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1VI. Celesztin pápa
levelei az emberekhez.

Ahiltudósokhoz.

A számvetés joga és
kötelessége

A 20. században írta le Papini, hogy "ma oly kevéssé népszerű a teo
lógia az emberek között.. Miért látszanak meseszerűnek azok az
idők, amikor még a pékek és kárpitosok is, magánemberek és mű

vészlelkek egyforma szenvedélyességgel tárgyalták a piactereken és
fogadókban a megtestesülés és kegyelem kérdéseit?"! Úgy tűnik

ezek az idők ma már egyáltalán nem .meseszerűek". Igaz, az új,
"izgató" témák felváltották a régieket, de jelen vannak életünkben.
Sőt, nyugodtan mondhatjuk: a közösség, a társadalom, az emberi
ség életében is.

Természetesen mindez nem ölünkbe hullott ajándékként jelent
kezett. Feszültségek, kríziskiváltó tényezők nyomán van jelen életünk
ben. Elérkezett újra a "tempus acceptabile", a megfelelő idő, hogy
sok mindent megfontoljunk, újra átgondoljunk, elemezzünk, bí
ráljunk és tisztázzunk. Kötelesség mindez, mert nem csupán a fel
nőtt, a nagykorúvá váló emberhez illő és méltó hit, hanem a "kí
vülállók" széles tömegei is megkövetelik a hívőktől. hogy elvé
gezzük ezt a feladatot. S az élenjáróknak természetesen az egyház
teológusainak kell lenniük.

Persze a szőrszálhasogató, a mindent kétségbevonó és megkér
dőjelező magatartást sutba dobhatjuk. De nem adhatjuk fel a
számvetés jogát, nem háríthatjuk el ennek kötelességét. Ha valaha,
hát ma nem, amidőn valóban problematikus lett sok minden.
Ilyenné vált, s keresni kell, hogy miért. Azért-e, mert a mának
embere gőgös, és elutasít minden "régit", vagy tán inkább azért,
mivel oly őszinte és tiszta hitre, valóban "Isten gyermekeinek sza
badságára" vágyik, hogy le tud mondani megmerevedett, esetleg
paragrafusok börtönébe zárt .Jiagyományokról". megfogalmazá
sokról és szokásokról. Vissza tud és akar utasítani az egyház éle
tébe behatolt és teológusok által is "szentesített" számos manipu
lációt. Olyant, melyet "Isten tekintélyére" hivatkozva szólítottak
életbe, hogy emberi célokat, hatalmat, monopóliumot bizto
sítsanak vele. Mert - mint már 1979-ben Gustav Wetter budapes
ti előadásában is hangoztatta - vallási téren is sor került soraink
ban bizonyos merev és merevítő "ideológia" kialakítására. Hibás
ítéletekhez, hibás értékeléshez jutottak el sokan, mert bizonyos ér
dekük fűződött a "hagyományok"-hoz. Ezért vált egyházunk és
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Konfliktusokkal terhen
kor

teológiánk már-már képtelenné arra, hogy az új élet sokféle adott
ságát tudomásul vegye.

Tudjuk, hogy a problémák jelentkezését "hideg fővel" csak ke
vesen képesek elismerni és mérlegelni. Érthető tehát, ha bizonyos
zűrzavart tapasztaltunk köreinkben. Hívők és papok között egya
ránt. E tényből azután a legváltozatosabb következtetéseket von
ták le csoportok és egyesek: a "vallásnélküliség" és ideológiai
semlegesség konstatálásától a "keresztényateizmuson" át egészen
az egyház megújulásáig, a hitnek és a hit tudományának Krisz
tusban történő újjáéledéséig.

