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VAJON

MIT KEZDJÜNK AZ IDŐK JELEIVEL?

FERENC PÁPA GONDOLATAIVAL

„Változtatásokra van szükség. Új értelmezési keretekbe kell helyezni az észlelt folyamatokat.
Megreformált megközelítéssel jobban érthetjük a körülöttünk zajló eseményeket. A régi
fogalmakon az idő túllépett, a múlt század eszközei, módszerei a XXI.-ben már nem
használhatóak”… végeláthatatlanul hömpölyög az információ-áradat arról, hogy változásokra
van szükség! Ebben szinte mindenki egyetért. Nem működik igazán a politikai rendszer, a
részvételi demokráciában sem mindig korrektek a jogok és kötelességek, kissé hektikusan
pukkannak a „buborékok” a piacokon, a fogyasztói társadalom felemészti önmagát és saját
életfeltételeit a Föld tekintetében… Nem ilyen az emberiséghez méltó világ…
Jó lenne változni. De merre?
Először az adatokat be kell gyűjteni, ez nem kérdéses. Ámde hogyan lesz az
információhalmazból iránymutatás?
Az Egyház azt hirdeti, a keresztények minden korban képesek felismerni az idők jeleit. Az
idők változnak és a keresztények bölcsessége éppen abban rejlik, hogy felismerik ezeket a
változásokat, a változó korokat, és felismerik az idők jeleit. Mit jelent ez és mit jelent amaz.
Mi az Úr üzenete, amit az idők jeleivel akar nekünk küldeni?
A megértés persze nem könnyű, túl sok külső befolyás nehezedik a keresztényekre is,
leginkább a világias kényelmesség: eddig mindig így csináltuk, más is így csinálja, úgy tűnik,
hatékony és eredményes is a módszerünk, tulajdonképpen nem is ártunk senkinek (és ezek
után a mondattöredékek után tetszőlegesen szinte bármi behelyettesíthető! A szokás nagy
úr…)
Az idők jeleinek megértése nem egy kulturális elit kiváltságos munkája. Jézus nem azt
mondja, hogy nézzétek, hogy csinálják az egyetemisták, a doktorok, az értelmiségiek… Jézus
a földművesekhez beszél, akik a maguk egyszerűségében meg tudják különbözteti a búzát a
konkolytól. Jézus ma is szól a vállalkozókhoz, a vezetőkhöz, az üzletemberekhez. Jézus jelen
van a gazdaságban, kihagyhatatlan piaci szereplő. Ott van.
Ahhoz, hogy értelmezzük a kor jeleit, Isten üzeneteit, először is csendességre van szükség:
csöndben kell maradni és figyelni. Aztán pedig elmélkedni magunkban, majd elmélkedni
közösen. A változás pedig úgy lesz cselekvéssé, hogy miközben szilárdan állunk a Jézus
Krisztusba vetett hitben, az evangélium igazságában, viselkedésünk folyton az idők jelei
szerint alakul.
„De nem könnyű, atyám, ebben a világban élni, ahol annyi a kísértés, ahol a kettős élet
csapdája mindennap megkísért, nem könnyű” – meséli a pápa a sokszor elhangzó

magyarázkodást. „Számunkra nemhogy nem könnyű, hanem lehetetlen” – fűzi hozzá.
Esendőek, törékenyek, tökéletlenek vagyunk csupasz önmagunkban. Isten nélkül maga a
házasság is életveszélyes „vállalkozás”. És akkor mi más lenne ugyan a helyzet a piaci
vállalkozásokkal?
„Mindennek megvan az órája, és minden szándéknak a maga ideje az ég alatt” (Préd 3,1)
Sikerül az idők jeleire beütemezni a szolidaritást, a szubszidiaritást, az igazságosságot, a
közjó szolgálatát? Menni fog? A világiassággal szemben is?
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