
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Nem hiszem, hogy valaha is egy he
lyen, egyetlen könyvtár keretében ösz
sze tudnák gyűjteni mindazokat az
írásokat amelyek a Pacem in terris
kibocsátása óta eltelt egy esztendő
alatt már eddig is megjelentek XXIII.
János pápának erről a kivételes jelen
tőségű körteveléről. Bizonyos azonban,
hogy amit a legkülönbözőbb világné
zetű szerzők ma is leginkább, úgyszól
ván egyöntetűen értékelnek benne, a
határozott kiállás a békés koegzíszten
eia s ennek érdekében a rnínden tér
re kiterjedőpáI1beszédés megbeszélés,
a dialógus mellett.

Ahogyan legutóbb Hanssler prelá
tus, a német katolikusok egyik vezető

szernélyisége is kifejtette münsteri elő

adásában, amelyről a Der Christliche
Sonntag számol be, János pápa a lét
vagy nem-lét kérdéseként mutatott rá
annak szükségére, hogy az emberek a
politikai és életfelfogásbeli eltérések
ellenére is necsak megférjenek egy
mással, de együtt is dolgozzanak
mindahban, ami az általánOlS jólétet,
az anyagi és szellemi haladást szolgál
ja. Gyökeres fordulat ez - tette hozzá
a prelátus -, amellyel üdvös, ha mí
előbb megbarátkozunk. Amit János
pápa feladatul tűzött elénk s
aminek vállalására ő maga nyújtott
ragyogó példát, az az új katolikus ma
gatartás, amely nemcsak a kereszté
nyek hitbeli egységének keresésére
ösztönöz bennünket, ihanem a nyílt és
őszinte párbeszédre is a modern tár
sadalom építőivel. a modern tudorná
nyossággal, technikával, művészettel,

irodalommal. Mindezeken a területe
ken a katolikusok meglehetősen hát
ra kerültek, aminek egész csomó for
rását lehetne megjelölni. "A baj igazi
okát azonban valószínűen abban talál
hatjuk - jelentette ki Hanssler -,
hogyegyszerűen veszendőbe ment az
elfogulatlan hozzákapcsolódásunk a ví
lághoz. Viszonyunk a világgal lénye
gileg kritikai és moralizáló, tehát ter
méketlen s nem alkotó viszonnyá vált.
Senki olyan nyomatékosan és meg
győzően nem [uttatta ezt kifejezésre,
mint XXIII. János, aik.i már zsinati
megnyitó beszédében is hangsúlyozta,
hogy az isteni gondviselés terveinek a
moderm kulturában is megvan a sze
repük. Komoly figyelmeztetés volt ez
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arra. hogy saját jelenünk kulturális
folyamatait is a hit szemével kell néz
nünk. Csak egy ilyen szemlélet birto
kában lehetünk képesek arra, hogy
mint hivő emberek hitünk indítása
ként is kivegyük részünket a karunk
kívánta teliesítrnényekből. Hogy ugya
nis a kereszténység újból termékeny
és alkotó tényező legyen, annak elen
gedhetetlen feltétele a hit szilárd szel
leme s ennek megfelelően a rokon
szenvező és magunkat is elkötelező

odakancsolódás a tererntéshez, az em
berhez és az emberi műhöz. S nem
szabad, hogy ebben az odaadásban
megzavarjanak vagy bátortalanítsanak
mínket azok a fogyatékosságok, koc
kázatok és veszélyek, amelyek elma
radhatatlan kísérői ennek a világnak."
A bizalomnak ezeket az erőit .kell ma
gunkban felébresztenünk az idegen és
ellenséges szellemi körök irányában is
- emelte ki Hanssler. A nagy kérdés,
amelyet a zsinat is feltett: "Hogyan
értesse meg magát a keresztény hivő a
korral és a világgal?" Hanssler sze
rínt a válasz egyszerű: "Nem rnínden
nek a helyeslésével. hanem az áldoza
tossággal, önmaga teljes odaadásával."

Hasonló kicsengéssel méltatja a Fa
cem in terris körlevelet Danila Zo/,o
is a Testimonianze firenzei folyóirat
ban. Fejtegetéseit tömören összegezi:
"Maga az egyház legfőbb tanító. hiva
tala lépett elő, hogy olyan megállapí
tásokkal, amelyek túlhaladták a leg
merészebb várakozásokat is, az egy
házzal hagyományosan szembeforduló
erők Irányában is új magatartásra
serkentse és jogosítsa fel a katoliku
sokat. Nyiltan kijelenti a pápa, hogy
számunkra is csak hasznos lehet az
ellenfelekkel folytatott párbeszéd. Fel
szólítja tehát a hívőket, hogy eg~z

emberként vállalják az elkötelezettsé
geket és működjenek közre a profán
élet valamennyi területen."