Konfliktusokkal terhelt dráma ez, melyben az egyik szereplő

Isten létét vonja kétségbe, a másik a halálát hirdeti, a harmadik
"G od ot-ra vár", a negyedik viszont változatlanul Istennel él és
hal. És bár a hívő ember fülének blaszfémikusan hat az Isten "ha
láláról" való híradás, e megrázó hír mögött ott a követel6 felszólí
tás: hogyan lehet és kell ma a kétezer éves örömhírt továbbad
nunk, hogyan kell az "élő Istenről" szólnunk? Milyen nyelvet,
szavakat és tetteket kell használnunk, hogy kortársaink "látván
lássanak, hallván halljanak"? Hogy egyáltalán odafigyeljenek sza
vunkra, Hogy a reverendát látva, papos beszédet hallva - tán
némi tisztelettel vegyes csodálkozással - ne arra gondoljanak:
ennek az embemek ezt kell mondania, ezért "fizetik", hogy olykor
erről is halljunk. S utána - miként Szent Pál hallgatói az Areopá
gon - odébbállnak, mondván: majd újra meghallgatunk. S ki-ki
megy a maga "hitetlen" útján tovább. Azon, melyen az Isten szá
mára alig-alig akad hely, ahol nincs mit, mert nem is lehet, nem
is kell Isten irányában valamit felmutatni.

Szekularizált világunkban milliók gondolataira, magatartására érvé
nyes ez - bármily sematikusan is fogalmaztunk. Lehet-e, szabad
e hát minderre gondolva a számvetést elodáznunk? Ha pedig vé
gezni akarjuk, nem kell-e önmagunk, de mások számára is el
mondanunk, amit egy újra hívővé vált ateista így fejezett ki: "Ne
a tradíció »hatalma« kényszerítse ránk a hitet, és ne is az a szo
rongás, mely számos régi gondolat és megmerevedett életstílus
feladásától olykor visszatart. De még csak ne is az a bizonyos
»önzés«, hogy »megmentem a lelkemet«, Hinni kell, mégpedig
arra az egyszerű bázisra építve, hogy életem Isten életébe van be
ágyazva." S ha ezt a konvertitát egyesek homályos kijelentésekkel
jelentkező, esetleg lelkendező embemek tartanák, akkor tán töb
bet mondhat számukra a fizikus Pascual Jordan szava: "Napja
inkban a hitetlenség már éppoly merészség, mint a hit." Vagy
gondolhatunk Teilhard de Chardinre, aki ekként figyelmeztet: Is
tenhez nem "bizonyítékokkal" fogunk feltétlenül közelebb kerül
ni/ ezért nem kell őt féltenünk semmiféle tudományos eredmény
ellenérvétől sem. Sőt/ Isten misztériuma annál mélyebben világít
életünkben, minél mélyebben hatol majd be a tudomány a világ
titkaiba.
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"Forradalmi szelek"

"Krisztusi
kereszténység"

Az egyházat emberek alkotják, és természetes, hogy az emberi
ség jelenkori vajúdását, krízisét szintén átéli. Az lenne megdöb
bentő, ha e krízis megkímélné sorainkat. Mert ebben az esetben
"idegen test" lennénk, száradó ág az emberiség fáján. A mának
embere viszont rendkívül dinamikus fázisban él. Szinte mérhetet
len módon gyarapodott ismeretekben, tapasztalatokban. Forra
dalmi szelek fújnak világszerte. Forradalmi lázongás üti fel itt is,
ott is fejét a régi szellemű és stílusú tekintély ellen. Elképzelhetet
len "csoda" lenne, ha ez a forradalmi légkör nem éreztetné hatá
sát az egyházban is. Hiszen a feltörekvő generáció soraiból rekru
tálódik a mi fiatalságunk is. Azok, akik az egyház holnapját hiva
tottak előkészíteni. Ugyanez a "forradalmi szél" éreztetí hatását
teológiánkban is. Abban a munkában, mely isteni kinyilatkozta
tásra épít, de nem maga a kinyilatkoztatás. Csodálható-e, meg
akadályozható-e, hogy olykor egy-egy tavaszi vihar lerázza az el
sárgult, elszáradó leveleket a teológia megifjodni kívánó fájáról?

