk: "A
természetben jobban tudok imádkozni, ott közelebb érzem az Istent, mint a templom
ban." Lehet, de az ember közösségí lény és vallásos életét is közösségben éli; nem vagyunk
sem remeték, sem nomádok. Az Egyház tehát Isten népe, melyaz oltárkörül válik eggyé.
Ebből kettő következik:

aj A szentmise nem a pap miséje, hanem a miénk, az egész közösségé. Mi mutatjuk be a
pap kezei által, ahogy a kezem írja a levelet, mégis az én levelem. Az egész kozmikus világ
kihordozza az embert, az ember maga fölé emeli a papot, a pap pedig Krisztust, hogy
..általa, vele és benne" mutassuk be hódolatunkat. Ezért ma már elképzelhetetlen az a régi
magatartás, mikor valaki beült a templom egy padjába, senkit sem ismert a .mísehallgatök"
közül és őt sem ismerte senki; elővette imakönyvét vagy rózsafüzérét és "imádkozott",
esetleg "hallgatta a misét", Végén keresztet vetett és kiment a templomból, "eleget tett" a
vasárnapi parancsnak. A misét nem hallgatjuk, hanem közösen bemutatjuk. Ezért nem
tartom helyesnek azt a megoldást, amikor a mise egy részét a pap mondja halkan, a hívek
közben énekelnek. Ez még mindig a "klerikalizmus" maradványa - mintha volna a
misének olyan része, ami nem tartozik a hívekre. Persze az is lehet, hogy így akarunk
néhány percet rövidíteni.

b) A szentdldozds nem magánáhítat, hanem lényegesen hozzátartozik a szentmiséhez.
Ésha a mise az enyém is, akkor a szentáldozás is egyben az enyém. El sem képzelhető,hogy
a misézö pap ne áldozzék. De ha a szentmise az egész közösségé,akkor az egész közösséga
szentáldozásban is részt vesz. Kisdiák voltam még, mikor rendszeresen kezdtem
ministrálni. Néhány hónap múlva a mísézö pap megkérdezte, miért hagyom őt cserben.
Nem értettem. Közösen végezzük a lépcsőimát, közösen a fölajánlást, közösen az
űrfölmutatást, Végül jön a szentáldozás, ő áldozik, én nem. Napokig gondolkoztam ezen.
Nem akartam .szentes" diák lenni. Végül döntöttem s így lettem napi áldozó. Az
ősegyházban a katekumenek csak az igeliturgián vehettek részt. Fölhangzott a .xatbecu
meni exeant", a hitújoncok távozzanak!, a többiek, akik ott maradtak, valamennyien
áldoztak. Jézus azért akart kenyérben közöttünk maradni, hogy .rnindennapi kenyerünk"
lehessen. "Vegyétek és egyétek ... '; ne csak az oltárszekrényben őrizzétek, ne csak a
szentmisében imádjátok, hanem táplálkozzatok vele.

Az egyház Isten népe, de nem arctalan tömeg, nem organizáció, hanem organizmus. A
híveket nem az anyakönyvek kapcsolják össze, nem is a közös hit, hanem a közös oltár - a
körülötte összegyűlt hívek konkrét családdá egyesülnek, olyan családdá, amelyben
mindenki ismeri, szereti és segíti egymást. Tehát az egyház elsősorban a kis közösségek
eleven és együttélő együttese. Mindig mélyen érintett, amikor a Szent Péterbazilikában a
pápa mise közben kezébe vette az Oltáriszentséget és a világ négy tája felé fordulva áldást
adott. Fönt a kupolában a harsonák mennyei melódiát zengtek, a sok ezer ember
megrendülten tekintett az oltárra. Nagyszeru szimbóluma az egységnek, de csak
szimbólum, az igazi élet a kis közösségekben lüktet. Az első századokban a keresztények
nek nem voltak hatalmas katedrálisai, nem voltak külső mecénásai és mégis szép
csendesen meghódította Kisázsiát. Aztán jött Nagy Konstantin s megmutatta, ha mint
"pontifex maximus" tudott az isteneknek hatalmas bazilikákat építeni, miért ne tudná ezt
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a keresztény Istennek is megtenni? Sajnos még ma is azt tapasztalja az ember templo
mainkban, hogy a hívek szétszóródva ülnek, vagyaz utolsó padokban. Azt mutatja, hogy
nincsenek valódi közösségben sem egymással, sem az oltárral.
Meglepődvefigyelem a nyugati katolikusok híradásait. Ankétoznak, önkritikát gyakorol

