
BELON GELLtRT

ESÉLYEK ÉS KERESZTÉNYSÉG
A versenyek és a versengések századában élünk. Közhelyként hangzik ez a meg

állapítás. Pedig - ha igaza van Huizingának, és igaza van - a verseny szelleme
az ember játékos természetéből fakad, mely még a kultúrtevékenységet is meg
előzi. Ha ilyen mélyről 'fakad a játékosság, akkor a versengés nem lehet egyes
korok ismertető jele. Minden korok mínden emberi-formáját jellemzi. Ma csak azért
föltűnőbb, mert mínden világarányossá nőtt. És mert minden versengésben a si
ker és a nyerés vágya fűti a résztvevőket, rnindíg mérlegelní szokták a siker és
nyerés reményeit. Amire ezeket a reményeket és várakozásokat építik, általános
szóval esélyeknek szoktuk nevezni, a versenyben szereplőket pedig esélyeseknek
vagyesélyteleneknek hívjuk.

Mindenki tudja, mí kell ahhoz, hogy egy sportoló vagy csapat esélyes
legyen a bajnokaágra. Azt is sejtjük, hogy mikor válik valószínűvé egy vállalkozás
vagy befektetés sikere. Éppen úgy beszélünk eszmék és eszmei irányzatok esé
Iyeiről, mínt egy diáknak a fölvételi vizsga előtti reményeiről vagy az életben való
érvényesüléséről. Mégis azt kell mondanunk, hogy mint egyetemes fogalom böl
cseletileg nincs meghatározva. Az esély "annak lehetősége, valószínűsége, hogy
valaki vagy valami másokkal szemben elnyer, megszeréz valamit" - olvassuk a
Magyar Értelmező Kéziszótárban. Ahol ezek a lehetőségek számlálható mennyí
ségekben vannak adva, ott számtanilag is lehet valószínűsíteni a sikert.

Ahol nem számokban kifejezhető mennyíségek szerepelnek az esélyek között,
ott már nehezebb pontosan megjelölni a v-árható. eredményt.

Mindenhol jelentkezik annak keresése és kutatása, hogy embereknek vagy
dolgoknak - akár eszmeiek legyenek, akár kézzelfoghatók - voltak-e, vannak-e
vagy lesznek-e esélyei, vagyis sikerre való kilátásai akár belső adottságok, akár
külső körűlmények jelenléte folytán; vagy távolléte, hiánya következtében nem
számíthat sikerre és reménye sem valószínűsíthető az eredményességnek.

AZ ESÉLYEK TEüLOGIAJA. Minthogy a kereszténység alapítójában Jézus
Krisztusban valóságos és teljes emberséget foglalt le és zárt magába, az esélyek
nek ezt a fönnábrázolt jelenlétét sem nélkülözheti. Nem is hiányzik belőle való
ban, sőt annyira izgatóan érdekes kérdéseket vet fől, hogy nem győzünk egyik
csodálatból a másikba esni. Ugyanis az esélyeknek és esélytelenségeknek olyan
ellentmondásos játékát tapasztaljuk Isten műveiben, amit nem lehet a szellem
gyönyörűsége nélkül - hacsak nagy vonásaiban is - végiggondolni.

A megtestesülés titkával Isten az embert és az egész emberi világot lefoglalta
és szolgálatába állította, ezért fontosnak látszik az isteni működéseknekemberek által
végzett munkájában, az emberek adottsága, erőnléte. helyzeti vagy történelmi légkö
rének kedvezése a siker érdekében. Am azt tapasztaljuk, hogy az üdvrend nagy esemé-

-.nyeiben és történelmi fordulóiban az üdvösség tervét készítő Isten mintha fölborítaná
az emberi reményeket és számításokat. Abrahámnak és Sárának akkor váltotta be sok
népre vonatkozó ígéretét, amikor "majdnem száz esztendős volt", és "életerejét vesztett
teste és Sára elapadt méhe" vajmi kevés reményt nyújtott Izsák szűletésére {Róm
4,19). Azután az egyiptomi fogságban sínylődő népéhez azt a Mózest küldi szaba
dítóul, aki egyébként "szert te1Jt az egyiptomiak minden tudományára, s szavaiban
és tetteiben egyaránt hatalmas volt" (Apcsel 1,22) - és így alkalmasnak látszott
volna a nép kivezetésére - de esélyei teljesen elromlottak, mert népe megtagadta
mondván: "Ki tett meg elöljárónkká és bíránkká ?" (uo. 35). A fáraó udvarából
is menekülni .kényszerült, mert a fáraó "halálra kerestette őt" (Kiv 2,15).

