
engedi a gala taka t a törvény alá meneküln í, még ha az a törvény az
Isten első kinyilatkoztatása is. Aki törvényt ta r t , ha "Isten segitségé
vel" is, az voltaképpen magában bizik, és Istent akarja adósává tenni.
Isten nem az erényes ember adósa, hanem a halottak feltámasztója .
Amit Krisztustól kapott új életünkben teszünk, azzal nem jogcimet
szerzünk val ami másra : Isten igazságosságára, hanem Tőle kapott új
életünket éljük. Ez az élet az üdvösség, már itt a földön, s teljessége a
feltámadásban valósul meg. A "régi embernek" a keresztségben kell
meghalnia, nem a fizikai halálfélelemben. Pál most megtalálja önma
gát: Isten "halottakkal" végzi müvét. ,,Megmentett, megment és meg is
fog menteni" : teológiai mélységek tárulnak fel a háromszor megis
mételt ige három idejében . Halálv eszély, Krisztus megváltó felt ámada
sa és a végső feltámadás asszoci áci öi csendülnek fel benne. A pillanat
nyi k éte ly miszt éríumrná nemesül. Nem Pál halála vagy további élete
építi az Egyháza t, hanem Isten, akinek Krisztusában Pál él. A világ
megtérítésének csodáját erőtlen apostollal végzi el az Isten, erőtlen,

"halott" eszközzel. Nem haltam meg, mondja Pál, nem azért, mert
Istennek még szüks ége van rám, hanem azért, mert Isten a védtelen
nel, az önmagának meghaló apostollal hí vj a magához az emberiséget.
Ennek az ellenkezője volt gyakran az Egyház buzgó szolgáinak a téve
dése. Azt hi t ték, az ő okosságukra. bátorságukra, elvhűs égükre van
szük sége az Is te nnek , hogy megtartsa az Egyházat. Igaz, a pásztornak,
a kereszténynek véde nie kell nyá ját és em ber tá rsá t . Igaz, hogy épí te
nünk ke ll ; igaz, hogy a rosszat ro ssznak, a jót jónak kell mondanunk.
Igaz, ho gy meg kell vallanunk az Emberfiát, és hogy szemtől szembe
meg kell intenünk azokat, akik nem já rnak "az evangéliumi igazság
egyenes útján" . De az ellenállás nem rombolás . Keresztény okosságunk
nem a világ bölcsessége. "Ne álljatok ellen a rossznak .. . Győzzétek

le a rosszat jóval." "Pofont kaptál jobbról" . . . Szent Pál ebben a
levélben balról is ütésre tartja az arcát. A korintusiak azonban Isten
kegyelmével már nem ütésre emelt, hanem ölel ésre tá rt karral fogad
ják.

Ebben az elmélkedés ben m egkíséreltük kielem ezni a sorok közül
kiolvasható tényeket. Ha tudjuk. ho gy m í rejtőzik az utalások mögött,
akkor a m agunk sz ürke életének igazi ér téké t és igazi dimenzióját is
jobban megértjük, és nagyobb hálával tudjuk elfogadni Isten kezéből.

Szabó Ferenc

"ÉRETTŰNK SZEGÉNNYÉ LETT . . . "

Missziós ú tjain Szent Púl adományokat gyűjtött a jeruzsálemi egy·
ház szegénye i számára . Korintusban is gyűjt ést inditott, és Tituszt
bízt a meg a be fe jezésével. A korintusiakhoz írt második levélben Ma -
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cedó nia egyházai nak példáját. hozza föl az Apostol , hogy a korint usi
híveket a jótékonyság rnűvére buzdítsa. A jótékonyság legszebb példa
képe pedig maga Krisztus, aki önként vállalta a földí szegénységet,
hogy minket lelki javakkal gazdagítson. Hallgas suk az Apos tol szava
it: " . .. Ismeritek Urunk Jézus Krisz tus jótékonyságát . No ha gazdag
volt, ér tetek szegénn yé lett. hogy szegénysé ge által meggazdagodjatok .
Erre nézve tanácsot adok nek tek , mert j ava tokra válik . Tavaly óta
nem csak hogy megkezdtétek a gyiíjtést, hanem 6szinte szánd ékotokat
is megmutattátok. Most tehát gyakorlatb an is hajtsáto k végr e, hogy
a készséges akarat tehetségtekhez mérten tett é váljon" (2Kor 8,9·11),

