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Kínos tény előtt állunk. Úgy ke llene, ho gy az E gyház Isten nagy je
le legyen , állandó csoda , amely a világ esemén yei közepett mindig új
ból Isten titokzatos erejére m utat . Olyan kérdőjel, amelyet nem lehet
nem észrevenni, magasba emelt zászló , Isten lengő lobogój a. Hogy min
den kapuja mindenki szemeláttára ny itva áll jo n, és emberek és népek
áradjan ak be raj ta szakadatlan özönnel. Hogy Isten angyalaként,
Szent Mihályként vívj a a Lélek kardjával Isten ütközeteit. Pápáíban
Krisztus áhitato t parancs oló alakját kellene látnunk, püspökeiben az
apostolok szell emét éreznünk. A papokon észre kellene vennünk, hogy
kezük közo tt megú jul a kenyérszaporítás csodája . Úgy kellene, hogy
minden hivő ragyogó szeme a tiszta sz ívet és a belső békét tükrözze.
Mindent a szeretet légköre járjon át, s vidáman és merészen tartson a
fény felé. E z az E gyház ell enállhatatlan lenne. Minden szem reá sze
gezödnék, minden lelke t lebilincselne, minden szívet meghódítana. Az
előző században a va tikáni zsinatnak m ég volt bátorsága leírni a me
rész mondatot : "Az Egyház önmagában megcáfolhatatlan bizonyítéka
isteni küldetésének : bámulatos terjedésével, kiemelkedő szentségével,
minden jóban való kimeríthetetlen termékenységével, átfogó egységé
vel és győzhetetlen maradandóságával. A népek között magasra emel
kedő jel ő ."

De a valóság, úgy tűnik, egészen más. A tö rténelem mennyi erköl
csi tehertétele nehezedik a pápaságra! Mennyi aggodalmaskodás és
kicsinyesség fordul elő a püspöksüveg hordozóinál! Mennyi nagyon is
emberi vonás a papoknál a szentélyben! És hát a hivő emberek má
sok-e, mint a hitetl enek? Csakugyan fö lismerhetj ük-e Krisztus fáját a
gyümölcseiről? Mennyi gices et találunk ennek az egyháznak a templo
maiban! Mennyi hamis érzelgőséget áj tatosságaiban! Mennyi túlzott
megfo galmazás t imáiban! Mennyi hamisat jámborságában ! Mennyi
csa lóka aktívízmust és önzé st egyesületeibe n ! Mennyi félénk bezárkó
zást vagy helytelen rokonszenvet a világ iránt! Hol van hát az Evangé
lium egyszerű nagysága? Hol a szentpálí szellem világhódító mer ész
sége? Hol a jánosi m ísztíka visszatarto tt izzása?

Szakadék tátong eszmény és valóság között. És így az Egyház so
kak számára immár nem vonzó mágnes, hanem taszító botrány. Az
evangé liumot még csak elfogadnák, de az egyházat nem. A katolikus
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vallás hittételeit tudnák helyeselni, de a konkr ét egyház valóságával
nem képesek kibékülni. Sokan fájdalmas csalódással elfordulnak tőle.

Szegényebbek lettek egy nagy reménységgel. Mások számára Isten ki
magasló városából középkori városka maradt, amelyet már csak tör
ténelmi érdeklődésből tanulmányoz az ember, hisz nincsen minden
romantika híján. A legjobbakban pedig egy Savonarola izzása dagad.
ö kö lbe szorítj ák zsebre dugott kezüket, és várják a reformátort. Persze
nem éppen azt a lu theri haragot kívánják, amely lavinaként mindent
a mélybe sodor. Nem olyan reformációt akarnak, amely rövid úton
elhagy ja a házat, m ert túlságosan so k az ősatyáktól ránkmaradt holmi
zsúfolódott össze benne. De reformot akarnak. Néhány kis rendelke
zés itt nem segít . Radikáli san el kell intézni az egészet. Az Egyház Pál
apostol szavai szerint Krisztus titokzatos Teste. Min thogy azonban
Krisztus Istenember, az Egyházban az isteni mellet t szabad és kell
ember inek is lennie. Ezért teljesen méltányolják az emberi értékeket ,
módszereket, formákat. De Krisztusnál hiányzanak a szükkeblűség, a
kicsinyesség, a gyűlölködés és a bűn nagyon is emberi vonásai. Hogy
lehet az, hogy mindez a nagyon is emberi megtalálható az Úr mísztí
kus testében? Ez a döntő mozzanat. Itt az igazi botrány magva. Itt
kellene a reform emelőjét alkalmazni. Ezt a nagyon is emberit gyö
kerestül ki kell irtani. így érvelnek.

