
KRISZTUS KÖNTÖSE

Urunk, Jézus Krisztus, te baráti és alázatos sziv ü, halljuk taT1ózkodó
hívásodat: "Te pedig kövess engem!" Hívásodból szűletik hivatásunk, hogy
együnesen a közösség paraboláját éljük meg, és iniut án élethossziglan föl
vállaltuk ezt a kockázatot, a kiengesztelődés ko vásza legyünk az egyház pó
tolhatat/an közösségében. Add, hogy b átran feleljünk hivásodra, s ne süp
pedjünk kifogásaink jutóhomokjába. Jöjj, hogy egészen Lelked lehelete él
tessen minket; az egyedűl lényeges valóság, aki nélkül semmi sem bírhatna rá,
ho~ naponta újra útrakelj űnk.

Mindenkitől- aki veled szeret és szenved - azt kívánod, hagyja el önmagát,
hogy téged követhessen. Ha szűks égesnek látod - épp emiatt, hogy veled
szeress űnk; ne pedig nélküled -, hogy föladjuk egyik-m ásiktervünket, mert az
ellenkeznék a tiéddel. akkorjöjj, Krisztus, és nyiss meg minket a könnyű szlvü
bizalom előtt, amely tudván tudja, hogy szereteted soha sem múlik el, és hogy
a te követésed életünk odaadását jelenti.

1. Krisztus köntösét szőve

Az elmúlt tizenöt évben a történelmi kor megosztottságai mellett újabb
szakadások támadtak a keresztények között. Megnőtt azok száma, akik
semmiféle érdeklődest nem tanúsítanak Isten népének látható közössége
iránt, olyannyira, hogy az új irányzat, az alkalmazkodás jegyében, néha még
magasztalni is illik az ellentéteket és szakításokat.

Vajon eléggé tudatában vagyunk-e annak, hogy ha bekövetkezett a meg
oszlás, akkor bizonyos ponton túl már nem lehet föltartóztatni a széthullás
folyamatát? Visszautasítani a mások ellen irányuló bárminemű gyanú
sítgatást, hogy ilymódon elősegítsük az egymástól elszakadt emberek kien
gesztelődését - ez harcba kerül. Küzdenünk kell, fáradhatatlanul újra
kezdve, tiszta szívvel, sohasem számításból, megalkuvásból vagy titkos
egyezkedések alapján.

A kiengesztelődésre törekvés persze nem kőnnyíí út. Ha elzsongatná az
embert, ha elaltatná energiáit, bénító reménytelenségbe űzve őt, akkor a
valódi kiengesztelődésnek épp az ellenkezőjéhez vezetne.

A keresztények egysége mozgalomnak az volt a feladata, hogy kicn
gesztélje a megosztott keresztényeket. Biztató nekilcnd ülésck után most
mégis zsákutcába jutott. Az egységről szóló megbeszélések folytatódnak, a
keresztények mégis párhuzamos, külön utakon haladnak. Semmi több.

Manapság az ellentétek magasztalásának divatja múlóban van. így az
egységes mozgalom kiutat találhatna a zsákutcából. De még a pusztában
járunk... A szikkadt sivatagban Isten szól, a maga nyelvén, nem a miénken.

Voltak, akik őszintén keresték a kiutat ebből a zsákutcából, de olyan
gyökeres változást hozó lép éseket tettek, hogy ezek következtében elsza
kadtak Isten népének közösségétöl.

Mások hasonló jószándékkal kísérleti léggömböket eregettek föl. Tuda
tában voltak a kockázatnak, hogy nagy magasságban ezek szétdur-

73



ranhatnak. Elsősorban azonban mégis arra ügyeltek, hogy meglegyen a
helyük Isten népében, hogy belülró1 elevcnítsék meg azt.

Aki munkálkodik, hogy a keresztények egysége láthatóvá legyen, annak
belülrőlkell hallania - mint ahogy az egyes ember sem külső parancsszóval,
hanem csak belülről ható indítékkal változtatható meg. A külső nyomás és
keménység zsaroláshoz, az emberi szabadság megsértéséhez szokott
vezetni .

Új kapcsolatokat fölvenni a közösségben annyit tesz, mint szálakat szőni
- néha egyetlen szál is elegendő. Akár tudatában vagyunk, akár nem, Krisz
tus köntösét szőjük, egyházán munkálkodunk.

