
foglalkozásától függetlenül érezze: úgy
telklintilk az egyházIban, mánt egy ígazi
közösség Ii,ga~i tagját. "BáI1ki ad ki
rendelkezéseket - jelenti ki a cück
-, eleve el kell fogadnia allt a tényt,
hogy rendelkezéseit meg fogják vi
tatni. Az egynáz ma már nem kí
vánhat vak engedelmességet híveitől.

Az engedelmesség új faja annak a
szabad embemek engedelmessége, aiki
szabadon veti magát alá annax, amit
belát. A felelősség új tudata pedig azt
jelenti, hogy nemcsak a híerarchíára
hárui egyedül a felelősség az egyhá
zért, hanem a hívekre is, akik közül
minden egyes az egészért is felelős."

Hurleü érsek is azon a nézeten van,
hogy egyházunkban a törvényt túlsá
gosan hosszú időn keresztül mínde
nekfölé helyezték. "Odáig jutottunk
már - írja előbb említett tanulmá
nyában -, hogy magáról az egyház
lényegéről és él et éről sem tudtunk
másként gondolkodnív rnínt törvényes
alkotmányának és tekintély-gyakoríá
sánsk keretében. A keresztény élet a
parancsok megtartására szűxült, Az
efajta túlzás pedig igazságtalanság az
intézmény iránt is, mert olyan igé
nyeket támaszt vele szemben, ame
lyeknek teljesítésére nem alkalmas és
nem is hívatott. Azt várták a törvény
től, hogy ne csupán eligazítója, de su
galmazója is legyen az egyház életé
nek. Immár vissza Jreill áldítan; egyihla--
A KIS ÚT

zunkban az egyensúlyt akként, hogy a
sZ€rrmetet az őt megflletö helyre emel
jük. Nem jelenti ez természetesen a
törvény feláldozását, mert a szellemi
világJban a törvény épp anll1y:ira nél
'kU~özihetretJlen, mínt arnilyen lényeges
a szeretet."

*
A második Vlatilkán!i zsinat, amely

ezekben a napokban k~di meg utolsó
ülésszakát, kifejezetten az egyetemes
egyház korszerűsítésén fáradozíík. Sok,
nagyon sok függ attól, hogy máként
vet véget az elmúlt hosszú évszázadok
pasztorális, tudományos és szellemi
clmaradottságaínak, míként lesz úrrá
problémákon, armelyeknekmegoldat
Ianságát szenvedjük. Helyesen rnondta
valaki, hogy a zsinat vezető eszméje
felhívás a párbeszédre, a szótértésre
azokkal, akik nem katolíkus módon
keresztények, a:wkkal ís.. akilk nem
keresztényi módon hísznek Istenben,
sőt azokkal is, akik egyáltalán nem
hisznek.

Elchinger püspök írja L'Église in
vitée au couraae (A bátorságra szólí
tott egyház) című könyvében, hogy
XXIII. Jánosban a Szentlélék beára
dasaként lánggal lobogott a "passion
des Iiens", a kapesolódások szenve
délye. S méltán fűzi hozzá: ez a leg
keresztényíbb szenvedély, ami napja
inkban egyáltalán képzelhető.

Hogyan szerezzek bizonyosságot, hogy lelki életem helyes úton Jvawd,
tetszik-e Istennek? Gya'kran elfog a kétség, hogy minden fáradozásom ellenére
is eljutok-e vajon az örök boldogságra... _

Ez a gyötrő kérdés nem egyszer fel
merül az ember lelkében, még a szen
tekében is. S valóban, senki sem tud
hatja biztosan, hogy a kegyelem álla
potában van-e, tehát üdvözül-e; ha
csak nem kapott rnagánkínyílatkozta
tást, hacsak nem szólt hozzá az Úr an
gyala: "üdv'özlégy, malaszttal teljes."
Hittétel. hogy üdvösségében senki sem
lehet biztos. Erkölcsibizonyosságot
azonban szerezhetünk róla.

Istennek a szentségéből kiárad va
lami, ami az ernberben félelmet kelt.
Isten annyira más, mint az ember,
hogy ez nem is merí megközelíteni.
.Szívében ilyen félelemmel állt Mózes

a csipkebokor előtt, ilyen félelem volt
Jákobban, amikor istenlátomása volt
Bételnél, ilyen félélem fogta el a ZSi
dókat a Sínai-hegy tövében, mikor Is
ten a törvényhozáskor megjelent. Ez
a "tremendum", ez a "félelmetes" lé
nyeges alkotóelemét képezi az ószö
vetségi vallásnak, azért szerepel oly
sokat a törvényszerű, "legális" tiszta
ság, illetve a tisztulás kötelezettsége
igen sok esetben. Ez az Istennel szem
beni félelem megvan az újszövetségi
vallásban is, és pedig éppen a végső

cél elérésére vonatkozólag. Ezért
rnondia Szent Pál: "Félelemmel és ret-
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tegéssel munkáljátok üdvösségteket"
(Fil 2, 12).