Istennel való vitájában pedig megvallja. "De, Uram, én nem vagyok a szó
embere. Azelőtt sem voltam és most sem vagyok, amióta szelgáddal beszélsz. A
szám akadozó, a nyelvem lassú." (uo. 4,10). Isten biztatására, sőt a csodatevő hata
Imri megadása után sem érzi magát alkalmasnak - mondhatnánk esélyesnek
a feladat betöltésére, és nyiltan szembeszállva Istennel mondja: "Bocsáss meg,
Uram, de küldj, akit akarsz" (uo. 4,13). - Dávidnak sem volt sok "esélye" a király
ságra Izáj fiai közül, hiszen legkisebb volt. Isten meg is mondta a királyt kereső

Sámuel prófétának: "Ne a külsejét nézd és magas termetét... Isten ugyanis nem
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azt nézi, amit az ember." (ISám 16,7). És Góliáttal szemben sem volt esélye, mí
ként ezt Saul világosan megfogalmazza: "Nem mérkőzhetsz meg ezzel a filiszteus
sal, hiszen te még gyerek vagy, az meg harcra termett ifjúságától fogva." (uo. 17,33).

Es lehetne még sok példát fölhozni annak megmutatására, hogy Isten joggal
hivatkozik az egész Ószövetségen s főleg imáin átvonuló igazságra: "Én vagyok az
úr, az egész emberiség Istene: van-e valami, ami lehetetlen volna nekem?" (Jeremiás
32, 27). Mintha csak játékot űzne a kilátástalan helyzetekkel, mert "meg akarja
mutatni hatalmát" (Róm 9,22).

AZ IDOK TELJESSEGE. Am a. prófétai irodalom rámutat az idők teljességére,
ahogy szent Pál jellemzi a Megváltó jöttét (Gal 4,4). És ez Krisztus korában a
népet (Lk 3,15), és .az írástudókat (Jn 1,19) feszült várakozásra sarkallta. Ebből

azután az csapódott le a keresztény tudatban, hogy az idők teljessége azt jelentette,
hogy Jézus számára a legálkalmasabb, tehát legesélyesebb idő föllépésének ideje.
A Római Martirológium karácsonyi bevezetője azt foglalja össze, amit Eusebius
óta szinte valamennyi egyháztörténetíró képvisel, hogy ti. a római birodalom
egysége és békéje, továbbá több helyen tapasztalható várakozás a megváltódás
után szinte egyetlen lehetséges korrá avatja Krisztus idejét a kereszténység elindu
lására. Holott ez félreértés, aminek káros következményei most tapasztalhatók a
tudomány és az azt népszerűsítő irodalom berkeiben. Mintha a kereszténység csupán
a kor szülötte volna, és csupán az Augusztus császár korában tényleg' meglevő

történelmi és társadalmi erők Iétesítménye lenne.
Az idők teljessége alatt nem a "pax Romana"-t kell értenünk, hanem az Atya

akaratától meghatározott időt, az eszkatologikus idő beálltát (Apcsel 2,23, stb.).
Szent Pál kijelentését: "Most van a kellő idő, most van az üdvösség napja" (2Kor
6,2) az Isten irgalmának kitárulására kell érteni.