2. Minden dimenzióban kiterjedőközösség

Mi ért az állandó aggodalom az egyház névvel illetett sajátos közösség
miatt? Azért, mert az egy néJ?et alkotó keresztények nélkül hiányozna az
emberiség történelméből Krisztus folytonossága. Ha Krisztust Testétó1
elvonatkoztatva kívánjuk szeretni, akkor saját bensőségességünkbetemet
kezünk. Krisztust szcretni, Testének közösségét, az egyházat szeretni határ
talan távlatokat nyit.

És honnan az egyház egyetemességének szenvedélyes szeretete? Az át
fogó egyetemesség, a katolicitás ez, amely az egyház valamennyi távlatára
kiterjed: a mélységre, amely a szemlélődésben a személyes találkozást kere
si; a szélességre, amely közösségvállalás azzal, aki embertársának áldozata;
a magasság távlatára, ami teremtő alkotás a szépség egyszerííségében, a kö
zös imában.

Nem önmaga miatt vagyunk elfogultak az egyházzal szemben. Ha az egy
ház öncélúvá válik, jelentéktelen csatározásokra lesz ítélve, ki lesz szol
gáltátva százfajta megfellebezhetetlen ítéletnek, ami részekre szabdalja, ki
sebb-nagyobb felekezetekre osztja.

Az egyház nem önmagáért való létében fontos, hanem amennyiben arra
késztet minket, hogy az imádás forrásánál keressük Istent. Ha sürgeti, hogy
Krisztust éljük az emberekért, és ha a közösség helyévé lesz az egész em
beriség számára.

Ez az egyedülállóan sajátos közösség, amely egyháznak nevezi magát el
veszti jelentőségét , ha nem egyetemes, nem e~ségretörekvő, nem katolikus
és nem kész magára venni az egész emben közösség szenvedését és re
ménységét. Az egyház nem a kiváltságosak vagy hitbéli kiválasztottak szá
mára fönntartott hely, hanem nyitva áll mindnyájunk előtt, e föld szegényei
előtt.

Persze bármilyen nyitott i.§ az egyház, vannak azért határai,
kirajzolódnak a Test körvonalai. Am mégis elveszíti jelentőségét, ha tagjai
ugyanakkor nem testvérei valamennyi embernek, még a nemhívőknek is.

3. A hit egységének forrásai felé

Az egyház manapság történelmének egyik legnagyobb kihívásával
találja szemben magát: Vajon kellőképpen tudatosította-e, hogy egyedül ö
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van abban a helyzetben, hogy az emberiség nagy családján belül az egye
temes közöss ég és barátság kovásza lehet?

Hogy ez a kovász áthassa az emberiséget, annak előfeltételevan: a ke
resztény azonnali kiengesztelődése.Ho gyan is hivatkozhatnának egymással
szemben álló emberek a szerétet egy Istenére, mik ént is vezethetnének má
sokat - életük példájával- Ohozzá? Beszélhetnek-e továbbra is őszintén a
keresztény ökumenizmusról, egységre t örekvésről, ha nem valósítják meg
az azonnali kiengesztelődést? Ha csak azokat szeretik, akik viszontszeretik
őket és hasonlítanak rájuk - hát nem ugyanezt teszik a nemhívők is? A ke
resztények kövctkezctlens égclerontja szavaik hitel ét, és az új nemzedéket
elűzi az egyházból.

Ha két egymástól elszakadt személy ki akar cngcszt elödni, akkor ehhez
mindenképpen szükséges, hogy kölcsönösen fölfedezzék a másik sajátos
adományait. Ha bármelyikük azt állítan á. hogy Ő minden adománynak bir
tokosa, s ezért mindent ő akarna belevinni a közösbe - anélkül, hogy a má
siktól bármit is elfogadna - , akkor sohasem jönne létre a kiengesztelődés.

Az egyházak viszonylatában ugyanez érvényes. A kiengesztelődés nem
az egyik győzelme és a másik megalázása. Nem kívánja tőlünk azok meg
tagadását, akik továbbadták nekünk a krisztusi hitet - sokkal inkább
megköveteli azonban azt, hogy mindenki észrevegye a másikban Isten
adományait.

Vajon ebben az összefüggésben fölfigyelnek-e a reformáció egyházai az
eukarisztiára mint a katolikus egyház egységének forrására? A katolikus
egyház minden idők viharában megőrizte eukarisztikus hitét mint a hit
egységének forrását. Búvópatakként követi történelme során, nem apad el
annak legsötétebb szakaszaiban sem (míg a protestantizmus lényegéhez
mindig hozzátartozott az egyénn ek az a lehetősége, hogy szem élyes belátása
szerint értelmezze Krisztus szavait, így az eukansztia szerzésének igéit is).

