
térielme és külön üdvösségtörténete. Ha az egyház feladata a földön az
üdvösségre való vezetés, tudatában van annak is, hogy "egy keresztény,
aki a földi kötelességeit 'elhanyagolja, ezzel elmulasztja. a felebaráttal,
sőt magával Istennel szemben fennálló kötelességeit és veszélyezteti az
örök üdvösségét... A földi és az, ami a. konkrét emberben a világot
felülmúlja, szorosan össze vannak kapcsolva" (Gaudium et Spes 47, 76).

A legcsodálatosabb azonban a keresztény transzcendenciában, . hogy
míóta az Isten a földre jött, itt a földön van vele találkozásunk, és közvet
lenül a másik emberben, különösképpen a segítségre szorulóban talál
juk meg. Ennyire ebben a világban van az annyira túlvilági Isten. "Bi
zony mondom nektek, hogy amit egynek a legkisebb testvéreim közül tet
tetek, nekem tettétek" - mondotta Jézus -, de ezt is: "Bizony mon
dom nektek, amit egynek e legkisebbek közül nem teUetek,nekem nem
tettétek. Ezek majd az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök
életre" (Mt 25, 40, 45, 46). Akik itt a földön felismerték az istenarcot és
az emberben tudták szeretni Istent, azok érnek fel a végtelen be nyitott
örökkévalóságában a feltámadt Krisztus dicsőségébe. És a túlsó pad is egé
szen innenső lesz, ha odaérkeztünk, de az Isten mindörökre transzcendens
marad.
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TAKÁTS G YULA VERSEI

TÉLUTÖ IDEJÉN

Kék volt' a fa ... Csúcsában
dal zengett hajnal óta.
Felülve, hallgattam az ágyba
s kiléptem az előszobába.

Kék csontváz voU a fa,
de zengett éterin dala.
A hajnal sem állta tovább.
Rálőtte első sugarát.

A kék csontváz csúcsára lőtte,

a zengőn, fénylőn lebegőre.

Ott ült kicsinyke ág
rügyén egy fekete madár.

Ö hívta, mint teremtő,

jöjjön virágpor felhő!

S jött, ő is, zengő telt dalára
a nap fias arany tojása

és ekkor ~)alami mértan fénye
feszült kertünk négyszögébe,
s mint a negyedik dimenzió
zengett a kis feketerigó.

MINT A CSILLAGÁSZ

zöldvázú kerékpárján
a szűk dűlő-úton szaladt
három szál ibolyára lett
s cérnára kötve hozta azt

mögötte őszi búza hátán
jácintszinű kék havon
kiváncsi szemmel szárnyán
egy pillangó napozgatott

lapozta szárnyát mint a csillagász
fehér nagy könyvét ha kutat
s a másik már hozta is
a mealett új csillagokat
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