Nem érdemlik-e meg teljes rokonszenvünket? Éppen úgy, mint azok
a szolgák, akik sok fáradsággal felszántották és búzával bevetették a
földet, most pedig kínos és fájdalmas meglepetésükre azt látják, hogy
egy csomó gaz nő fel rajta, - erre azután radikalizmusuk dühében
azt indítványozzá k, hogy rövid úton kitépnek minden gyomot. De
Krisztus bámula tos felelete olyan, mint a reformátorok tüzére zúduló
hidegvízsugár. "Hagyjátok nőni!" Földi életünk ideje a próbaidő ki
állásának ideje. És éppen ennek kiállása az ember voltaképpeni élet
feladata. Ezért itt a földön a jó és a rossz nincs hajszálpontosan el
választva egymástól ; ne is legyen. Az ember ki van téve mindennek,
mint a búza a konkoly között. A keresztény élet veszélyben, vitában,
ellentmondásban és ellenállásban folyó éle t. Vilá g és E gyház nem egy
más mellett áll , hanem az Egyház a világban van. Hi t a hitetlenségben.
Kereszténység a po gányságban. Bizonyos, hogy ez a föld Isten szántó
földje. De Isten a sátánnak is teret enged, és az éjszakánként, mikor
az ember álomba merül, elveti ördögi konkolyát az isteni földeken.
Isten e világgal való tervének ellentmond, hogy valaki erőszakosan,

véglegesen ki akarja irtani a gonoszt. Azt jelentené ez, hogy kisajátítja
Isten ítéletét, és bizonyos mértékig Istent játszik. Aki nagyon emberi
vonások nélküli Egyházat akar, angyalegyházat angyalpapokkal. angyal
püspökökkel és angyalpápával, az jobban akarja tudni, mint Krisztus,
az Egyház alapítója. Az földi mennyországot akar, földi paradicsomot.
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Azt akarja a m ülö időben, amit Isten akarata az örökkéval óságra tart
fenn. Hiányzik belőle az a lelki nagyság és szellemi tágasság, amelyet
Krisztus követel, hangsúlyozva, hogy Isten az ő napját bűnösökre és
igazakra is ragyogtatja, termékenyítő esőjét gazfickó knak és szantek
nek ajándékozza. Hiányzik belőle az a vá rni tudás, amelyet Isten kö
vete!. Előlegezni akarja az eredményt, anélkül, hogy kiállta volna a
vizsgát. Már a hegy csúcsán akar állni, és nem nézi, ki tart ki a meredek
kapaszkod ön, ki marad vissza. Birtokolni akarja az örökkévalóságot
anélkül, hogy ismerné az idő jelentőségét. Szétválasztást akar, de nem
hagy lehetőséget az embereknek a választásra. Egyszóval: nem úgy
akarja Isten országát, mint ahogyan Krisztus akarta. E mberi rámenős

ség ez keresztény álarc alatt. Emberi fanatizmus keresztény buzgalom
látszatában. A képromboló fanatizmus, a pusztító radikalizmus szel
leme nem Krisztus szelleméből való . Az égből tüzet lehívní kivánó üjtí
buzgólkodókat az Úr rendreutasítja: "Nem tudjátok, milyen szelle
műek vagytok."