JEZUS ESELYEI. Az biztos, hogy az emberi személyhez közvetlenül eső adott
ságokat magára. vette. A tiszta vért, a meghitt családi származást, az egészséges
testet, a királyivá érő alkatot, a csodálatos elmeélt és a tömegeket napokig bűvö

letében tartani tudó beszédkészséget. Bár voltak már az első századokban olyan
elképzelések, hogy. Jézusnak lzaiás 53,4 szerínt "a betegségeinket" kellett viselnie,
és. ezért hiányozni kellett a testi-lelki adottságoknak. Mindez szenvedésében be is
teljesült, de az evangéliumok alapján ezt nem mondhatjuk semmiképpen sem. Tény,
hogy nem volt dadogó, mint Mózes, sem szégyenletes betegségek hordozója, mínt
Szent Pál (Gal 4,14). Csodálatosan tudta a szentírást, "amikor nemis tanulta"
(Jn 7,15), és a rabbinikus okoskodásban nemegyszer sarokba szorította régi is
kolák öreg mestereit, úgy, hogy kérdéseire sokszor kapta feleletüket: "Nem tudjuk"
(Mt 22,41). Es a keresztkérdésekre adott feleleteí után "többé nem mertek tőle

kérdezni semmít." (Lk 20,40) Az elfogatására kiküldött őrséget is Ietegyverezte
szavaival, "Még soha nem beszélt úgy ember, ahogy ez beszél" - mondták a fő

napoknak (Jn 7,46). Egyszóval az ísmaretlenségböl a főváros szívében, a templom
ban rendelkező Jézus úgy tudott föllépni, hogy még az ott illetékes főpapok sem
mernek vele szembeszállni, csak - szinte félénken - megkérdezni: "Mondd meg
nekünk, milyen hatalom birtokában teszed ezeket?" (Lk 20,2).

Mármost ha ezekkel az adottságokkal a mi Urunk nem kétezer évvel ezelőtt

lépett volna föl, hanem - mondjuk - a mi időnkben, micsoda esélyeket nyújtott
volna neki a feladata teljesítésére a rádió, a televízió, amikor milliók tudnak együtt
lenni a Telstárok közvetítésével. mint pl. II. János Pál pápa szolgálatának meg
kezdésekor is. Mennyivel több lehetőséget nyújtott volna a moderrí világ a Római
Birodalom rendezettsége mcllett ? .. A több tízezer vagy százezer évre ezt a két
ezret még rá lehetett volna várni. ..

Am nem tette, mert "Krisztus az erre alkalmas - Jeruzsálemi Biblia: fixé,
meghatározott - időben meghalt értünk." (R6m 5,6). Tehát nem azért, mert em
berileg a legalkalmasabb, hanem mert az Atya ezt jelölte meg az üdvözítés végrehaj
tására.

AZ ESELYEK KIHAGyASAI. De ha ezt a mai időkre való utalást a fantázia
világába utaljuk is, nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy Jézus tudatában'
volt más, emberileg jobb lehetőségeknek. Hiszen nemegyszer utal arra, hogy
más kultúrák és más civilizációk alkalmasabb helyzetet nyújtottak volna neki
működésére. "A ninivei emberek feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel.
és elítélik, mert ők bűnbánatot tartottak, és itt nagyobb van, mínt Jónás. Dél
királynője feltámad majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítéli, ő eljött a
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föld végső határáról, hogy hallja Salamon bölcsességét, s itt nagyobb van" mint
Salamon." (Mt 12,41-42) Máshol ezt említi: "Ha Tirusban és Szidonban
történtek volna a bennetek (Kafarnaumban) végbement csodák, már. rég
zsákban és hamuban tartottak volna bűnbánatot." (Lk iO,13). Meglepő szá
munkra ez a kijelentés, hogy a kelet nagy kultúráiban több megnyílottságot sej
tet velünk az Úr, kik a megváltást csak a biblia, népében tudjuk elképzelni.