A [ánosi életmű lényegét egyébként
már Zo10 dolgozatának círneí is reme
kül érzékeltetik. A főcím: "Dialógus és
nem kárhoztatás." Az alcím: "Keresz
tény kaland az új világban."

*
Békés együttélés teihát,aminek ~

kalatos feltétele a kölcsönös megér
tésre törekvő, az ellentéteket az elvi-
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sclhetőség mártékéig feloldani kíváno
párbeszéd. Nem csoda, hogy erről a
párbeszédről katolikus oldalon azóta
is annyi szó esik. A Pax Christi nem
zetközikatolikus békemozgalom havi
lapja, Le Journal de la Paix, a Pacem
in terris első évfordulójáról emlékezve
több cikket is közöl, amelyek a dialó
gus kérdésével foglalkoznak.

Marcel Merle, a politikai tudomá
nyok bordeauxi intézetének igazgató
ja, a nemzetközi helyzetet vizsgálva
megállapíthatónak mondja, hogy már
a hidegháború korszakában is folyt
párbeszéd, de csak a két szembenálló
hatalmi tömb vezetői között, és kö
zöttük is csupán polítíkaí síkon. Am'
ennek a párbeszédnek köszönhető,

hogy karöltve a béke vhíveínek rnínd
erőteljesebb felsorakozásával fokoza
tosan csökkent az általános konflag
ráció veszélye, s ma már ez a veszély,
hacsak véletlen katasztrófa nem tör
ténik, elhárítottnak látszik. Továbbra
sem szünt meg ugyan a különbözö ide
ológiákra épült politikai és társadal
mi rendszerek versenye, de ez a ver
seny egyre inkább gazdasági, szociálís
és kulturális térre tevődött át. Ma már
nagyon bizakodhatunk abban - véli
Merle -, hogy végül is a különböző

rendszerek belső dinamizmusa és tel
jesítményi fölénye fogja eldönteni a
nagy mérkőzést, Ez is dialógus - je
lenti ki Merle -, amely mímdegyik
fél számára keménynek igérkezik, de
okosabb vállalni, mint egyformán sza
kadékba rohanni.

Az okosság konkrét példájaként hoz
za föl R. P. Dubarle a mai tudósok
jelentős hányadának kíállását a koeg
zisztencia és a dialógus mellett. Ezeket
a tudósokat, akik ugyancsak tisztá
ban vannak azoknak a következmé
nyeknek súlyosságával, amelyek a
magfizikai felfedezésekből hárujhat
nak az emberiségre, a felelősség és a
hozzáértés kettős érzése késztette arra,
hogy fölülemelkedve országhatárokon,
dialógust kezdjenek egymással. Ebből

alakult ki a Pughwash-mozgalom,
amely 1956/57-re nyúlik vissza. Éven
ként egyszer, de rendszerint kétszer
is egyhetes megoeszélésre ülnek össze
neves tudósok, főleg a Szovjetunióból,
az Egyesült Államokból és Angliából,
rnintegy nyolcvanan, hogy rnegvitas
sák az általános leszerelés technikai
feltételeit, a tudományos vívmányok
békés felhasználásának módjait, to-
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vábbá a nemzetközi tudományos
együttműködést, különös tekintettel a
fejlődésben elmarajt népek életszín
vonalának emelésére. A tudósoknak ez
a tanácskozása - írja Dubarle - igen
jó minta más természetű dialógusok
számára is. Felkészültségüknél fogva
illetékes emberek vizsgálják meg
együttesen a problémákat, nem hagy
va figyelmen kívül sem a politikai el
lentéteket ama nemzetek között, ame
lyekhez tartoznak, sem a köztük is
mutatkozó ideológiai és egyéb arrtago
nizmusokat. Igaz, hogy a még olyan
termékeny dialógustól sein váriható
azonnal pozitív eredmény - állapítja
meg Dubarle. Ezeknek a tudósoknak
is hat éven keresztül kellett konferen
ciázniok, hogy előkészítsék a múlt évi
moszkvaí atomcsend-egyezmény alap
jait. Erniett azonban nincs okunk
csüggedésre. Még a legteljesebb jóaka
rat mellett sem könnyű revízió alá
venni azt, amit az ember előzőleg ma
gától értetődő dolognak vagy sérthe
tetlen dogmának látott. Világosan ki
tűnt viszont, hogy az emberiségnek di
alógusra való ösztönzése és nevelése
elengedhetetlen követelmény, mert
csakis ekként szoríthatjuk vissza az
erőpróbára való ihajl:amot, s biztosít
hatjuk az atomkorban az ernberaség
fennmaradását és haladását.

