
legyen Isten felé? Hogy rajta keresztül tekintsen vissza minden anyag
a Teremtőre és megszentelődjék?

A megtestesülés és az üdvrend Isten szerétetének gyümölcse. Isten
szerette ezt a világot (Ján. 3, 16): az embert, &Z á1J1atot, a növényeket, a
legkisebb porszemet. Minden atom, molekula. növényi és állati test re
mekmű, amit gonddal, szerétettel kellett meg tervezni. A feltámadás után
az anyagvilág nem vész el, hanem megdicsőül. Sőt, a szeritírás azt állítja,
hogy kialakul és külsőleg is látható lesz a lét nagy hierarchiája Krisz
tus fősége alatt (Ef. 1, 10). Nyilvánvaló igazságként tűnik majd elénik,
hogy "mindent általa és érte teremtett" (Kol. 1, 15). Ebben a mindenben
benne kell lennie az egész világegyetemnek.

Igaz, az ember túl kicsinek, élete túl rövidnek látszik ahhoz, hogy
akár a fény sebességével haladva is megközelítse a csillagvilág óriási
távolságait. A relativitás elmélete pedig a fény sebességét tartja az ab
szolut határnak, ami nem múlható fölül az anyag keretei között? De
kérdés, hogy ez az elmélet, illetőleg a tudomány figyelembe vette-e már
az anyag minden tulajdonságát? Nem rendelkezhet az anyag az elektro
mágneses hullámokon túl olyan energiákkal, amelyeknek felfedezése új
fordulatot ad a haladásnak és aminek leírására szűk lesz a relativitás el
mélete? Camus-nak ez a visszatérő problémája: Ha az ember Ielismerné,
hogy a világegyetem tud szeretni, kiengesztelődnék az élettel. Mi tud
juk, hogy a világegyetem érzéketlen marad, de mögötte áll a Teremtő,

aki szerét és férfias feladatokat tűzött elénk, fizikai és erkölcsi téren. E
cél tudatában kell kiengesztelődnünkaz élettel. Az ember mindíg ember
marad, testileg alá lesz vetve szenvedésnek, halálnak. De ha tudja, hogy
ezek megoldódnak a feltámadásban, nagyobb reménnyel néz feladatai
elé.

Szépen írja Teilhard de Chardin: "A világegyetem haladása és kü
lönösképpen az ember fejlődése nem konkurencia Istennel, nem is ha
szontalan energia-pazarlás. Minél nagyobb az ember, annál inkább öntu
datosul, egységesül, erejének birtokába jut az egész emberiség, annál
szebb lesz a teremtés, tökéletesül az imádás, annál méltóbb testet talál
a misztikus Krísztus kiteljesedéséhez" (Le Milieu Divín). Ehhez csak egy
megjegyzést: Chardin az ember fejlődését konkrét természet-kegyelmi
kapcsolatában fogja fel, azért írhat így. Biztos, hogya természetes rend
kibontakozása önmagában erkölcsileg nem teszi jobbá az embert. A bűn

elleni küzdelem és a kegyelem megszerzése a haladás minden fokán sze
mélyes feladat marad, de a természet kdbontakozásával ez is elmélyül és
új színeket ölt. Ebben az értelemben kell a természetes fejlődésnek meg
előznie a kegyelmi rend teljességének megvalósulását.

•

KŰKERESZT

Eszembe jut most hirtelen
Egy erdei út kőkeresztje.

A fák között áttűz a nap
Az aranyozott Krisztus-testre.
Mióta áll ott, nem tudom,
Elhagyatottan és egymagában.
Megvan tán ötven éve is,
Hogy legutolján arra jártam.

Hová jutottam ez alatt?
Korhadok a rám nőtt pagonyban,
Áhitozom a harmatot,
Fényért sóvárgok elhagyottan.
Tán ezért is jutott eszembe
Az erdei út kőkeresztje ?
Meglehet.
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