De még a választott nép történetének folyamán is tud más időpontokra utalni,
amik nagyobb esélyt jelentettek volna felléptének sikere tekintetében. "Bizony
mondom nektek, - jelenti ki odavetőlegesen - hogy sok próféta és király akarta
látni, amit ti láttok és nem láthatta, hallani, amit ti hallotok, és nem hallhatta."
(Lk 10,24)

És ha már a saját idejében kellett végbevinnie küldetését, miért nem folytat
ta 12 éves korában megkezdett tanítói működését? Hiszen a gyermekművészeknek

és a gyermektudósoknak mindig megvolt a kinyíló fiatalság külön bája. És
Jézust gyermekkorában elfogadták beszélgető partnerüknek a templom írástudói,
"csodálkoztak okosságán és feleletein." (Lk 2,47). A gyermekprófétát Augusztus
Rómája is ünnepelve fogadta volna, hiszen a szíbíllal jóslat isteni gyermek érke-

. zéséről beszélt, és az Ars pacis oltárt építette Augusztus, hová lelépjen az égből.

Imádva kell fogadnunk Jézus elhatározását, midőn e kedvező lehetőségről le
mondva "visszatért Názáretbe és engedelmeskedett nekik." (uo. 51)

LEMONDOTT A TÖRTÉNELMI ESÉLYEKRÖL. Dinasztiák és helyek - főleg
a múltban - igen nagy segítséget jelentettek emberek és irányzatok számára.
A Messiással kapcsolatban meg különösképpen így volt. "Az írás szerint Dávid
családjából s Betlehem városából kell a Messiásnak jönnie" - mondogatja a nép
(Jn 7,42). Noha Jézus mindkét kívánalommal rendelkezett, úgy el tudta rejteni
ezt, hogy nem volt köztudomású róla. Minduntalan ez hangzik körülötte: "JÖhet
valami jó Názáretből?" (Jn 1,46). "Hát Galileából jön a Messiás? .. Nézz utána s
megbizonyosodsz, hogy Galileából nem támad próféta." (Jn 7,40.52). Dávidi. szárma
zását is elhallgatja. "Róla tudjuk, honnan származik" (Jn 7,27). "Nem ázács fia
ez? Anyja nem Mária? Testvérei nem Jakab, József, Simon és Júdás? És nő

vérei, ugye azok is itt élnek köztünk? Honnan vette hát mindezt?" (Mt 13,53-54).
Pedig a köztársasági érzelmű rómaiak is eltűrték a császári dinasztiából származó
Tibérius, Caligula és Néró őrültségeit is, annyira kiváltságosnak és kivételesnek
hitték őket. Mennyivel inkább így volt a zsidóknál!

Es ha legalább összefogta és. megszervezte volna rokonságát, mint Mohamed,
aki családja nélkül sohasem érhette volna el sikereit. Ehelyett rokonsága akarta
föltartóztatni megkezdett tevékenységében (Mk 3,20), és János még az utolsó
hetekben is kénytelen megállapítani: "Testvérei sem hittek ugyanis benne" .(Jn
7,5). A család, a törzs, a vidék összetartó és lendítő erejét, és a vérség .míndennél
erősebb kötelékét kiiktatta segítő erőinek sorából, noha az készen állott szelgálatára.

A TITOKZATOS BESZÉD. A szónak egymagában is csodálatos ereje van. Ha
nem gondolunk most korunk eszméinek nagy harcosára, Jézus kortársai közül
is akadt nem egy, akit a szó kezelése avatott korának koronázatlan királyává.
Vergilius -ítáliaí kisnemes volt, és csupán azzal lett a császári Róma szellemi vezére,
mert költészetével tudott hangot adni a korát vezérlő eszméknek. Aki úgytup,ta,
kezelni a szót, mint Jézus, Júdea provincializmusából a római fórumig telküzd- •
hette volna magát egyedül szavának fényével és hevével, ha a világos fogalma
zás és az átütő erejű beszéd helyett nem vállalja a titokzatos beszéd formáját. Ta
nítványai ismételten megkérdezik: "Miért beszélsz nekik példabeszédekben?" (Mt
13,10). Míndez nemcsak a Jézus által tulajdonképpen mondott példabeszédekre
vonatkozik. Hisz maga Jézus az utolsó vacsorán így jellemzi hároméves prédiká
ciós időszakát: "Ezeket képekben mondtam el nektek. De elérkezik az óra, amikor...
nyíltan hirdetem nektek az Atyát." (Jn 16,25). A megtestesült Ige birtokában volt
annak a kifejező erőnek és stilisztikai bravúrnak, amivel az általa hozott isteni
titkokat napnál világosabban tudta volna beleégetni az emberek lelkébe. Ehelyett
meg kellett elégedni képszerű tükrözésekkel, utalásokkal, bennfoglalt értelmű