Az eukarisztiát, Kriszrus imádandó jelenlétet a kenyérben és a borban,
sohasem fogadhatjuk kényünk -kedvünk szerint, hanem csakis a lélek
szegénységével, a szív megtér ésével - életünk alkony áig, gyermek módra.
Ezért tekinthetjük mintegy isteni suga llatnak X. Pius pápa század eleji kez
deményezését, a gyermekek korai szem áldozás ának szorgalmazását.

Az eukarisztia azoknak rendeltetett, akik Krisztusra éheznek. Ha e~
megkeresztelt vágyódik az eukariszt ia után és Kr isztus hívására közeledik
feléje, ki merészelné elut asítani őt?

Hosszú, belső csöndben időzveaz eukarisztia előtt - miközben látszólag
semmi sem történik - érlelték meg sokan életük nagy elhatározásait. Lé
nyünk legmélyéig, a tudattalanig hagyták magukat megragadni.

"Az én országom köztetek van." Ha nem is érezzük át lényünk mélyén
ennek valóságát, az eukarisztia akkor is minden pillanatban megjeleníti
Krisztus ezen szavait - még azok számára is, akik alig mernek ebbe
belegondolni.

A katolikus egyház mindenekelőtt az eukarisztia egyháza, de van egy
másik sajátos adománya is: kezdettó1 fogva megbízott egyeseket azzal, hogy
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továbbadják a megbocsátást, föloldva a földön is azt, ami ugyanakkor Isten
Országában is föloldozást nyer - hogy levegyék a vállra nehezedő terhet,
hogy eltöröljék a múltat, legyen az akár az épp tovatűnő pillanat.

A gyónásban a lehető legközvetlenebb módon kimondhatunk mindent,
ami csak nyomja lelkiismeretünket. Senki sem képes bűne teljessé~ét bei
smerni, de már az is hallatlanul nagy dolog, ha kimondja azt , arninek az
adott pillanatban tudatában van, hogy a kiengesztelődés szentségében el
nyerje Isten minden képzeletet fölülmúló bocsánatát.

Korunkban némelyek úgy vélték,hogy az embert azáltal szabadíthatják
meg a bííntudattól, hogy semmibe veszik a vétket, illetve kétségbevonják an
nak létezését. Meg kell azonban állapítanunk, hogy ez a m ódszer nem törli
el a bííntudatot, sőt kiterjeszti: bet ölti az embert, eluralkodik rajta úgy, hogy
megfoghatatlanná válik , elűzni sem lehet.

Vannak, akik - komolyan véve a gyónás szentségét - gyakran élnek vele,
mert sürgetőszükségét érzik a múltat eltörlőbocsánat látható jeiének. Nem
vádolhatók kevesebb komolysággal azok sem, akik ritkán járulnak hozzá,
mert ott él bennük a bizonyosság, hogy Isten megőrzi őket bocsánatában.

Bármennyire ügyefogyott legyen is a gyónásunk (akár egyik, akár másik
módon) , mégis itt éljük át újólag az evangélium frisseségét, s születünk újjá.
Megtanuljuk szélnek ereszteni a lelkiismeret-furdalásunkat is, hogy
tovaszálljon - ahogy a szél elfújja a hulló őszi levelet. Isten boldogságára ta
lálunk rá, a tökéletes öröm hajnala virrad ránk.

Az evangéliumi egyházak különleges adománya az voll , hogy minde
nekelőtt az Ige egyházai. Persze a katolikus egyház is mindig úgy forgatta
az írást, hogy abban az isteni élet forrását kereste. Vajon elismerik-e mégis
a katolikusok: az evangélikus egyházakkincse az, hogy az Isten igéjc for
málta, hatotta át a személyes életüket is?

Minden azon múlik, hogy Isten igéjét - nem kiragadva az összefüg
g ésekből, hanern az írás egészébe ágyazva - azonnal valóra váltsuk.

Ha fölidézzük a rcformátori hit néhány 17-18.századi nagy tanúját, akik
nek írásait Johann Sebastian Bach csodálatos kifejezőerejűmuzsikává köl
tötte kant ár áiban és koráljaiban. akkor még inkább megsejtjük, hogy Isten
igéjét mennyire szerctték és mennyire személyes életükre vonatkoztatták a
hívek, Mennyire áthatotta, mozgatta, alakította lénye legbensejéig a protes
táns keresztényt.