Ellentétben azonban azzal az ószö
vetségi felfogással, hogy Istent meg
Iátní halált jelent, az újszövetség Is
tent mint szerető Atyát állítja élénk.
Az Úr Jézusnak a legnagyobb kinyi
latkoztatása, hogyajkunkra vehetjük
az Atya nevét, mint a "mi" Atyánk
nevét, aki igazi atyai szerétettel veszi
kezébe a mí ügyünket, "Azt akarja,
hogy minden ember üdvözüljön s az
igazság ismeretére eljusson" (l Tim 2,
4). Míndannyían bízhatunk tehát Is
tenben, hogy megadja nekünk az üd
vösséget.

Ennek a bizalomnak döntő jelen
tősége van. Nemcsak azért, mert egye
Illesen feltétele üdvözülésünknek, ha
nem ez teszi, érdemszerzővé minden
tettünket, amivel az üdvösségen dol
gozunk. Ha biztosak lennénk abban,
hogy halálunk után üdvözülünk, a
legtöbben alighanem nagyon lanyhán
iparkodnának érdemeket is szerezni
hozzá. Igy azonban a bizonytalanság
érzése lendületre és kitartásra ösztö
nöz, Gondoljunk csak arra, hányszor
látunk fiatal párokat, akiknek egymás
iránt érzett szeretete csodálatosnak tű

nik föl, míg meginem kötik a házas
ságot. Az ember azt hinné, hogy ek-

,kora szeretettel világot fognak meg
hódítani. Ám az esküvő után egysze
riben felülkerekedik a biztonság ér
zése: már el nem veszthetem, már
nem kell törődnöm azzal, hogy meg
tartsam magamnak. Figyelmetlen lesz
a férj, nem tud kedveskedni szavak
kal, virággal, lelkülettel, az asszony
is elhanyagolja magát, és bekövetke
zik az elhidegülés, sokszor egészen a
gyűlöletig, A biztonság érzete hozta
ezt létre.

Ugyanez ismétlődik meg az üdvtör
ténet folyamán. A zsidó nép annyira
kiválasztottnak érezte magát az -Isten
részéről, hogy üdvösségát biztosnak
tudta, és hiába korholták a próféták a
népet, belecsontosodott abba a gondo
latba, hogy Isten minden nép közül őt

választotta ki, ezért semmi baj nem
érheti. Ezért mondja keserűen az Is
ten Ozeás próféta szavaival: "Mikor
még gyermek, volt Izrael, akkor sze
rettem meg őt, és Egyiptomból hívtam
ki az én fiamat. De mennél inkább
hívtam őket, annál inkább távoztak
tőlem" (Oz 11, 1-2). Makacsul hangoz
tatták. hogy nem érheti őket baj, mert
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köztük van az Úr temploma (Jer 7, 4).
Oly biztonságérzetet adott ez nekik,
hogy vakokká lettek és nem akarták
tudomásul venni, hogy Isten a szövet
séget feltételekkel kötötte meg. Krisz
tus korában a farizeusok voltak en
nek az irányzatnak a képviselői. Hi
ányzott belőlük Ábrahám hite, amely
őt a nép atyjává tette. Csak Ábrahá
mot látták és nem vették észre Ábra
hám tetteit (Jn 8, 39). A biztonság ér
zete csak romlásba viheti az embert.
Ezért rnondobta Isten az önmagával
küszködő Pálnak, aki több kegyelmet
kért tőle, hogy biztonságosabban érez
7AO' magát: "Elég neked az én kegyel
mem" ,(2 Kor 12, 9). Azt kívánja tő

lűnk Isten, hogy úgy hagyatkozzunk
rá, mint a kis gyermek, aki atyja ke
zébe helyezi kezét és nem fél semmi
től. Ezt a gondolatot fogta meg Rodin
"Gondviselés" szobrában, amikor a
hatalmas isteni tenyérbe elhelyezte a
picinyke kis embert. Biztonságban van
itt, hem kell félnie semmitől sem,
mert Isten tenyerében van. Jézus is
ezt tette, amikor a kereszten Istennek
ajánlotta magát; "Atyám, a te ke-'
zedbe ajánlom lelkemet." Bizalmat
vár tőlünk Isten, mert a bizalomban
természetfeletti van. Isten felé tárul ki
a benne bízó lélek s elfordul önmagá
tól.

Isten szeretetének a nagysága csak
akkor érezhető és tapasztalható, ha:
teljes Istenre hagyatkozásban élünk.
üdvösségem míndenkor a kegyelem
től függ, és ez, mint természetfeletti
ajándék, semmiféle emberi erőfeszí

téssel meg nem szerezhető, mert rnind
egyik más világrendhez tartozik. A
szentségek felvétele alkalom, hogy ta
lálkozzam az Istennel, de mindenkor
kérdéses marad, hogy ezt a találko
zást valóban akarom-e, hogy valójá
ban belőle élek-e, vajon hiszek-e s
megvan-e bennem a hiten nyugvó sze
retet. Kaphatok bíztatást, hogy a ke
gyelem bennem van, hiszen az Oltári
szentségről mondotta az Úr Jézus:
"Aki eszi testemet és issza véremet,
bennem marad és én őbenne" (Jn 6,
57), De megvan ennek az ellenkező

párja is: "Aki méltatlanul eszik és
iszik, ítéletet eszik és iszik magának"
(1 Kor ll, 29). A kegyelem jele lehet,
ha megvan bennem a tartózkodás vá
gya, a félelem a bűnöktől, még a bo
csánatos bűnöktől is; ha nem értéke
lem túl a vagyont, a hírnevet. az él-



vezetet, ha nem célt, csupán eszközt
látok bennük, ha megvan bennem a
kívánkozás a természetfeletti után.
Szent Agoston mondta: "Tetszel· az Is
tennek, ha az Isten tetszik neked."