kijelentésekkel, amik közel hozzák ugyan az isteni valóságot, de nem olyan közel,
hogy félreérthetetlenül belevésődött volna a tanítványok lelkébe. Hányszor panasz
kodunk mi is a Szentírásra, hogy miért nem olvassuk ki világosan és érthetően

mindazt, amik a dogmafejlődés .és keresztény élet alakulása során nőttek ki a
krisztusi hagyományból (hét szentség, rendi papság, hierarchia, stb.).

i
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Ennek a rejtett beszédmódnak nehézséget az Úr is érezte, néhányszor felsó
hajtott: "Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen hasonlattal szemléltessük?"
(Mk 4,30). Nernegyszer kellett megállapítantok az evangélistáknak: "De nem
értették meg ezt a beszédet, el volt rejtve előlük, hogy ne értsék meg." (Lk 9,45).
És szinte türelmetlenül csattan fel a sorozatosan egymás után pörgő kérdésekben:
"Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Még most sem értitek? Nem fog
játok fel? Még míndíg érzéketlen a szívetek? Van szemetek és nem láttok? Van
fületek és nem hallotok? Nem emlékeztek rá... ?" (Mk 8,17) ~ Ahogy teste rej
tette istenségét, úgy kellett szavainak is rejteniök az isteni igazságokat. "Amit
hirdetek, úgy hirdetem, ahogy az Atya mondta." (Jn 12,49).

ES A CSODAK? Az biztos, hogy az Úr Jézus rendelkezett a csodatevés hatal
mával, amivel nem rendelkeztek mások, és ez abszolút fölényt biztosíthatott volna
mindenki mással szemben. A tömegmegnyerésnek a szavakon túl hihetetlenül
varázslatos eszköze a csoda, mert az embert legmélyén érinti a numinózum, a rej
tett erők birodalma. Osvallások papjai, varázslói mind a titkok tudományával
biztosították uralmukat és hatalmukat a tömegek fölött. A rejtőző istenség jele
ként kellett csodákat tennie az Úrnak. De sokszor kifejezte csodaellenességét.
Amikor pedig csodákat tett, különlegesen finom érzékkel tompította a túláradó
lelkesedést. Legföltűnőbben ez a csodálatos kenyérszaporítás után következő katar
naumí beszéden látszik: él. három napig étlen-szemjan követő tömeg királlyá akar
ja kiáltani, és másnap még tanítványai közül is sokan el akarják hagyni (Jn 6).

"Jóllehet ennyi csodát tett a szemük láttára, mégsem hittek benne" - álla
pítja meg Szent János (12,37). Élete két legnagyobb tényében pedig egész különös
helye van a csodáknak. Az első: a szenvedése és halála teljesen nélkülözi a csodá
kat. "Másokat megmentett - ezt elismerik -, de magát nem tudja megmenteni.
Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk neki." - És ami
legjobban élére állítja a dolgot: "Az Istenben bízott. Mentse meg, ha akarja. Hisz
azt mondta: Isten fia vagyok." (Mt 27,42). - A legkisebb csoda perdöntő tudott
volna lenni Jézus ügye mellett. Am ő már a megkísértés alkalmával visszautasította
az isteni választottság ragyogtatását, amikor is az ördög arra biztatta: Vesd le ma
gad a templom magasából (Mt 4,6). Igy várták ugyanis a korabeli zsidók a mes
si ást, Ezt a nagy [elteleriséget nevezi az Úr "Jónás próféta jeIének" (Mt 16,4), vagy
"a templom Iebontásának" (Jn 2,19). .