4. Egyház - hatalmi eszközök nélkül

Az új nemzedék sok tagja szeréti az egyházat, de lefojtott szenvedéllyel.
Mélyen megbotránkoznak azokon a keresztényckcn, akik - akár mint
magánszemélyek, akár mint egyházi intézmények tagjai - igénybe veszik a
nagy anyagi lehetőségek nyújtotta kényelmet, hatalmas épületeket
emelnek, tőkét fektetnek be stb.

sok évvel Krisztus születésc előtt í~ szólt népéhez Jeremiás próféta:
"Né pem elhagyta az élő vizek forrásait, és Isten fényességét repedezett
ciszternákkal cserélte föl, amelyekbó1 elszökik a víz."
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Ma ugyanezt állít ják a fiatalok. Nem lett-e Isten abszolút volta, az éS ra
gyogása ciszternákra fölcserélve, amelyekben elapad az élő víz? A nagy
szabású eszközök elóbb vagy utóbb ugyanúgy a közösség halálát okozzák,
mint a tekintélyi föllépés.

Az új nemzedék éppoly kevéssé egyoldalú, mint elődeikvoltak. Nem ar
ról van szó , hogy elutasítja a történelem során épült templomok ragyogó
szépségeit. A művészi alkotások mellözésével puritán és szektás áramlatok
törnek felszínre: ezek clernbertelenítenek és nyomasztanak, mivel rossz
lelkiismeretet váltanak ki. Inkább arról van szó , hogy minden a teremtés
e~szerű szépségével legyen összhangban; maga a művészet is Isten
ajándéka. Az eszközök egyszerűsége nem okoz színtelenséget vagy lélek
telenséget - a konvenció és egyhangúság vált ki csömört.

Egyszerűeszközöket használunk, de nem utasítjuk el azokat a dolgokat,
amelyek nélkülözhetetlenek a világméretű érintkezés megvalósításához.

Az új nemzedék azonban ragaszkodik ahhoz, hogy az egyház föltárja a
forrást, amelybó1 mindig új csodálkozás, sohasem szünö ámulat fakad. Az
új nemzedék akkor ismer rá az egyházra, ha az olyan hely lesz, ahol a keresz
tények nem csu~án fönntartani igyekszenek magukat, hanem haladni pró
bálnak egyik ú jj á sz ü leté sb ől a másikba. Az egyház akkor válik fölis
mcrhetővé, ha az egész ember számára van mondanivalója, ha teljes, testi
szellemi valójában megragadja. Akkor tudja majd lelkesíteni s arra kész
tetni öt , hogy egy életen át mindig újabb kockázatokba bocsátkozzék Krisz
tusért és az evangéliumért.

Krisztus, jelenléted titkát ingyen kínálod, és kifürkészhetetlen az IÍt,
amelyen vársz ránk, hogy az Atyához elvezess. Ha életedet mégoly kevéssé
értjük is, szivűnkben lakó lelked által elérhetjük magát az Istent. igy müvelsz
velünk csodát; élő kövek gyanánt építesz be testedbe, egyhésadba. Krisztus, te
szetetetvagy. és nem akarod, hogy mi kívülrőlítélőbfrák legyünk - hanem azt
kívánod, hogy elvegyüljünk minden közösségben. Ugy legyünk az emberiség
nagy családjában, mint kovász a tésztában; hogy élesztő legyünk, amely 
szikkadtsággal, keménységgel megbírkózva - fölold a nyomasztó teher alól.

(Frere Roger: Források, O:-'1C, Décs 19&4.45,112-122)

LELKIGYAKORLATOS·HÁZ BÁCSKÁBAN

Ami szííkebb házunk táj át illeti , szépen mennek a dolgok. Ezt nem
önelégültségből mondom, mert mehetnének jobban is; a lényeg az, hogy
szépen ível felfelé a lelkigyakorlatos-ház élete. Jelenleg két probléma előtt

állunk: 1. Megtalálni a módját annak, hogyan tovább, azokkal a fiatalokkal,
gyerekekkel, akik nyáron többször megjelentek, és elég komoly hozzáállást
tanúsítottak. Ezek a gyerekek már többet igényelnek, mint azok, akik most
vannak itt először, vagy eléggé feJületesek. Külön kellene velük foglalkozni,
csak milyen formában!? 2. A másik probléma a családi víkend, Ebben Nagy
Józsi a szakavatott, vele próbáljuk ezt megoldani. Szerinte még nincs
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