nak, mert "híveik" száma egyre fogy. Minden erőfeszítésük ellenére. Egyik osztrák
kollégám írja, hogy évenként 20 OOO azok száma, akik kilépnek. Azt válaszoltam neki, ezek
a becsületesebbek, mert akik nem lépnek ki, azok nagy része sincs semmi kapcsolatban az
egyházzal, de semmi értelmét sem látják, hogy döntsenek. Ezzel kapcsolatban meglepó
szavakat olvasunk János apostol levelében: "Közü/ünk kerültek ki, de nem tartoztak
közénk. Ha közénk tartoztak volna, közöttünk is maradtak volna. Rajtuk kellett
nyilvánvalónak lennie, hogy nem mindnyájan tartoznak közénk. " On 2, 19)

Miről van szó?
Arról, hogy visszavonhatatlanul vége van a "volkskirche"-nek, a tömegkeresztény

ségnek, a folklorkatolicizmusnak, az alig-hívőknek. Keresztel6 János mondta, hogy ő

csupán vízzel keresztel, aki utána jön, az Szentlélekkel. És Jézus kijelenti: "Aki nem
születik vízb61ésSzentlélekb61, nem mebet be Isten országába. "On 3, 5) Az embereket
megkereszteltükvízzel, megbérmáltuk olajjal, összekötöttük stólával, de nem biztos, hogy
Szentlélekkel is. Egy nadrágot örökölhetek apámtól, egy szoknyát anyámtól, de hitüket
nem örökölhetem. arról nekem személyesen kell döntenem. A szokáskereszténység
helyébe a meggy6z6déses kereszténység lép. Így kanyarodunk vissza egyre inkább az első

keresztények életéhez. A jövőben csak az lesz keresztény, aki elkötelezte magát
( engagement) Krisztusnak.

A kereszteléskor elhangzik a kérdés: "Ellene mondasz-e a sátánpompájának1"Thdjuk
egyáltalán, mit jelent ez? Vissza kell mennünk az első keresztények korába, hogy
megérthessük. Amikor egy római hadvezér győzött, fehér lovon, légiói élén, foglyoktól és
zsákmányolt kincsektől követve vonult föl a Via Sacran a Capitoliumra. Jobbról-balról
ujjongott Róma népe. Ezt nevezték pompának, a keresztények "pompa diabolinak". A
Hatalom mámora. Amikor pedig valamelyik istennek volt az ünnepe, földíszített szobrát
kihozták szentélyéből és ünnepi körmenetben hordták körül a városban. Az egész
hivatalos Birodalom követte: a császár mint "pontifex maximus", a szenátorok és
tábornokok, jobbról-balról pedig az ujjongó plebejusok. Ezt is pompának nevezték, a
keresztények "pompa diabolinak". Ez volt önmaguk imádásának mámora. Ott lent a
katakombák mélyén döntés előtt állt a megkeresztelendő. Választania kellett: egyik
oldalon Róma mínden nagysága és szédületes hatalma - a másik oldalon a töviskoronás
Krisztus. Nos ez van ma is rnögötte, amikor fölteszik a kérdést:"Ellene mondasz-ea sátán
pompájának1" .

Ma azt mondjuk, a bérmálás a nagykorúság szentsége, de kérdem én, egy tizenhárom
tizennégy éves gyerek képes erre az elkötelezésre? Csupán elodáztuk a kérdést. Felnőtt

fejjel kell eljutnunk arra a pontra, amikor a döntést meg kell hoznunk.

Megkezdtem örök életemet
AzÚr Jézus így szólt a jobb latorhoz:"Még ma velem leszel aparadicsomban. "Léon Bloy
hozzáfűzi: nem holnap és nem holnapután, hanem "még ma". Azt akarja ezzel mondani,
hogy a keresztény ember élete megkezdettörök élet.Amennyország nem odaát kezdődik,
hanem már itt a földön. De hiszen ez számunkra érthető.A mennyország lsten jelenléte,
márpedig aki igazán szeret, az "Istenben van és Isten 6benne. "Az a szeretet, amellyel itt
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szeretjük Istent, lényegében nem más szeretet, mint amivel odaát szeretjük majd őt - és
Isten is úgy szeret bennünket már itt, mint a mennyországban fog szeretni. Ezt a
gondolatot három szempontból kell megvilágítani.