Az igazán keresztény ember alap
magatartása, hogy mindabban, amit a
jóra törekedve cseLekszik, ne az Ő,

hanem az Isten elgondolása érvénye
süljön. Akkor pedig megnyugvásául
szelgálhatnak Norwíchí Juliannának,
a középkor egyik elismert rnísztikusá
nak (tl413) szavai: "Minden ember,

NAPLÓ

aki az Istenhez való eljutást válasz
totta élete végső céljának, biztos le
het, hogy ő is kiválasztott. Maradja
tok ebben mindvégig hűek; mert az
igaz Isten akarata az, hogy mi oly
rendületlenül bízzunk a mennyei bol
dogság elérésében, mint amilyen bíz
tosak leszünk erről, amikor már a túl
világon vagyunk. És' alázatosságunk
ban és hódolatunkban minél több jó
érzéssel és örömmel tölt el minket ez
a biztonság, annál tetszőbb Istennek."

Kosztolányi István

HOGYAN ÉL ÉS DOLGOZIK VI. pAL PAPA? XXIII. János pápa nem
csupán az egyház életében kezdett új korszakot. Új stílust vezetett be a pápa
napirendjében, magatartás-ában is környezete és a világ felé. Utóda, VI. Pál
pápa etekintetben is követője, sőt - elég csak utazásaka utalnunk - tovább
léP a nagy előd által megkezdett úton. Ezért is figyeli érdeklődéssei a katoli
kus és nern-katolikus vílágközvélemény, hogyan tölti napjait Szerit Péter
apostol jelenlegi utóda.

A pápa napirendjéről több nagy katolikus lap hozott már riportot, többek
között az Universe. Legutóbb egy nem-katolikus lap, a párizsi France-soir római
tudósítója, Jean Neuvecelle egy lausannei könyvkiadó megbízás-ából egész köny
vet írt a Vatikán életéről, Ebben külön fejezetet találunk a pápa napirend
~l.

A csöpp kis közösségben, amely a pápa legszűkebb környezetét alkotja,
!korán kezdődik az élet. A pápa már hat óra előtt felkel. Egyedül hozza ma
gát rendbe fürdőszobájában, megborotválkozík, felöltözik, magára ölti fehér
reverendáját. Fél hétkor kilép hálószobájából. Egy helységén és egy folyosón
kell csupán áthaladnia, hogy elérje a kápolnáját, Ilyenkor már ott van ma
gántltkára, Macchi abbé is, aki mílánóí bíboros érsek korában is titkára volt.
A tenyérnyi sekrestyében egy augusztínus testvér ekkorra már elkészítette
a napi liturgiának megfelelő miseruhát, s készen áll a mínistráiásra a Szerit
atya komornyikja s egyben gépkocsiveze1Jője, aki a pápa régi bizalmas barát
jának, BonomeUi Castel Gandelfo-i gondnokalak az unokaöccse. A pápa ma
gára ölti a míseruhát, az oltárhoz lép, széles mozdulattal keresztet vet és halk
hangon elkezdi a lépcsőimát ...

Az egyház feje tehát éppúgy a misztikus áldozattal kezdi napját, mLnt
mínden katolikus pap. (Napközben is többször megszakítja munkáját, hogy
Imádkozzék, elvégezze a breviáriumot, elmélkedjék.) A mise után a széles sze
mélyzeti márványlépcső ajtaján halkan megszelal a csengő. Egy pápai csendőr

indul erre a napilapok első adagjával - a legfontosabb római, milánói, bo
lognai és külföldi újságokkal. Egy másik csengetésre a pápai élelmezési hiva
tal alkalmazottja átviszí a konyhás nővérnek a zsemlyéket, a kétszersültet,.
a többi reggelihez valót, majd pedig feljegyzi magának az aznapi további
étkezésekkel kapcsolatos rendeléseket.

A Szemeatya háztartásáról részben a pápai élelmezési hivatal, részben a
vatikáni kormányzóság gondoskodik. Utóbbinak megbízottja szerzí be azokat
a cikkeket, amelyeket Róma város üzleteiből, áruházaiból, piacairól kell vá
sárolni. Egy sereg élelmiszer a pápai mintagazdaságból kerül ki, amelyet
még XI. Pius pápa létesített a Castel Gandolfo-ipápai nyaraló területén.
Innen, a "kastélyból" jön a tej, néhány saltféleség, az olaj, a bor, a szőlő, a
füge és az évadnak megfelelő egyéb gyümölcs, a Rómában nagyra becsült
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