
gyóntató intésére is hallgattam; de amikor Krisztus szól hozzám Egyháza ál
tal . akkor nem figyel ek. A szentségi teológia azt tartja: a szentség ugyan ex
opere operato . saját e rejébő l hatásos. de termékenységét lényegesen meg
határozza az ember készsége. hite és bizalma. amellyel lsten adományát be
fogadja .

A b únbánat szentségét a Szentírás (Jn 20.23) a húsvét i Kri sztus ajándéka
gyanánt fest i. Az irg almas megértés ajándéka a mi állhatatl an emberségünk.
nek. Az Úr egy ajándékát sem szabadna napjainkban könnyelmüen elhanya
golnunk - ma is szükségünk van rájuk .

Franz Löwenste in

A REM eNV Te ZE A SZENTIRÁSBAN

Izrael hitével és gondolkodásával idegen test volt a Földközi tenger vidéke
népeinek világában. Ez a kis nép az idó múlásának értelmezése tek intetében
is - istenélménye alapján - a maga útját járta.

A régi világ embere az időt körmozgásnak látta . Minden megismétlődik;

az időnek nincs célja . Emögött az . i dőfil ozó fl a " mögött az évszakok válta
kozásának tapasztalata áll. Az időhöz valam i változhatatlan tapad. Ezért nincs
lehetősége nagy reménynek. hiszen . minden úgy jön el. ahogy jönnie kell" .

Az ószövetségben beszélő emberek egészen másképpen beszélnek az
i dőrő l : nem állandó körforgás . hanem egy cél felé tart. A hét nap említése
a teremtéstörténetben . ami már sok bibliaolvasónak okozott fejtörést, éppen
ezt akarja kifejezni!

Ahol ezt az időfel fogást képviselik. ott a történelem megnyílik - előre .

Váratlan. egészen új dolgok történhetnek; a jövő a nagy kaland országává
válik.

Vajon a mai bibliaolvasó is feszült várakozással tele pillant-e a jövőbe .

mint az Ótestamentum emberei? Ez kérdés. Persze amelyik igen. az többny ire
nem Istentől várja az újat: magának az embernek kell előidéznie a nagy for
dulatot. A keresztények azonban csak akkor bírálhat ják ezt [oqosan , ha ők

maguk sem csak a múltban és a régi hagyományokban keresik Istent . hanem
. a jövő országában" számolnak vele . Szellemtörténetileg nézve ennek a re
ménynek a gyökere az Ószövetség próféciáJ.

Izrael egyik nagy élménye. hogy lsten vezeti népét a jövőbe . Az egyiptomi
kivonulás után féltek a pusztától. de lsten már ott volt. m ielőtt a nép belé
pet t. Amikor Izraelnek Kánaánba. az igéret földjére kellett bevonulnia (Szám
13·14). nagy volt a félelem. hogy lsten nem hagyja-e egyedül népét az új
országban . De ő már megelőzte őket. am ikor átkeltek a Jordánon és a rette
gett ország földjére léptek. Később Izraelt Babilonba hurcolták. de lsten Ba
bilonban is ott volt. Az Eufrátesz és a Tigris folyó partján keletkezett "a hor
dozható templom". a szent irások első gyüjteménye.
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Az egész Ószövetségen végighúzódik ez a vallomás: újra meg újra féltünk
a jövőtő l. mintha nem volna lsten. ~s ő újra meg újra megszégyenitett min
ket, és kitárta előttünk a jövő kapuját. Ez az élmény határozza meg Izrael
népének hagyományát . Nem pihenő-párna ez, hanem állandó bátorítás arra ,
hogy a jövőben is számoljunk Istennel. Keresztény ember számára nem le
het más érte lmezése a tradlclönak.

A próféták egész következetesen mondhatták: lsten hűséges marad stílu
sához, és a jövőben is nagy csod ákkal fog megl epni bennünket. Igy jöttek
létre a nagy békebirodalomról szóló merész képek a próféták könyveiben
(pl. Iz 4; 11).

Jézus abban a várakozásban élt, amelyet a próféták hoztak a világba.
Csak úgy érth etj ük meg az elközelgett . Isten orsz áqár öl " szóló beszédét. ha
tudjuk, hogy gondolkodtak a j övőről a próféták.

Az Újszövetség alapve tő meggyőződése : a békéne k az a birodalma, amely
rő l a próféták beszélte k, nem marad meghatározat lan időknek szóló utópia.
A Názáreti Jézus elj övetelével máris megkezdődött, és egy napon beteljesül.
Az Újszövetség ural kodó hangulatát olyan foglyok hangulatával hasonlíthat
nánk össze, akikne k szeme előtt ugyan ott van még a láger szögesdrótja és
zárt kapuja, de tudják , hogy elbocsátó papírjukat már megírták. és készen
áll a hazájukba vivő vonat.

Az Újszövetség szerzői másképpen gondolkodtak, mint sok mai keresztény.
Igazi témájuk az egész vil ág megújhodása, a teremtés újjászületése. Nemcsak
az egyes ember és Kr isztus között í kapcsolat a fontos számukra , hanem az
ő uralma a mindens ég fölött.

Kicsi remények és vigasztalások terén a kereszténység sohasem jött
zavarba. ~s bizonyos, hogy mindez életszükséglet is. Csak az a kérdés, van-e
erejük a keresztényeknek egy nagy, merész reményre. Több ember vágya
kozik titokban ez után. mint hinnénk. Ma sok keresztény attól fél: lsten lezár
ta a jövő kapuját, és elhajította a kulcsot. Ezért mind a katolikus egyházban,
mind a protestáns egyházakban gyakrabban beszélnek gondterhelten, mint bi
zakodva. Ezzel szemben az Újszövetség nem látja bezártnak a jövő kapuját.
•Nézd, ajtót nyitottam előtted . senk i nem tudja bezárni " (Jel 2,8) . Az Új
szövetség a vil ág legbizakodóbb könyv e. Csak akkor lehet megérteni, ha en
gedjük, hogy ránk ragadjon bizakodása.

Eugen Wiesnet

A PAPI TOVÁBBKepZeS FEJLODeSE AZ EGYESOLT ÁLLAMOKBAN

1974 február végén tartotta az Egyesült Államokban alapított .National
Organization fo r the Continuing Education of the Roman Catholic Clergy"
(NOCERCC) első gyű lését New Orleans-ban. A gyűlésre hivatalosak voltak
az egyes egyházmegyék , valamint szerzetesrendek papi továbbképző prog-
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