
LUMEN AD REVELATIONEM.
Látták szemeim az üdvösséget,

Melyet minden nép számára
rendeltél, Világosságul a pogá
nyok megvilágításá'ra, És dicső
ségére népednek. Izraelnek
énekli az ag.q Simeon, s az ő
szavaival az Egyház a .qyertya
szenielés ezertartásában, "Lu
men ad revelationem .qenti
um"... A jelenet, amelyet Szent
Lukács örökít meg evangéliumá
ban, maholnap kétezer éves,
maholnap kétezer éve, hogy
Jézus - mint a gyertyaszente
lés liturgiája mondia - "tes
tünk természetében az emberek
közt megjelent és szülei a tem
plomban bemutatták" ; s menu
nyien vannak méc mnis, akik
előtt nem ragyogott föl ez a
"minden nép számára rendelt"
oiiáqossáa: mennyien vannak,
akiknek fölraUJlO.qolt ugyan, de
nem hatolt beléjük, nem járta
át a lelkük méluéi, nem alakí
totta át, nem telte "sötétből"
fényessé őketthocu a szép, dús
érfelmii latin sziiuettre utal
junk: lumen volt u,C/yan előt
tük, de nem lelt reoeláeiáiuk: : ..

Kétezer év alatt sem hódítot
ta mea a viláaot, két évezred
alatt sem tette jobbá az embe
riséget; ba.iaink, más köntösben,
ma is urnranaeok. problémáink.
más ioeolmoeásban, ma is a ré
aiek . . . Nem azt kell-e mindeb
ből metuillapitanunk; hO.oJ! az
evan.qélium kudarcoi vallott?
hogy tanítása puszta utópia?
Olykor még e.aJlik-másik ke
resztény szemlélőt is elioaio. a
pesszimizmus. Akik a keresz
ténység történelmi ezerepét és
helyzetét vizsgálták - s e vizs
gálat rendszerint nem a nuuoa
lom, vam/ éppenséq,qel a hábo
rítatlanságban való kényelmes

elernyedés' idején válik esedé
kessé - nem egyszer néztek
szembe a meghökkentő talány
nyal: a történelem mintha a ke
reszténység ellen dolgoznék, s
mintha a Gondviselés pusztán
csak fikció, kitalálás volna,
amellyel a ma.qárahagyott és
magánllát elviselni nem tudó
ember áltatná, bíztatná, vi.qasz
talná magát.

Csakhogy a Gondviselés nem
kurta emberöltőkben gondolko
dik, ahogyan mi emberek. Aho
gyan a szólás tariia: I sten. .qör
be vonalakkal is egyenesen,ír;
s a mi rövidllátó szemünk nem
mindig tudja me.qlátni egy-egy
bonyolult, ellentmondásokkal
zsufolt kor "görbe vonalaiban"
azt a töretlen és törhetetlen
e.Qyenest", amelynek irányában
a "civitas Dei" épül s a földi
történelem célja, a "lumen"
egyetemes világossága, a "reve
latio omnium gen.tíum" felé ha
lad.

Pedig afelé halad, s egyszerre
kettős mozffással. Mintha két
ezer évvel ezelőtt eüt! kő hullott
'volna az emberisén iaoába: az
áta enurészt mind szélesebb
lJy'Ürűket vet, másrészt mind
méluebbre hatol, Jsten nem száll
le úgy az emberi történelembe,
hom/ földeket háditeon: és 1Ji
láaréseeket fedezzen föl. A hó
diidsol« és fölfedezések a profán
történelem körébe tartoznak,
hivják a;kár rómaiakna;k, akár
spanyoloknak azokat, akik eau
em/ pillanatban a 'fe.ilődés élén
állnak s az ismert vilá{f határa
U lciteriesetik; De akár róma
iak, nkár spam/olok, aká» má
sok: ha művüket megpróbáljuk
rt "civitas Dei" épülésének tá'lJ-
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laiában szemlélni és értékelni,
nem azt láljuk-e. ho.oY e hódí
tók, fö/fedezők csak ú.i és úiabb,
mindig tágabb és tágabb kere
teket állítanak föl a ,oyarapo-·
dó "civitas Dei" számára? Le
het, hogya konkoieztádorok otu
kor csak azért emelték magasra
a keresztet, hogyannál véreng
zőbben sujthasson le a kardjuk;
lehet, hogy olykor keresztény
jelszavakkal a po.oány hatalom
vágy harácsolt javakat magá
nak. De éppen ez a keresztény
ség, a történelembe beléhelye
zett kereszténység egyik nagy
paradoxona.

De nemcsak "szélességben"
terjed a világban Krisztus vilá
gossága, hanem méluséuben. is.
Vannak korok, melyekben ae
Egyház zavartalan békességnek
örvend, külső seeroezeteiben: vi
rágzik, anyagi ,iavakba.n .Qya
rapszik, esetlea politikai és köz
életi hatalma és tekintélye van;
de a lelkekben ilyenkoll" rend
szerint megcsappa.n a buzgóság,
a lényeget sűrű indáiklwJl be
futják a formák, s a kegyelem
és üdvösség túlvilá.qi érdekeinek

Il"Ovására na.qyonis előtérbe ke
rülnek az evilá.oi érdekek. Ilyen
kor szokott azután elkövetkezni
a Gondviselés történelmi mély
szántása: amikor a profán tör
ténelem erői meüindulnak: és
kegyetlenül elsodorják a lénye,O
re kúszott, lénueare fásult for
máIrot, élősködő measzokásokai,
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elmélyülést .qátló illúziókat;. le
rombolnak intézményeket, lát
szólag hogy pusztítsanak, való
jában azonban a Gondviselés
"görbe sorokkal írt e.qyenesé
ben" azért, boa» megszüntesse
az elkülönülés. betokosodás kí
sértését; ledöntenek társadalmi
korlátOkait, hogy semmi bizal
matlanság, kasetszerűséa, osz
tálykötöftség ne állja útját a
megvilá,qosításunkra .sugárzó
Világosságnak s hogy Krisztus
Í,qéje egyforrnán eljusson ki
csinyekhez és na.qyokhoz; mint
szélvihar és örvény, keverik
össze az embereket és forgaiják
föl a kialakult berendezkedése
ket, hogy ráeszméltessék az em
bereket egyenlőségükre, testvé
riséoűkre, arra, hogy felebará
tok és Isten a felebaráti szere
tetre kötelezi őket.

I gy épül I sle n országa, így
építi fl profán történelem a ..ci
vitas Dei"-t e földön. A keresz
tény történetszemlélete nem le
het pesszi.mista; ha oly'kotr ta
lán nem is látja. Hsztán, hiszen
ember, de mindig tudja és érei,
hiszen kereszténu, a Gondvise
lés javunkra való munkálko
dását, Isten ..eauenesét" a min
denkori történelembe-n. Hoas)
ami történik, minden azért tör
ténik, hogy beteljesedjék a
..minden nép számára. rendelt"
üdvösség s mindenütt »iláaos
ságot ontson: "lumen ad reve-

lationcm ,qentium"... rr,!