Akkor hát mindent el kell viselni? Minden reformtörekvést lefé
kezni? Minden buzgalmat csirájában megfoj tani? Szó sincs róla ! De
ke resztény reformtörekvések és ke reszténytelen fanatizmus között van
egy lén yeges különbség. A búzát búzának kell neveznünk. a konkolyt
pedig konkolynak. Szemet és érzéket kell adnunk az embereknek az
igazi, a keresztényi iránt a hit valódi szelleme által, és ugyanakkor
megláttatni velük a hamisat, nem keresztényt, a hitnek ellentmondét
is. Elő kell mozdítaní a jót, küzdeni a gonosz ellen, dolgozni Istenért
és a Sátán ellen. Föl kell hívni az embereket a dö ntésre, és segí te ni
kell nekik, hogy helyesen döntsenek. De nem szabad azt h ínní, hogy a
gonoszat egyszerűen ki lehet irtani, meg lehet semmisíteni, hanem ezt
a kév ebeszedést és elégetést az utolsó ítélet napjára ke ll hagynunk.
Mert majd csak az Úr ítéletében találja meg minden az igazi helyét .
Egy darab fö ldecske, még ha a legjámborabb szekta, a legeszményibb
zárda , a legszentebb életű emberek csoportja len ne is, sohasem Isten
szántóföldje. Mert azon az Úr világos szava szerint konkoly is van. Az
Egyház nagyon is em beri vonásai tehát olyasmi, amit Krisztus ki fej e
zetten és tudatosan megenged. E zér t számunkra se m szabad bo tránnyá
válnia , hanem csak öszt önzöv é. hogy a dolgokat a hittel he lyesen lás
suk, és a hitből kiindulva helyesen döntsünk. Krisztus Egyháza ebben
a korban. ebben a világban él , olyan egyházk ént. amelyet a nagyon
emberinek súlya is nyom. A vatikáni zsinat mondata igaz: az E gyház
te rmékenységét , egység ét, maradandóságát nem lehet pusztán term é
szet es módon megmagyarázni, tehát Isten jele. De ennek az Egyháznak
a lén yege csak a hi t számára megközelíthető, mert minden nagy, isteni
von ása mellet t hozzátapad a kicsiny, az emberi, még a nagyon emberi
is. Aki lát ja, ho gy az Úr szántóföldje búzával és ko nkollyal van tele,
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az emlékezzék az Úrnak a búzáról és konkolyról szóló példabeszédére,
és éppen ebben a földben ismerje fö l Krisztus szántóföldjét.

Hermann Gilhaus

ISTEN A SZíVtJNKET AKAIUA

Mk 7: vita a farizeusi hagyományokról

Az ilyen evangéliumi szövegek olvasásakor talán azt gondoljuk:
mi köze a tiszta kezekkel evésnek, a poharak és edények öblögetésé
nek a mi mai nehézségeinkhez és bajainkhoz? - Az kétségtelen, hogy
a keresztény egyház már rég elvált a zsidóságtól, és ezzel eldőlt az
istentiszteletre k épesít ö tisztaságnak a ké rdése is .

De a probléma mégis megmarad. A zsidók, kül önösen pedig a Iarí 
zeusok azt hitték, Istennek tetszően cselekszenek, ha pontosan meg
tartják tisztasági parancsaikat és ál dozati előirásaikat, ha szombaton
nem tesznek meg többet eze r lépésnél, és nem ülnek egy asztalhoz a
pogányokkal. Több mint 600 parancs és tilalom gyűlt össze, és mind
egyikhez tartaniok kellett magukat. Maga mögött hagyta-e a keresz.
tény egyház mindezeket a parancsokat? fölismerte-e Isten követelé
seinek lényegét? Jó lelkiismerettel nem mondhatunk mindenestül igent
a ké rdésre. Egészen más történt. A szorosan kötelező zsidó törvények
től ugyan megszabadult a fiatal egyház. De hamarosan új ké rdések
merültek föl, és ezekre feleletet kellett találni. Az egyházban új hagyo
mányok keletkeztek. Viták adódtak a hittételek értelmezése körül, ke
re s ték a keresztény életmód k íalakít ását. A világ megértése új termé
szettudományi ismeretek következtében módosult. A régi megfogalma
zások nem illettek bele többé ebbe az új világképbe. Az új fogalmazáso
kat képes értelemben kell venni és magyarázni. Egyes fiatalok az ilyen
képes értelmezést gyámoltalan kisérleteknek tartják, és kereken ki
jelentik: ha ez igy nem történt meg, akkor a többi sem igaz, ami a
bibliában áll.

Nagy gondot forditottak az emberek arra, hogy megtartsák az áldo
zás előtti böjt parancsát. Azt hitték, Istennek tetszően cselekszenek,
ha nem vesznek részt az eucharisztikus lakomán, mert előtte egy falat
kenyeret ettek. Na gy pontossággal részletezték a vasárnapi nyugalom
parancsát ; megállapították, milyen munkákat szabad végezni, melyeket
kell elhagyni.

A példák sorát te tszés szerint fol ytathatnánk. Idősebbek hozzátehe
tik a maguk talán igen fájdalmas tapasztalatait. Ha sok keresztény
ma elégedetlen, tudni akarja, mi en nek vagy annak a rendelkezésnek
az alapja, és szkeptikussá válik, ha egyes törvényeket egyáltalán nem
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