1. Megvagyunkváltva
Volt idő az egyházban, amikor úgy gondoltuk, hogy a szenvedés váltja meg a világot. A lelki
irodalomban kifejlődött a· kereszt misztikája, az öncélú vezeklés vállalása - a világ
borzongva és elutasítva állt vele szemben. Pedig valójában nem a szenvedés, hanem a
szeretet váltotta meg a világot. "Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja
barátaiért." Az égen és a földön egyetlen teremtő erő van s ez a szeretet. És ahogy a
teremtés nincs befejezve, ugyanúgy a megváltás sincs. Jézus megváltó szeretete ma is itt él
közöttünk és amikor erre a szeretetre válaszolunk tudatos és határozott szeretettel, akkor
a mi megváltásunk is bekövetkezett. Igen, megyünk Jézus felé, de nem kaviccsal a
cipőnkben. hogy kínozzuk magunkat, hanem szeretettel a szívünkben. Jézus nem
romokra, nem a tennészetes ember roncsaira akarja építeni az Atya országát. Abban a
pillanatban, amikor szeretetbőlátadjuk magunkatjézusnak - bennünkvalami egészen új
létezés kezdődik.Eddig volt bennünk biológiai élet, volt szellemiélet, talán lelki élet is 
most megjelenik bennünk az isteniélet."Mindaz, akiszeret, Istent61született. "( l Jn 4, 7)
- tehát valóságos újjászületésről van szö, ,,Aki szeret engem, megtartja tanításomat,
Atyám is szeretni fogja 6t, hozzá megyüne és benne fogunk lakni. "On 14, 23) Miért
fogjuk föl ezt képletesen? Ahol az Isten lakik, ott van a mennyország. "Isten szeretete
kiáradta szívünkbea SZentlélek által. "(Róm 5, 5) Bennünk még csak különbséget lehet
tenni személyiségünk és szerétetünk között, de "Isten maga a szeretet", tehát ha szeretete
árad a szívünkbe, akkor ő az, aki árad.

De ekkor jön a bűn.

Nem lehet és nem szabad bagatellizálni. Nem igaz, hogy csupán a nyomor következmé
nye. Háborúk, terrorizmus, kizsákmányolás, éhínség, ezek a nagy bűnök, melyekben
keresztény embemek nem lehet része. Ám nála is történhet rövidzárlat. Erre vonatkoz
nak az Írás szavai: "Ha vádol a szívünk, Isten nagyobb a szívünknél. " (1 Jn 3,20)
Valójában nem a bűn a legnagyobb rossz, hanem a bűntudat hiánya. És ma ez szinte
egyetemes jelenség: van átöröklött hajlam, de bűn nincs, van nevelés hiánya, de bűn nincs,
van rossz környezet, de bűn nincs. Márpedig a bún lényegesen hozzátartozik a
kereszténységhez. Mert ha nincs bűn, akkor nincs megváltás, ha nincs bűnös, nincs
megtestesülés. Ha Jézus a csúcsforgalom idején végigmenne a forgalmas utcán és
szembejönne vele valaki, aki bűntelennek érezné magát, azzal nem tudna mit kezdeni.
Hiszen világosan megmondta, hogy oriosként jött hozzánk. Aki nem beteg, annak nincs
köze az orvoshoz. Abűn titokzatos és sötét hatalom, de az Atyaországában szép arcavan. A
tékozló fiú addig nem érdekel minket, amíg tivornyázik, de akkor igen, amikor Atyja
keblére vonja:" Vegyétek el6 a legszebb köntöst ésadjátok rá,húzzatokgyűrűtazujjára
és sarut a lábára" - kiált oda a szolgáknak. Ezért énekeljük a nagyhéten: ,,0felix culpa!"
Mert a bűnön keresztül tudunk betekinteni Isten szeretetének mélységeibe és általa
jutunk el a valódi alázatosságra.