Amire már Dubarle is utalt, azt vi
lágítja meg André de Peretti, aki
mint pszichológus vázolja föl a hasz
nos párbeszéd nehézségeit. A másik
ember meghallgatása - úgymond 
a legritkább dolog a világon. Altalá
ban mindenki azért szólal meg, hogy
a saját elgondolásait teregesse ki, de
vajmi kevesen vannak azok, akik va
lóban készek meg is hallgatni és fon
tolóra venní mások megnyilatkozásait.
Különősen ha komoly ügyről van szó,
a beszélők inkább csak személyes né
zeteiket iparkodnak kifejteni. Ami fo
lyik így, többnyire süket párbeszéd,
amelyben egyik sem arra kíváncsí,
hogy mít mond a másik. Oka ennek
az, hogy az ember ugyanakkor, ami
kor befolyást kíván gyakorolni part
nerére és környezetére, ő maga ösztö
nösen fél attól, hogy maga kerüljön
befolyásolás alá. Minden. befolyásolás
ugyanis valamelyest rnódosttja az em
ber addigi személyíségét, s ez a vál
tozás az, amitől mindenkí megriad. A
valóság az - állapítja meg Peretti -,
hogy az igazi dialógus sem nem ártal-



matlan, sem nem fájdalommentes va
lami. A közhelyes szavakon túl, ame
lyek az udvarias társalgást jellemzik,
igazi dialógus esetéri már valami ho
mályos nyomást érzünk, s mí nthogy
sebezhetőnek tudjuk magunkat, eleve
védekező állásba helvezkedünk. Holott
ami a húsbavágó ellentétek elfogadha
tó feloldásához szükséges, egymás köl
csönös megértése. Megérteni pedig lé
nyegében nem egyéb, mint szemügyre
venni a másik fél álláspontjáról is a
szóbanf'orgó eszméket és magatartásó
kat, beleélni magunkat annak érzel
meibe, s alkalmazkodni a kerethez is,
amelybe a partner adottságai és kö
rülrnényeí folytán tartozik.

Főleg ennek a megértésnek szándé
kát és készségét kell nekünk, katoli
kusoknak, ápolnunk és tanúsítanunk.
A keresztény ember - írja Loehet ka
nonok - Isten felé emeli tekintetét,
ami vertikális törekvést jelent, ugyan
akkor azonban bele van ágyazva azok
nak a horizontális törekvéseknek a há
lójába is, amelyek ehhez a világhoz és
embertársaihoz fűzik. A két irányu
lást nem állíthatjuk akként szembe,
míntha kizárnák egymást. Az élet va
lósága tiltakozik az ellen, hogy kü
Iörubséget tegyünk aközött az ember
közott. aki fölfelé nézve Istent keresi,
s aközött az ember között, aki ember
társaival együtt a világ meghódításári
fáradozik. Ahhoz, hogy mi, katoliku
sok, míndkét irányban termékeny di
alógust folytathassunk,mind a kettőt

együtt és egyszerre kell gyakorolnunk.
Részünkről a dialógus csak. akkor vál
nék lehetetlenné, ha nem lennénk
hajlandók meghallgatni a másikat.
Akár azért nem, mert úgy vélnők,

hogy a másik fél semmit sem nyújt
hat nekünk, akár azért nem, mert at
tól tartanánk, hogv az, amit a másik
rnondhat, kérdésessé tenne egy állás
pontot, amelyet .mi érinthetetlennek
gondolunk és akarunk. Ebből követ
kezik, lhogy minden dialógus Iegna
gyobb ellensége a fanatizmus, amely
ben a szellem !halálos lbetegségét kell
felismernünk. Odavezethet,hogy ab
szelúttá tegyük meg azt, amí relatív.
A fanatizmus megöli a dialógust, mert
meggátol abban, hogy nyíltságot tanú
sítsunk mások gondolatai és értékei
irányában. S természetes, hogy az
egyik fél fanatizmusa kiváltja a má
sik fél fanatizmusat is. A felek ilyen
kor már képtelenek igazi érintkezésre.
S ez a szellem: elszakadás már 11300-