Ha vizsgálódva számvetést tartunk, megállapíthatjuk: "Péter
hajója" tán átvészelt már nagyobb viharokat is. De a vihar csak
igen ritkán - nagy történeti korfordulókon - hatolt be ily erővel

a hajótér belső helyiségeibe.
Mit kellene tennünk? Elég "csak" imádkozni és várni?
Minden bizonnyal ezt is tennünk kell, és napjaink nagy imád

kozóit kérlelnünk, hogy még többet és még jobban imádkozza
nak. De mit tegyünk mi? Mi, az Isten ügyéről szóló emberek 
teológusok -, akik mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy
ha az Emberfia ma érkeznék el a földre, találjon hitet (vö. Lk
18,8). A negatíve megfogalmazott válasz tán érthetőbb és egysze
rűbb: ne engedjük, hogy pánikhangulat kerítsen hatalmába. Ne
akarjuk mindjárt eloldani a mentőcsónakot, hogya kis lélekvesz
tőn ki-ki a maga lelkét mentse csupán. Ne feledjük, bár hívó kap
csolatban akarunk maradni Istenünkkel: az általános evolúció tör
vénye, a több, magasabb szintű élet felé fejlődés törvénye alól
nem vonhaljuk ki magunkat. Egyre világosabban tudjuk, hogy
egy-egy fejlődési fázis határán, az átmeneti időkben éli át az em
ber és az emberi közösség a legsúlyosabb kríziseket. Az egyház s
annak teológiája küldetését úgy teljesíti, ha ezt a természetes,
"forradalmi" evolúciós folyamatot integrálja. Hogya "tavaszi sze
lek" zúgása idején is a többre, az elmélyültebb, Krisztus teljessé
gét közelebb hozó keresztény életre készül és készít fel. Ez a ma
gatartás, feladatvégzés szelgálhatja egyedül az egyház jövőjét. Ez
adhat erőt és merészséget is ahhoz, hogy ama kereszténye egy
ben "kritikus" kereszténnyé is váljék. Hogy míg nem szűnő

imádsággal fordulunk Istenhez, egyben felülvizsgáljunk. korrigál
junk sok mindent, ami csak emberi. Hogy félreállítsunk számos
lélek nélküli írott és gyakorolt "formát", s Jélekben és igazság
ban" kívánjunk az élő Istenre gondolni, felé mutatni.
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Új teológiai nyelvezet

Senki ne aggódjék: nem hitünk kiüresítése ez, nem aláásása az
egyház életének, hanem tisztultabbá - ember csak félve rnond
hatja ki a szót -, "istenibbé" való formálása. Mindez nem felszí
nességhez, hanem bensőségesebbé váláshoz. és egyben emberibb
(mert lélekkel-szellemmel telített) kereszténységhez vezet.

Természetesen ehhez az új arculatot viselő teológiához, mint je
lentős életmegnyilvánulás, feltétlenül hozzátartozik - tán jobban,
mint bármi egyéb -, hogy saját korának nyelvén fejezze ki mind
azt, amit minden időben hirdetni hivatott. Hogy úgy szóljon, oly
képekkel, fogalmakkal dolgozzék, melyeket a kortárs, még az "ut
ca embere" is megérthet.

Aki a ma teológiáját csak kissé is ismeri, annak látnia kell,
hogy ez az új nyelvezet, új fogalmazás a szemünk láttára születik.
Ezt a folyamatot is, mint minden újnak születését - vajúdási fáj
dalmak, bizonyos félelem és szorongás kíséri. Az "újszülött"-ből
valamit már láthatunk. Tán mindenekelőtt azt tudjuk vonásain
felfedezni, hogy ez az "új nyelv", "új ének" Istenről és az örök
titkok világáról sokkalta szerényebb. mint számos, "bizo
nyítékokkal" dolgozó, "diadalmas" szemlélet nyelvezete volt.
Nem akar vállalkozni arra, hogy - miként a triumfalisztikus teo
lógia tette - mintegy foglyul ejtse, az emberi fogalmak és vaslo
gika "börtönébe" zárja azt, akit szem nem látott, fül nem hallott,
akihez csak a "merész hit szárnyain" tudunk valóban felemelked
ni. A ma teológiája lassan tudatára ébred annak, hogy nem tart
hat igényt abszolút jellegre, hogy nem fogalmazhat meg semmit
visszavonhatatlan definíciókban. S ha olykor vállalkozik is a
"meghatározásra", tudja, hogy egy újabb, tartalmasabb, mélyebb
definíciót készít csupán elő. Mert a "kimeríthetetlent" soha nem
lehet hiánytalanul "meghatározni", másoknak mintegy "kimérni".
Természetesen a ma teológusa is éppoly igazságot éhező-szomja

zó módon fordul Isten kinyilatkoztatásához. mint azt a hívők

minden korban tették. De egyszersmind egyre jobban tudatára
ébred annak is, hogy saját kifejezései, magyarázatai éppoly mu
landók, korrigálás t igénylők, mint például még az alig néhány
évtizede elhangzott, "hivatalos" egyházi bibliamagyarázatnak ma
már hivatalosan is korrigált kijelentései.