Jézus minden tette tanítás. Amikor az Isten Fia a földre jött, sze
gény családban született, szegény emberként élt és szegényen halt me g.
Példájával akarta hitelesíteni azt, amit a szegénységről tanított. Jézus
kül önösk éppen kedveli a szegényeket, a kicsinyeket. Ezeket boldognak
hirdeti , és valamiképpen azonosítja magát velük: "Éheztem , és ti en
nem adtatok . . . ruhátlan voltam, felruháztatok . . . Amit egynek a
legkisebbek közül tettetek, nekem tettétek." Nyilvános működésének

kezdetén, Keresztelő János követeinek válaszolva ezt je lentette ki Jé
zus: ,.A vakok látnak, a süketek hallanak, a halot tak feltámadnak,
a szegény eknek hirdet ik az örömhfrt." E z az utolsó kifej ezés a prófé
ták jövendöléseire utal. Az ószövetségben "Jahve szegényei" azok, akik
teljesen Istenre hagyatkoznak, akik re mén ykedve várják a Messiást ,
az Istentől küldend ö szabadítót, akik szegénységükben, gye ngeségük
ben egyedül Isten erejére számítanak. Az ószövetségben tehát a "sze.
génység" fog alma elsősorban nem az emberek anyagi helyzetére utal,
hanem azok magatartás á ra , lelki be állítot ts ág ára . H asonlóképpen az
evangéliumban is a szegénység akkor dic sé retes, ha alázatossággal pá
rosul, és ha az ember bensőleg fü ggetlen az anyagi dolgokka l szem
ben. Máriára , az alázatos szolgálóra azér t tekint le Isten, mert ezt a
lelkületet találja nála! Ö a legtökéletesebben megtestesíti az ószövet
ségi eszményt, és a nemzedékek boldognak hirdeti k, mert a hegyibeszéd
szellemét valóra váltotta. " . . . Uralkodókat taszít le t rónjukról, de
fölemeli az alázatosokat. Éhezőket tö lt be m inden jóval, de üres kézzel
bocsátja el a gazdagokat" - hirdeti a Magnificat.

Az anyagi szegénység, a nincstelenség, a megalázá embe ri állapot
nem szükségk éppen váltja ki az emberben az evangéliumi magatar
tást, bár segíthet rá, és ki fej ezése is lehet. Mindenki talál kozott olyan
szegényekkel, akik lázadtak sors uk elle n , akik gyűlölték a gazdagokat ,
és minden gondjuk a pénzszerzés és az anyagi jólét megterem tése volt.
Nem ezeket a szegények et mondja boldognak az evangélium. Viszont
az is igaz (s erre irodalmi példát is találhatunk Tolsztojnál , Gorkijnál
vagy Victor Hugo Nyomorultjaibanl, hogy a sze gén yek gyakran ven
dégszeretők, segítőkészek, nagylelkűek, megosztj ák betévő falatjukat

87



is. Sokszor az ilyeneknél csupán az hiányzik, hogy öntudatosan vallási
jelentést adjanak tetteiknek, az, hogy Jézus Krisztust kifejezetten meg
ismerjék, és vele együtt vállalják szegénységüket. - Nem szükséges itt
hangoztatnunk, hogy a keresztény szemlélet nem akarja az igazság
talan társadalmi rendet fenntartani, a helytelenül felfogott "gondvise
lés" csillapitószerével elaItatni az igazságosság jogos követeléseit. Amint
kötelességünk, hogy küzdjünk a betegség ellen, ugyanúgy küzdenünk
kell a nyomor és az éhség ellen is. A keresztény beletörődés, az Istenre
hagyatkozás feltételezi , hogy teljes erőnkkel küzdünk a rossz ellen. A
tényleges szegénység azonban lehet Isten kinyilatkoztatója , - tanúság
tétel arról. hogy nemcsak ez a föld létezik. A mai gyakorlati materializ
mus korában ez a tanúságtétel minden keresztény számára kötelező ,

és egészen különösképpen hivatása azoknak, akik a szerzetesi életre
kötelezik el magukat.

Az evangélium nevében tehát nem leh et kanonizálni az anyagi sze
génységet , hiszen ebben az esetben fenn kellene tartani a szegény álla 
potot, és nem lenne szabad a jólétre törekedni. De ugyanakkor azt
sem lehet mondani, hogy az evangélium egyedül a lelki szegénységet ,
vagyis csak az anyagi javaktól való benső függetlenséget és a szegény
lelkületet hirdeti. Miért választotta akkor Jézus a tényleges szegény
séget, m í ért kedvelte a szegényeket? S hogyan magyaráznánk akkor
Szent Lukács "boldogságait"? Lukács a négy "bo ldogsággal" sze mbe
állít négy "jaj"-t: "Boldogok vagytok ti , szegények, mert tietek az Is
ten országa. Bol dogok vagytok, hogy most éheztek, mert jutalmul bő

ségben lesz részetek .. . De jaj nektek gazdagok, mert már megkap
tátok vigaszotokat. Jaj nektek, akik most jól vagytok lakva, mert éhez
ni fogtok" (Lk 6,20k). Nehéz lenne e sorokat csupán a lelki szegény
ségre von atkoztatni. A tényleges szegénység tehát valami módon az
Isten országának titkára nyit rá.