ru is a szívekben, rnert mtndegyík fél
úgy érzi, hogy csak akkor maradhat
életben, ha a rnási k eltűnik. Elejét en
nek egyedül a kölcsönös tisztelet vehe
ti, amely mindenekelőtt azt k ívánia,
hogy felfedezzük azokat az értékeket.
amelyek nek a másik fél a hordozója.
Legyünk meggyőződve arról, hogy
mindenkinek ezen a világon, még a
legegyszerűbb embernek is lehet, sőt

van is valami mondanivalója szá
munkra, aminek meghallgatása nélkül
nem alkothatunk teljes képet sem a
világról, sem önmagunkról. Tisztelet
az a magatartás, amely elfogadja és
meghallgatja a valóságot, elismeri az
értékeket és szereti a személveket. Ez
teszi lehetövé a nyílt, lojális "és őszin
te találkozást, amelyben miridannyian
egyképen az igazságot keressük és az
igazságosságot akarjuk érvényesíteni
valamennyi embertársunk javára.

*
Kétség sem férhet hozzá, hogy szá

munkra legfontosabb az a dialógus,
amelyet kell, hogya katolikusok a
marxistákkal folytassanak. Nemcsak a
szocíalísta világban, de a kapitalista
országoleban is. S mindenesetre ked
vező jelenségnek ítélhetjük, hogya ka
tolíkus-kommunísta párbeszéd lehető

sége a Pacem in terris óta az olasz
katolikusok vezető régetet is élénken
foglalkoztatja. Figyelemre méltó bi
zonysága ennek az a nagy tanulmány,
amelyet a Questitalia tett közzé Don
Mario Cuminetti tollából.

Az eredményes dialógus feltétele
mandenekelőtt az - szögezi le Cumi
netti -, hogy meg legyünk győződve

annak vhasznosságáról. Nem az a cél,
hogya másik felet a saját világnéze
tünkre térítsük. Nem arról van szó,
hogy "megnyerjük" őt, vagy a saját
álláspontjának feladására késztessük.
Teendőnk a dialógusban csak az le
het, hogy kölcsönösen szemügyre ve
gyük és megvilágítsuk nézeteinket,
megtaláljuk az egyezéseket és megje
löljük az azonos törekvéseket. Ebben
az esetben márís lehetővé válik, hogy
az alapvető világnézeti ellentétek el
döntését a jövőre bízva, a gyakorlati
tevékenységben addig is több szaka
szon át együtt haladjunk.

Szükséges ehhez, hogy higyjünk egy
más jóhiszeműségében , higyjünk ab
ban, hogy egyaránt az igaz és a helyes
utat keressük. Megkívánja ez - emeli
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ki Cuminetti -, hogy kölcsönösen tisz
teljük a személyeket, akik a másik
oldalon állnak ugyan, de szintón egy
jobb társadalom kialakításán szorgos
kednak. Éppen ezért a legnagyobb
odaadással és beleérzéssel kell megér
tenünk egymás magatartásának okait
és érveit. Nem szabad megrekedni a
kifejezéseknél, mert ezek nagyon sok
szor különböző szavakkal azonos ál
Iításokat, azonos szavakkal pedig kü
lönbözö állításokat tartalmaznak. Gon
dolni kell arra; hogy a dialógusban
soha sem elvont személyek beszélnek,
hanem meghatározott konkrét embe
rek,akiknek emberi gazdagságát a fo
gaLmak soha sem tükrözik teljesen.
Fejtsék ki tehát mindkét oldalról nyíl
um az általuk képviselt elképzelése
ket, annál is inkább, mert bárminek
elrejtésa vagy csupán elködösítése is
nemcsak meddősegre kárhoztatna a
párbeszédet, de a kívánt cél ellenke
zőjét szolgálná.