A helyes út

Az egyház és teológiája nem azzal lép a jövő felé vezető helyes és
biztos útra, ha mindenáron és mindenben alkalmazkodik a jelen
"divatjához". Mert jelenthet e "divat" helytelen gyakorlatot vagy
téves elméleteket is, esetleg bölcseleti irányzatok vagy - ami még
rosszabb - szólamok kritika nélküli elfogadását.
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Ateológia valódi
praxisa

Ez az út valóban a téves .modemizmushoz", moderneskedés
hez vezethet. Ugyanígy téves azonban az a tradicionalizmus is,
melynek egyetlen mércéje a "régi", a "megszokott".

Hol a helyes út? Ott vezet, amerre az evangéliumnak ösvénye
halad. Ugyanannak a kritériumnak kell jellemeznie a ma és hol
nap egyházát, annak teológiáját, mint amely az apostoli egyházat
is jellemezte. Annak az örömhírnek hallása és meghallása, mely
ben mindig Jézus Krisztus szava jelentkezik. Az, me ly radikálisan
Isten szolgálatába állít. Ezt a szolgálatot követeli a ma hívőjétől.

teológusától is, olykor - s ezt nem könnyű, nem mindig "hálás"
feladat vállalni - az emberi szó, az ember "szolgai" magatartásá
val ellentétben. Nem azért szegődöm életemmel, szavammal, tol
lammal Krisztus szolgálatába, mert evilági hírnevet biztosító "ér
demeket" akarok szerezni. Ebben az érdemszerzésben ugyanis
könnyen megtörténik. hogy nem hallom már meg Krisztus sza
vát, elfelejtem az ő nagy parancsát, a szeretet törvényét és a hit
cselekedeteit.

A teológiának mindig a praxis, a gyakorlat felé kell mutatnia.
A hittudomány nem önelégült "tudományoskodás". Mit jelent ez
a "praxis"? Nagyon egyszerűt és mérhetetlenül sokat. Negatíve:
ne legyen a teológia "ezoterikus" tudomány, a kevés kiválasztott
nak valamiféle tolvajnyelven közölt mondanivalója. Pozitíve: a hí
vő embereket egyre mélyebb, élőbb hitre, reményre, szeretetre ve
zesse. Segítséget kell nyújtania életbevágóan fontos kérdésekben.
Nem abban, hogy például miként paragrafizálják az új ünneplis
tát, vagy megreformálják a vatikáni, püspöki "kúriát". Mindehhez
csak távoli, közvetett kapcsolata van. A teológiának valódi "praxi
sa" nem egyéb, mint hogy az embereknek olyat nyújt, melyet
semmiféle egyházi vagy világi "organizáció", törvénykönyv nem
képes nyújtani. Ez pedig: az igaz hit elmélyítése, a rárakódott em
beri - fölösleges vagy káros - vonásoktól való felszabadítás,
nem pedig az "igazság nevében" történő szellemi-lelki béklyókba
kötés.

Nem "pártos" - konzervatív vagy progresszív - teológiára van
szükségünk, hanem "újra". Krisztusnak örökké új és megújító tanítását
közvetítő, elmélyítő, mindezt az új idők új hangján elmondá, valóban ke
resztény - mert krisztusi - teológiára.

Nem vitás, hogy egyházunk életében az újabb időben jelentke
ző feszültségeket mindenekelőtt a teológia élte át. A legjobbaknak
már jó néhány évtizede meg kellett állapítaniuk, hogy egy "sum
mába merevedett" teológia nem képes "felvenni a versenyt" az új
világ követelte igényekkel, nem üti meg a józan, kritikával élő és
mérő ember mércéjét. Abban a "zárt rendszerben", amelyben a
teológia egészen napjainkig - évszázadokon át élt és egyre job
ban belemerevedett, sem a mindjobban megismert bibliai kinyilat
koztatást, sem a mind szélesebb horizontot feltáró filozófiai gon
dolkodást és természettudományos eredményeket nem lehetett "be-
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A szabadság
légkörének