A másik nagy tettében, a feltámadásban vitte végbe legnagyobb csodáját, és
ennek a csodának emberi lehetőségeit kihagyta. Ahelyett, hogy bement
volna Pilátushoz, a papi fejedelmekhez, és megmutatta volna magát élve, engedte,
hogy híveinek jámbor hiedelmévé váljon a feltámadás dicsőséges ténye. A stílbizto
san rendelkező Isten azáltal, hogy "megmutatta látható alakban, igaz, nem az
egész népnek, hanem csak... kijelölt tanúknak, vagyis nekünk" - mint Szent
Péter mondja (Apcsel 10,41) -, csak azt tette, amivel át van szőve az egész evan
gélium történeteiben is, mint láttuk, de tanításaiban' is, mint most még röviden
látni fogjuk, ti. az emberi esélyeket szándékosan kihagyía.

AZ OKTALANNAK LATSZO IGEHIRDETÉS. A liturgia szerint a szentáldozás
pillanatában ezt kell imádkoznunk: Urunk Jézus, ki az Atya akaratából, a Szerit
lélek közreműködésével halálod által keltetted életre a világot. Életből életet fa
kaszt az emberek szerelme. Az élettelen kőre, fémre, szóra, hangra az élet csodá
latos vonásait alkotja az emberi szellem a művészetben. A semmiből Isten tud
teremteni. A Semmi nullpontján túl van még a halál, és ez alatt a nullpont alatt
levő halottal - a halálban minden esély elvész! - a legmagasabb rendű életet
létrehozni: ez a kereszténységnek Jézus adta középpontí gondolata! Mikor szent
Pál szavaival Isten elénk tárja a megváltás titkát, elsoreíja mínt üresiti ki magát
előnyt jelentő adottságaiból : Istennel' való egyenlőséget leteszi, az emberi forma
teljessége helyett a szolga alakot veszi fel, és ezt is a kereszthalálig alázta le
(Fil 2,6). Igy Krisztus keresztje a maga teljességében az emberi esélytelenség szim
bóluma lesz. Ebben a keresztben a világ "oktalanságot" és "erőtlenséget" lát
(IKor 1), a világ építői - Jézus szava szerint - "elvetni való, haszontalan követ"
(Mt 21,42). Jézus azonban azt akarja, hogy észrevegyük a lehetetlenségben is a le
hetségest. az erőtlenségben is az erőt. Sokszor mondta: "Én meg, ha fölemelnek a
földről (ti. a keresztre), mindenkit magamhoz vonzok." (Jn 12,32) Szent Pál sza
vával pedig diadaljelvénynek kell tekintenünk a keresztet, melyen .Jetegyverezte
a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan pellengérre állította őket,

és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk" (Kol 2,15).
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A lehetetlenségben is lehetségesnek ez az alapvető szelleme járja át egész taní
tását. "Legyetek hát tökéletesek, mint mennyei Atyátok tökéletes" - tiizi ki célul
azoknak, akik még emberek sem tudtak lenni (Mt 5,48). Az irgalmazás, a vagyon
fölöttiség, a nemi tisztaság, a házasság fölbontatlansága és a megbocsátás tekinte
tében olyan eszményeket mer követői elé állítani, amik előtt azok hüledezve áll
nak meg, és maga is elismeri: "Embernek ez lehetetlen, Istennek azonban minden
lehetséges.", (Mt 19,26). Tehát más szóval maga Jézus állanítja meg az emberi
esélyek és remények hiányát az isteni követelmények színe eIl5tt.

De ugyanez esélytelenségnek a beépítése tűnik ki apostolainak kiválasztásában
és küldésében is. Joggal elcsodálkozhatunk, hogy olyan kész hitű embereket, mint
a kafarnaumi százados (Mt 8,10) és a királyi tisztviselő (Jn 4,43) vagy. akár
Nikodémus és a lelkendező Zakeus (Lk 19,1), kiknek a hitén maga is örvendezett,
nem hívott meg apostolai közé. Ezek emberileg nagyobb eséllyel indulhattak volna
az apostolságban átvenni és terjeszteni Jézus programját, mint a valóban válasz
tottak, kiket sokszor kellett rendreutasítania, és akik még az utolsó vacsora tit
kokkal teli világát is teleszórják egymás közötti versengéseikkel és talmi ígérgeté-
seikkel. .