Isten a szegénységben nyilatkoztat ja ki magát ; az Isten Fia me g
testesülésekor a szegénységet vállalja, és a szegénységen keresztül ve
zet az út Istenhez. A sze gényekben találjuk meg Jézust, mert Ö telje
sen azonositotta magát velük. Amikor Isten Jézus Krisztusban Iel
vette az em be r i természetet és igy egy lett az embe rek k özül, valami
képpen kiüresi tette magát. Felvett e it szolga alakját. Azért, hogy szel
gá ljon. és ho gy életét adja testvére iért. í gy árasztotta ki Isten ajándé
kait . A Szen tl elket, a szeretet adományát is csak azok kapják meg,
akik léle kb en szegények, vagyis akik helyet készítenek szívükben az
ajándéknak. Akik elismerik, ho gy sz üks égük van megváltásra. Más
részt viszon t azok, akiknek Isten maga elég, önként lemondanak a földi
javakról, és szegénnyé lesznek a szegény Krisztussal. "Isten egyedül
elég" - mondja Avilai Szent Teréz. És Szent Ignác a Suscipe végén :
"csak sze ré tetede t add nekem és kegyelmedet , elég gazdag leszek: ez
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elég nekem" . - Az az út, amely Istenhez veze t, Krisztus emberségén
keresztü l vezet ; és Jézus szeretet e elválaszthatatlan az embere k szere
tetétől és szolgálatá tól , a szegények és szenvedők tevékeny szeretetétől.

Ha iga z az, amit Keresztes Szent János rnond , ho gy "életünk estéjén
Isten a szeretet mértéke szerint itél meg bennünket" , még biztosabb
az, hogy az ítéleten e szavak vezeti k Biránkat : "Amit egynek a leg
k isebbek k özül cs elekedtetek, nekem cselekedtét ek" . A kicsinyek, az
éhezők, a ruhátlanok, a sír ók és a szenvedők : Jézus alt eregói. A leg
kisebb embertestvér: Jé zus .szentsége''. - A mai lelkiség - minthogy
az emberiség egyre inkább érzékeny lesz a szoc iá lis problémák iránt
- szereti kiemelni a keresz ténységnek ezt a von ásá t , m ondjuk a "ho
rizontális" misztikát . Valóban: ha hűek akarunk maradni az evangé
liumhoz, az apostolok tanítás ához. akkor nem feledhet jük, hogy a má
sodik parancsolat hasonló a főparancshoz. Nem ar ró l van sz ö, hogy
a "ver ti kális" misztikát elfelejtsük, hogy a kereszté nységet valamüéle
emberba rá ti ideológiává fokozzuk le. Csupán az is teni "filan trópia"
példáján okulva a t eljes kereszténységre törekszünk . Szent János ír j a
első levelében: "Ezt az üzenetet halljuk kezdettől fogva : Szeressük
egym ás t . A szeretetet arról ismertük fel, hogy életét adta értünk. Ne
künk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért. Hogyan marad
meg az Isten szeretete abban, aki - bár bőven van neki a világ javai
ból - mégis, amikor látja testvérét, hogy szükséget szenved , elzárja
előle a szívét? Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, ha
nem tettel és igazsággal!" (IJn 3,11-15)

Nem eshegyi Péter

"Ő A MI BÉKÉNK!"

Ö (Krisztus ) a mi békén k !
Ö forrasztotta eggyé az ember iség ké t ágá t (a zsidó népet és a tö bbi

nemzeteket) ,
saját test e révén ledöntvén a köztük l evő vá laszfalat . az ellenséges-

kerlé s falát.
A m 'zesi tö rvényt. annak pa ra ncsait és rendel kezéseit eltörölte.
hogy igy az emberiség két ágából egy !Íj embert teremtsen.
Békét ő igy szerze tt.
K ereszthalála által meos z üntet te az ellenségeskedést.
és ke resztjével egy testé ben összefűzte az I stennel az em ber i ség

mindkét ágát.
E ljött aztán békét hirdetni nektek, az Istcn tő l távolá llóknak

(a po gányoknak),
és békét a közelállóknak (a zsidóknak ),
hogy igy őáltala mindket tőnk egy Lé lekben az Atya elé já rulhasson.

E f 2,14-18
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