követelménye

skatulyázni". Az ilyen feszültségek és feszítőerő láttán azonban a
józan és az Isten üzenetében hívő teológusok nem nyugtalankod
nak. Ellenkezőleg: új ígéretek, új termés és aratás reménye tölt el
sokakat. A "rendszert" szétfeszítő bibliai üzenet ezerszínűsége, kime
ríthetetlen gazdagsága igen jól kiállja ma is az emberi egzisztenciá
lis tapasztalás és igény próbáját. A keresztény szabadság és fele
lősségtudat - melyről oly sokat és mélyen írt már Szent Pál - a
ma teológiai munkája nyomán kezd mind szélesebb távlatokat
feltárni az egyház és az egyén számára.

Belső dialógus, konfliktus-szituáció nélkül nincs reális tudo
mányos, így teológiai munka sem. S ugyancsak elképzelhetetlen
ez a szabadság légköre, szelleme nélkül. Az egyház története fáj
dalmas példákkal mutatja: amidőn újszerű gondolatokkal jelent
keztek a teológiában (gondoljunk csak a 19. század végi "moder
nizrnusra", melynek számos értékes és életrevaló gondolata ma
kezd "beérni" egyházunk életében), nem az értékek kibontakozá
sát, hanem a teljes elhallgattatást "segítették" elő. A vélemények,
hipotézisek, újszerű gondolatok tehát nem feltétlenül (és általában
csak igen ritkán) veszélyeztetik a "hitvallást", annak tartalmát.
Sőt ellenkezőleg: épp ezen az úton kezd ez vagy az a "tétel",
"hitcikkely", melyet olykor hosszú évtizedeken át lélek nélkül is
mételgettünk, számunkra is "mondani valamit". Így már nemcsak
"megvalljuk", hanem hittel és emberi módon, hívő tudással egyre
többet "tudunk" is róla mondani önmagunk és hívő testvéreink
számára.

Konfliktus-szituáció az egyház teológiájában: nem új ügy az
egyház életében. Mégis, a zsinat alatti és utáni években egyre tu
datosabban éljük azt át. Azelőtt szinte "nem illett" róla szólni, azt
tudomásul venni. Az egyház egységének valamiféle - feltétlenül
helytelenül értelmezett - ideológiája, egyfajta tekintélyi unifor
mizmus elhallgatta és elhallgattatta, olykor csírájában vélte elfoj
tani a konfliktusokat azzal, hogy sürgősen "ítéleteket" hozott sze
mélyek, irányzatok ellen. A "tiszta" és merőben csak "lelki" egy
ház nem tartotta kívánatosnak ezeket a vérbő emberi jelensége
ket. A "hivatalos" egyház úgy próbálta a belső rendet fenntartani,
hogy "isteni alapításra" (egyébként reálisan, de az adott esetben
nem joggal) hivatkozva, mindazt, ami "emberi", alig vagy nem
vette tudomásul. Jóllehet Krisztus az egyházát emberek, hús-vér,
szellem-lélek, érzések, akarat és értelem feszülésében élő emberek
számára indította útjára.

A rendelkezésre álló lélektani, biológiai és szociológiai ismere
tek birtokában ma már nemcsak tapasztaljuk, hanem tudjuk is,
hogy ahol a konfliktusokat nem "hordják ki", érésüket esetleg
már csírájában igyekeznek elfojtani - ott erjedő, romlandó anya
gok, tényezők halmozódnak fel. A sarjadó életet nem csupán az
anyaméhben, hanem a szellem ölén is bűn kioltani. S amint az
egyház teológiájában jelentkező konfliktusoknál nem vezet meg-
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oldáshoz az elfojtás, éppúgy erőtlen, sőt káros az elkendőzés, a
paragrafus vagy a fellengzés gesztusa is. A járható és eredmény
hez vezető út: szembenézni a tényekkel. Nem felmagasztalni,
"kultuszt" csinálni mindenből, hanem tudomásul venni a valós
életet. Egyszerűen azért, mivel ez hozzátartozik az örök
"condition humaine"-hez. Az egyház fundamentális egységét ter
mészetesen őrizni kell, a szakadás veszélyétől óvni és óvakodni
kell. De egyházunk egysége - a Krisztusban hívők egysége 
soha nem volt és nem is lehet totalitáris uniformizmus. Nem, ha
nem a különféle "teológiáknak" és gyakorlatoknak ezerszínű sok
féleségében a hit egységét őrző meggyőződés és magatartás.