2. Föltámadunk
Hogyan? Jól hallottuk? Igen. Maga az apostol mondja: "Ha föltámadtatok Krisztussal,
keressétek, ami odafönt van." (Kol 3, l) Mennyire nem hatoltunk e szavak mélyére!
Valahányszor életrőlvan szö, mindig csak a biológiai életre gondolunk, pedig ezen belül
van az isteni élet, melyet a Szentlélek önt belénk, és ez nem hal meg a biológiai halállal.
Igen, testünket, mint valami elhasznált ruhát, letesszük a halálban, de Istengyermeki
életünket nem. A halál számunkra annyit jelent, hogy egy homályos szobából átlépünk a
világos szobába, de ez is, az is Atyánk háza, melyben "sok lakóhely van. "A húsvéti sírból
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nemcsak Krisztus lépett ki diadalmasan, hanem valamennyien, akikben Ó éli diadalmas
életét. ,.Akiketmegigazulttá tett, azokat meg is dicstJítette."(Róm 8, 30) Ezt a dicsőséget
ugyan még fátyol borítja, de már bennünk él. (Kol 3, 3) EmléksZünk, mit mondott Jézus
Lázár sírjánál?"Mindaz, aki belém vetett hittel é~ nem bal meg sohasem. "On 11,26) A
madár a levegőben, a hal a vízben, a keresztény már az örök életben él. "Hiszen tudjuk,
bogya halottaibóljöltámadtKrisztus többé nem bal meg. a balál többé nem uralkodik
rajta." (Róm 6, 9) Nem hal meg fizikai testében, és nem hal meg azokban sem, akikben
folytatja megváltói életét.

Ebből valami csodálatos keresztény öntudat származik. Életünk misztérium s ez
nyugtalanítja a kívülállót; kételkedik, gúnyolódik, próbálja bizonyítani, hogy egzaltáltak
vagyunk, de nem érti. Az életet nem lehet definiálni, sem magyarázni, az életet élni kell. Az
istengyermeki élettel is ígyvagyunk, aki éli, az tudja, miről van szö, aki pedig nem éli, annak
nem lehet megmagyarázni. Nekünk "maga a Lélek tesz tanúságot, bogy Isten fiai
vagyunk". (Róm 8, 16)

Fénelon püspököt fiatal katonatiszt kereste föl. Harctérre indult és szerette volna
rendbe tenni a lelkét. "Püspök úr, szívesen meggyónnék, de előbb bizonyítsa be, hogy a
bűnbánat szentségét Krisztus rendelte." A püspök ígyválaszolt: "Cseréljükföl a sorrendet,
előszörgyónjék meg, utána bebizonyítom, hogy Krisztus rendelte." A föloldozás után így
szölt a fiatal tiszt: "Köszönöm, már nincs szükségem a bizonyításra." Vagyis,amit megél az
ember, azt nem kell bizonyítani.

3. Megkezdtük örök boldogságunkat
Ha igaz, hogy megkezdtük örök életünket, akkor az is igaz, hogy megkezdtük örök
boldogságunkat. Nem véletlen, hogy az újszövetségi szentírást evangéliumnak, örömhír
nek nevezik. De kérdés, milyen örömről van szó?Arról, ami a vidám természetbőlés derűs
kedvből fakad? Sokkal többről. Gaudium de Spiritu Sancto (Róm 14, 17) - ez a lélek
atmoszférája: részesedés Isten boldogságában. Ne feledjük, a világot a boldog Isten
teremtette, tehát boldogságra teremtette. "Azt akarom, bogy az én örömem bennetek
legyen és ezzel örömetek teljes legyen." On 15, 11) Korunkat az egzisztenciális
kiábrándulás jellemzi, a rengeteg élvezet és szörakozás között megszállottja az örörnte
lenségnek, mert jól funkcionáló sivár világot alakított ki maga körül. Ebben a világban
halljuk Krisztus szavait: "Hasonló a mennyek országa az elrejtett kincshez. " Vagyis az
igazi örömet keresni kell, mert az a tulajdonsága, hogy el van rejtve. Ahányszor jót tudunk
tenni testvéreinknek, mindig fölfedezünk valamit ebből a rejtett örömből. Néri Szent
Fülöp, Róma örökké derűs szentje éppen kint játszott a Pincién a gyerekekkel. Futva jött a
testvér, jöjjön gyorsan, a pápa hívatja, bíborossá akarja tenni. Szentünk földobja a kalapját:
"Gyerekek, a mennyország kell nekem, nem a bíboros kalap." Letérdelt a pápa elé:
"Szentséges Atyám, ne tegyen csúffá engem, nem való az én fejemre a bíborosi kalap."
Menj be Urad örömébe! - ezek is az Úr szavai.Ahogy megyünk az életen végig, lépésről
lépésre megyünk be ebbe az örömbe.

528