Vannak feltételek - adja elő Cumi
netti -, amelyeknek katolíkus rész
ről míndenképpcn eleget kell tenni,
ha azt akarjuk, hogyapáribeszéd ter
mékeny legyen. Ilyen feltétel annak
tudomásulvétele, hogy ebben a dialó
gusban csakis valóságokat vonhatunk
vitába. Kerülni kell tehát a katolikus
lélek tipikus integrista kisértéseit,
amelyekről hosszasan lehetne beszél
ni. Cuminetti példaként említi itt a
természetjog miként való értelmezé
sét, amelyre vonatkozóan egyszer már
határozottan ki kellene mondaní, hogy
mi, katolikusok, ha nem is fogadjuk el
a természetjog metafizikai és formai
módosulhatását, igen is elismerjük an
nak történeti és anyagi változékony
ságát, Szem előtt kell tartani továbbá,
hogy nni, mint katolikusok, a társadal
mi kérdéseket illetően nem rendelke
zünk semmiféle kész és nundenkor-ra
érvényes megoldással. Ezek a kérdé
sek folyvást változnak, módosulnak,
fejlődnek, a megoldásnak is tehát ál
landóan a valósághoz kell igazodnia,
mint ahogy erről oly világosan nyilat
kozik a Pacem in terris körlevél is.
Emlékeznünk kell arra, hogy azért,
rnert keresztények vagyunk, ebből a
körülményből még nem formálhatunk
kűlönösebb illetékességet a gyakorlati
megoldásokra. Következésképpen ne is
iigényeljünk 'magunknak semmiféle tö
lényt, hanem vessük össze az általunk
helyesPlt meg"old::ísok'lt il má"okéval.
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s igyekezzünk egy.s,,:;gbe vonni azokat.
Főleg pedig ne feledjük a dialógus so
rán, hogy nekünk, katolikusoknak.
tudnunk és rnernünk kell vállalni az
egyéni felelősségünket, nem pedig át
hárítani azt az egyházra, kompromí t
tálva esetleg így a hierarchiát olyan
területen, amely ma már egészen a
laikusoké. Nekünk ugyanis azon kell
lennünk, hogy az egyház abban a mi
voltában jelenjék .meg ország-világ
előtt, ami eredetileg is mindig és egye
dül volt: emberek kegyelmi közössé
ge Istennel. így érhetjük ej azt, hogy
az egyházat ne azonosítsák többé bár
milyen természetű megoldásokkal, ne
kössék hozzá részleges érdekekhez. ne
tekinthessék a jövőben egyes társa
dalmi osztályok kiszolgálójának.

Ez a magatartás és beállítottság
szükséges ahhoz. hogy hasznos dialó
gust folytathassunk amarxistákkal 
hangsúlyozza Cuminetti. Világosan
meg kell rnondanunk és tettekkel hi
telesítenünk, hogy amikor mi, kato
likusok, ragaszkodunk Istenihez és az
egyházhoz. nem a polgári rendhez, a
fennálló igazságtalanságokhoz vagy a
termelés meghatározott formáihoz ra
gaszkodunk.

Sokakban felmerülhet persze a kér
dés, hogy lehet-e szó egyáltalán pár
beszédről egyfelől katolikus hivők,
akik az ember szellemi-lelki dimenzió
ját vallják, másfelől marxisták kö
zött, akik ezt tagadják; a vallás és az
atheizrnus között; azok között, akik
egy teológiát és egy metafizikát kép
viselnek, és azok között, akik úgy gon
dolják, hogy annak a jobb társadalom
nak felépítése okából, amelyen dolgoz
nak, le kell rombolni a teológiát és a
metafizikát, Lehetséges-e ilyen ellen
tétes álláspontok között az a dialógus,
amely nem azt célozza, hogy a másik
fél állításait cáfolgassa, hanem, hogy
valami közöset találjon? Cuminettl
határozott igennel válaszol erre, rnert
megvan a közös kiinduló pont. S ez
a humánurnnak, az emberinek terü
lete. Emberek azok, akik egymással
beszélnek, sokkal inkább, mint ide
ológiák. Emberek, akiknek meggyőző

désük, hogy az emberért fáradoznak.
Emberek, akik meg vannak győződve

az ember nagyságáról s ugyanakkor az
ember nyomorúságáról sokfelé a jelen
társadalomban. Emberek. akik le akar
ják küzdeni az emberi elídogenülést,
Ez "IZ - mutat rá Cuminetti -. ami



:él nagy ideológiai eltérések mellett is
szorosan egyesíthet azzal a feladattal,
hogy jobb jövőt teremtsünk az ember
számára. Nagyon is megvan a kőzős

terület, nevezetesen az emberi sze
mély jogai és kötelességei, amelyekre
vonatkozóan lehetséges egymás meg
értése, lehetséges' a párbeszéd. Elegen
dő csak jelezni a problémákat: az em
ber szabadsága az ínségtől, az ember
humanizálása a munka által, a szo
ciális biztonság, az egyenlőtlenségek

kiküszöbölése. Azután a békének, a
tömbök túlhaladásának problémája. S
nem adhatjuk fel a reményt, hogy az
"együttlétezés" után a valóban békés
"együttéléshez" is elérkezünk.