A holnap hívő embere

Személyes és
közvetlen

lsten-kapcsolat

A holnap hívő embere fokozott mértékben feltárt lesz az új, a még
nem ismert számára. Természetesen kereszténységünkben nem oly
értelemben beszélünk az "újról", mint például egy még eddig tel
jességgel ismeretlen természettudományos vagy technikai felfede
zés esetében. S mégis "felfedezésről" is kell beszélnünk, me ly a
réginek, az őseredeti lényegesnek alkotóerejfí alakítása. Ez lesz képes
majd a távolabbi jövő számára is fenntartani a változatlan, a mara
dandó értékeket. E "fenntartás" nem jelent csak őrzést. Nem, mivel
alkotóerejű aktivitást, munkát követel. A hívő ember oly talentu
mokat hordoz magával, melyeket minden időben "kamatoztatni"
és nem csak őrizni kell.

A holnap hívő emberének talán leglényegesebb vonása: szemé
lyes és közvetlen Isten-kapcsolata lesz. Ez minden kor hívőjének lé
nyeges vonása, mindazonáltal a holnap hívő embere számára ez
ebzisztenciális kérdés lesz. Oly korban élünk, me ly mind mélyeb
ben "átéli" a "távoli" és "haJJgató" Istennek realitását. Oly kor
gyermekei vagyunk, melyben egyenesen "Isten haláláról" beszélt
még bizonyos fajta teológia is. Az ateizmus, sőt ateizmusok korá
ban élünk, oly korban, melyről nem lehet egyértelmű "megbé
lyegzéssei" elmondani, hogy gonosz és "istentelen" szívek mé
lyén született meg. Talán helyesebb, ha azt mondjuk: igen reális,
húsba és vérbe vágó tapasztalatok után és téves magyarázatok
során jutottunk el napjaink sokszínű ateizmusához, mint tömegje
lenséghez.

Korunk az aktív öntevékenységnek és a tudatos világalakítás
nak korszaka. És még inkább ilyennek ígérkezik a holnap. Az
ember mindjobban saját tervei és erejének mértéke szerint kívánja
alakítani a világot. Mi több, az ember mindinkább "analizálja" s
ezáltal formálja önnön magát, saját lelkét is. E feltárás nyomán
sokan arra az eredményre jutnak, hogy Istent nem képesek önnön
magukból "kielemezni". Egy sereg ember nem találkozik Istennel,
mert túlontúl csak önmaga számára és saját leszűkített világában
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"Evilági életáldozat",
"evilági vallásosság"

él. Oly korban élünk, melyben csak kevesek és ritkán kérdik: ho
gyan és hol találok én, bűnös ember, irgalmas és megbocsátó Is
tent? Ehelyett sok ember inkább önigazolás t és "önmegváltást"
keres. Minden ügyét maga akarja elintézni.

Az ilyen világban kereszténynek lenni és annak maradni való
ban nem "magától érthető" dolog. Sokkalta kevésbé lesz az hol
nap.

Az új szituációban természetesen nem lesz elégséges a racioná
lis-elméleti állásfoglalás Istennel kapcsolatban. Kevésnek - ha
nem is szükségtelennek - fog bizonyulni a tanítás, még inkább a
"tanrendszer". Valódi lsten-kapcsolatra lesz szükség. Oly mély kap
csolatra, melyet soha nem lehet csak "tanulás", ismeretszerzés út
ján elsajátítani. Olyanra, melyben az ember rádöbben, hogy egész
élete Istenre, a vonzó "titokra" van beállítva.

A holnap hívő emberének életéhez szervesen hozzátartozik
majd a világnak, a világ értékeinek szolgálata: a "világi élet". A
holnap hívője mind tudatosabban kívánja kibontakoztatni emberi
értékeit. Mindez ugyan természetes velejárója az "emberi" élet
nek, melyre azonban a hívő embemek tudatosan kell ügyelnie.