Es ezeket is úgy küldi, mint "bárányokat a farkasok közé" (Mt 10,16), emberi
felszerelések (erszény, táska, bot, saru és köpeny) nélkül (Mt uo. 9). Ami emberi
előnyökről a kísértésben lemondott (kenyér, hatalom), arról egyháza számára is
lemondott mint döntő tényezőkről. és a történelem igazolja, hogya hatalommal
vagy vagyonnal folyó térítések csupán látszatos eredményekkel jártak és járnak.
Az egyházban az idők végéig szembe kell nézni a vagyon és a hatalom kísértésével,
amihez még hozzájárulhat a szellem csillogásának a kisértése is a jövőben.

Mindezekről az emberi adottságokról Jézus megállapítja: "Ami az emberek
szemében nagy érték, az az Isten előtt megvetést érdemel." (Lk 16,15). Szent Pállal
pedig így fogalmaztatja meg az Isten: "Am amit akkor előnynek tartottam, azt
Krisztusért hátránynak tekintem. Sőt Uramnak, Krisztus Jézusnak fönséges isme
retéhez mérten mindent hátránynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemét
nek tekintettem, csak hogy Krisztust elnyerhessem." (Fil 3,7). Mindezzel csak azt
hangsúlyozza, amit már Abrahámnak szól az Isten: "Van, ami az Úrnak lehetetlen?"
(Ter 16,14). Es amit Szent Pál erőteljes fogalmazásában így hallunk: "Isten .balga
'sága' bölcsebb az embereknél, és Istennek a .gyöngesége' erősebb az embereknél"
(IKor 1,25).

NE FELJETEK! A versenyszellem uralmának idején' jogga! megtorpanthat ben
nünket az esélytelenségnek ez a középpönti gondolata. De rá kell terelni a figyelmet
éppen azért, mert hajlamosak vagyunk szent kereszténységünket az érvényesülési
küzdelmek optíkájában látni. Pedig rá kell ébrednünk, hogy egy krimi vagy regény
érdekességével nem versenyezhetnek bibliai vagy lelki olvasmányaínk, sem a színes
filmekkel és tv-közvetítésekkel templomi rendezvényeink. Hogy csak a legkonkrétabb
benyomásainkat említsük. De hány meg hány keresztényt megfoszt sugárzó remé
nyeitől a nagy egyház megújulásának lassúsága, vagy ejt kétségbe a réginek el
vesztése, vagy a katolikus vélemények megoszlása egy-egy döntő kérdésben. A
hivatások és a templombajárások világméretű megfogyatkozása is félelemmel töU
el sokakat, hogy más-területeket ne is érintsünk. Jézus legtöbbet ismételt fölhívása apos
tolaihoz, és minden korok hívéhez is: Ne féljetek! Eszmélődéseink arról győznek

meg, hogy az esélytelenség, időszerűtlenség, nagy feladatok megoldására való al
kalmatlanság, nem időnként fellépő tünet az egyház egészében és legkisebb sejtjé
ben, hanem míntegy állapotszerű (egzisztenciális) adottság, amiben érvényesülnie
kell a Krisztustól hozott hitnek és bizalomnak. .

A hagyományos történetszemlélet a konstantini időket és III. Ince pápa közép
korát tartotta az egyház fénypont jának. Hogy valójában hogy volt, elég az elsőnél

utalnunk Szent Jeromos megállapítására: Az egész világ felsóhajtott és ariánusnak
ismerte meg magát. A Fioretti pedig megőrizte III. Ince pápa álmát, ahol omladozni
látja a lateráni bazilikát, amit Szent Ferenc válla tart fönn.

Nem szabad tehát csodálkoznunk, ha időszerűtlenségekkel, sikertelenségekkel ta
lálkozunk akár magunkban, akár másokban. Teljesíteni kell a keresztényeknek
ma is a krisztusi küldetést, mert nem tesz mást,· mint érvényesíti a megváltás tit
kát, ami nem más, mínt az Atya titka: "az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a

. maga teljességében." (2Kor 12,9). A jászol és a kereszt Urának semmi kilátása nem
volt akkor és ott, hogy milliók szívét meghódítsa.
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