*
Befejezésül még annyit, hogya má

sodik vatikáni zsinat szükségesnek itél
egy olyan dialógust is, amelyet maga
az egyház folytat a rnodern világgal.
Ebben a dialógusban arról kíván meg
győzni az egyház, hogy az ember. el
képzelhető legteljesebb felszabadulása
sem elégíthet ki bennünket. Akkor is
maradnak emberi vágyak és követelé
sek, amelyekkel csupán a földiek sík-

A KIS ÚT
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ján nem tudunk megbirkózni. Itt van
a halál, a szenvedés, a belső magá
nyosság, az életkorral növekvő re
ménytelenség problémája. A keresz
tény szemléletben, amely ezekre is ki
terjed, az ember sokkal nagyobb, gaz
dagabb és egyetemesebb jelenség, mint
bármilyen más életfelfogásban. S az
embernek ez a rendkívül magas esz
méje is nyilván szerepet vitt abban,
hogy a kereszténység, szerosabban az
egyház, nem ritkán figyelmen kívül
hagyta a legidőszerűbb és legközvetle
nebb emberi ügyeket. Ma már azon
ban más a helyzet, amit sokban an
nak is kőszönhctünk, hogy voltak 'és
vannak, 'akik az ilyen természetű fer
düléseket, olykor árulásokat terhünk
re rótták vagy róják.

A saját hibáink és mulasztásaínk
helyrehozása okából is keressük tehát
a dialógust mindenkivel, Semmiben
sem akarunk "anti" lenni. Nem va
gyunk sémákhoz kötve. S ha olykor
meg is kell rnondanunk, hogy ebben
vagy abban a dologban nem érthetünk
egyet, akkor is követni fogjuk XXIII.
János eIóírásait: "Mindig azt hangsú
lyozni ld, ami egyesíti az embereket."

Az utóbbi időben számos prédikációt, lelkigyakorlatos beszédet hallgat
tam, több katolikus irás kerűlt a k?zembe, s úgy tapasztaltam, hogy nem
egyszer némi egyoldalúsággal csakis az "optimista" arculatát mutatják be a
keresztény életnek. Mintha olykor elfelejtkeznénk róla, hogy léiiinkkel, szo
rosan kapcsolt, exisztenciális adottságaink a bűnről, örök élet és halál har
cáról is beszélnek. Hisz még Krisztus sem volt ment e harctól, neki is Le
kellett győznie a bűnt és a haltáU ...

Ha lelkünk életét -mint levélírónk
írja - a maga exisztenciális adottsá
.gaíban nézzük, valóban számot kell
vetnünk a bűn, a rossz és az erény,
a jó örökös küzdelrnével. Olyikor-oly
kor még ilyen kijelentésre is ragad
tatjuk magunkat: lelkünket csupa
gond terheli, életünk örökös aggódás,
félelem a bűntől, az elbukástól.

Kétségtelen, hogya keresztény élet
ben, a tökéletesebb élet felé törekvő

úton nem hagyhatjuk figyelmen kívül
a kísértés és a bűn realitását. Feltét
lenül igaza van a Zsoltárosnak. rni
.dőn a bölcsesség kezdeteként az "Úr

télelméről" szól, továbbá Szent Pal
nak, 'ki figyelmeztet, hogy "félve és
remegve munkáljuk üdvösségünket"
(Fil. 2, 12). A reális életszemlélettel
rendelkező keresztény ember jóval
többet mondhat el saját felelősségtel

jes helyzetéről, mínt a vak pesszimiz
musba süllyedő vagy féktelenül tob
zódó, a lét és nem lét világa közé "be
letaszított" modern exisztencialista. A
keresztény lélek ugyanis jól tudja:
minden Istenbe vetett bizodalma és az
erre épített optimizmusa mellett saját
üdvösséget vagy kárhozatát szolgálja,
S teszi ezt nem csupán tetteivel, ha-
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