A hívő ember életében ott is "oltár" áll majd, ahol "életáldoza
tát" mutatja be, ahol nincs templom, és nincs sem kőből, sem pe
dig fából állított oltár. Amidőn a II. Vatikáni zsinat rámutatott ar
ra, hogy Isten még ott is, annak életében is jelen lehet, annak üd
vét is munkálhatja, aki szíve őszinteségében és lelkiismerete sze
rint ateistának vallja magát - mivel nem tudja fel- és elismerni
az igaz Istent -, akkor sokkalta inkább vallhatjuk, hogy Isten ott
és akkor is jelen van a hívő emberek szívében, életében, ahol kifeje
zett vallási aktussal nem találkozunk. Akkor, amidőn derűs szívvel,
lelkiismeretesen és lendülettel végzi evilági feladatait, éli "világi éle
tét". Erre gondolva beszélhetünk "evilági vallásosságról" is.

A holnap hívő embere számára már nemcsak az ún. "vallásos"
művészetben, kultúrában lehet jelen Isten, hanem minden becsü
letesen végzett evilági munkában, sőt szórakozásban is! A belső meg
győződésből vállalt és megvalósított értékszolgálat, "evilági" élet
így mindig "vallásos", hívő, a hit erejében vállalt és végzett élet
is lehet. Egyszerűen azért, mert az Isten szereti a világot, az Ö te
remtett világát. Mivel Isten értékesírákat helyezett a világba, me
lyeknek ápolása, munkálása, kibontakoztatása az ember feladata.
Ezért mondhatjuk, hogy aki felkaroló szeretettel fordul a világ és
mindama tényező felé, mely e világot jelenti, azt lassan átöleli
Krisztus kereszten kitárt karja. Az ilyen ember számára előbb

utóbb felcsillan valami Isten "titkából", felfoghatatlan és mégis
közel álló valóságából.

Ne értsük félre: a holnap hívő magatartása nem ott kezdődik,

ahol a tegnapit és mait majd felszámolják. Nem megszüntetésről,

hanem kitágításról van szó, Az ember mind szélesebbre tárt karral
igyekszik az embert, a világot és ezen keresztül Istenét átölelni.
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Amint Krisztus éppen akkor mutatta be áldozatát Atyjának, ami
dőn a világot a kereszt trónjáról átölelte, épp így - Krisztussal
élve és cselekedve - lesz képes a holnap embere is életáldozatá
ban lsten és embertársa felé fordulni.

Régi és új határán Réginek és újnak, régi és új stílusú keresztény életnek, Isten-
kapcsolatnak határán állunk. Nem kétséges, az új csakis akkor
lesz hamisítatlanul keresztény, akkor lesz "valódi", ha minden lé
nyeges benne marad a régiből. ha szükség szerint "őrizni", "meg
őrizni" is fog. De a "régi" csakis akkor lesz életképes, ha azt újra
eleven erővel és újszerűen fogják élni, életté váltatni. Az ember a
"titok árnyékában" él. Ha a titok feltárul - már vége is a földi
életnek. Amíg csak élünk, a titok, a misztérium fog serkenteni, új
feladatokra. "új kalandra", ismeretlen utakra vezetni. S ezen az
úton változatlan a tegnap, a ma és a holnap hívője számára, hogy
Isten hívására, szólítására lép rá. Változatlanul érvényben lesz,
hogy csakis Ábrahám hitével tudunk az úton haladni. S változat
lan marad az is, hogya titkot, az Isten és ember misztériumát
egybefűző valóság: Jézus Krisztus marad. A megfeszített és feltá
madott Krisztus.

A holnap hívő emberének lelkében alighanem oly "Sturm und
Drang", oly belső viharok fognak dúlni, melyeket a transzcenden
cia igénye, az ember transzcendáló képessége fog ösztökélni. En
nek erejével fogja felfedezni önmagában, hogy lelke ősidők óta Is
tennek "eljegyzettje", ennek segítségével "lépi túl" saját kis vilá
gát és a hatalmas univerzumot. Semmi foghatónál és mérhetőnél

nem képes önnön magának "állj"-t kiáltani, míg csak a téren és
időn átlépve, el nem jut a Forráshoz.
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