
LUKÁCS LÁSZLÓ

ISTEN JELE A VILÁGBAN
Az egy éve életbe lépett KRESZ kicserélte a közúti forgalmi jelzőtáblák egy

részét. Vezérelve az volt, hogy szervesebb legyen a kapcsolat a jel és az általa
jelzett valóság között. Ez megnöveli a jelek felhívó erejét, és nemzetközibbé
tágítja érthetőségüket.

Az Egyház "Isten jele a világban". Hogyan jelzi a rábízottat: minek a jele
és mílyen jel is voltaképpen?

1. AZ EUKARISZTIABAN EGYBEGYűJTöTT KöZöSSÉG

Jézus az "Isten Országának" örömhírével kezdte tanítását. Az Ószövetség
képrendszeret továbbfejlesztve evvel a kifejezéssel foglalta össze azt, hogy ben
ne mennyire emberközelbe került Isten, és Isten közelébe kerülhet az ember.
Ez a közelség azonban nem a kiválasztott kevesek vallási révülete, hanem fől

di mértékkel is fogható valóság. (vö. Léon-Dufour: Biblikus 'I'eol, Szótár, 1974.
1042-1048.)

Tanítását Jézus a rabbi iskolák hagyománya szerint hasonlatokban részletez
te. (vö. Barauna : De Ecclesia 19Sa. I. 204. skk.) A vílág Isten szántóföldje, Isten
belévetette a maga életét. Jó és rossz egymás mellett nő ugyan, s a rossz át
menetileg elfojthatja a jót, ez az új élet azonban többé nem irtható 'ki a föld
ről. Növekedése az embernek is kiszolgáltatott és lassú, eltart a történelem
végéig (Mt 13,1-5; Mk 4,1-34; Lk 8,4-15), akkor, a végső beteljesedéskor azon
ban szétválik jó és rossz, és "Isten lesz minden mindenben" (vö. Mk 4,1-34;
l,k 13,18-31; Mt 18-52),

Isten szereti az embert. Azérf hívja meg közelségébe, hogy megossza vele
életét és boldogságát, ahogyan például egy esküvői ebéden az új házasok meg
osztják örömüket a meghívottak asztalközösségével (Mt 22,214). Az új élet és a
terített asztal közös öröme nem maradt csupán merész elgondolás. Isten Országa
konkrét történelmi intézménnyé lett a Jézus meghívta emberek közősségében,

"gyülekezetében", az "Isten népében". A köréje csoportosulókat Jézus céltudatosan
közösséggé formálta, határozott szervezetet adva nekik. Tanítványokat gyűjtött

maga köré, közülük tizenkettőt kiválasztott,- életközösségre hívta őket, és meg
bízta avval, hogy maguk is hirdessék az Isten Országát (Mk 3,13-19; 5,7-13).
Ez a kis közösség alkotta az "új Izraelt", Isten új választott népét. "A Tizen
kettő" és a belőlük; születő új nép nem faji-nemzeti összetartozáson alapult,
hanem az Ország elfogadásán. A "meghívottak", a zsidók elutasító magatartása
ellenére a "lakodalmas ház megtelik vendégekkel", akik a legkülönbözőbb nem
zetekből, vallásokból és kultúrákból gyülekeznek össze (vö. Lumen Gentium
II. 9.).

A Tizenkettő küldetése is, összetartozása is Jézus jelenlétére épült. Tőle in
dultak el prédikáló vándorútjaikra, s tapasztalataikkal hozzá tértek vissza. Va
lóságos jelenléte több volt egy tárgy vagy akár ember testi Itt-Iéténél : "Aki
titeket hallgat, engem hallgat" (Lk 10,16). "Amit egynek a legkisebbek közül
tesztek, nekem teszitek" (Mt 25,40).

.Ez a testet, tehát teret és időt meghaladó jelenlét az utolsó vacsorán vált
véglegesen élővé és egyben folytathatóvá. Korábban Jézus csak jelképesen is
értelmezhetőleg mondta magát életadó tápláléknak (Ján. 6,22-61) - most va
lóságosan is ételül és italul kínálta föl önmagát (Lk 22,19-23). Keresztény az,
aki hittel elfogadja őt: szavában és az Eukarisztiában. Az Egyház pedig az a
közösség, amely szavára összegyűlik, hogy az Eukarisztiában eggyé ",áljék
(vö. Ratzinger: Das neue Volk Gottes 1969. 77-80.). Jézus az utolsó vacsorán
alapította meg az Egyházat, s az Eukarisztia megünneplése lett az Egyház is
tentiszteletévé. "Az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és
az imádságban" (Csel 2,42) kitártó gyülekezetek a Jézus feltámadása utáni első

évektől kezdve Isten népének, Egyháznak tartották magukat (Csel 20,28; 1 Kar
10,32; 14,9; Gal 1,13; l Tim 3,5).

Az utolsó vacsora és a kereszthalál, illetve az első keresztényegyházközsé..
gek rendszeres és intézményesülő élete közőtt a feltámadás kmső eseménye
(a húsvét), majd az apostolok szívébe markoló belső valósága (a pünkösd) teremt
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kapcsolatot. Isten "ereje" , "Lelke", amely ".Jézust föltámasztotta a halálból", be
tölti az apostolokat, majd később Pált, és ellenállhatatlan erővel formálja át
őket egyenként és összességükben. A tanítványoknak még Jézus életében meg
szervezett csoportja a Szentlélek erejében a feltámadt Krísztus jelenlétének hor
dozójává és tanújává lesz: ez a földöntúlit hordozó földi közösség az Egyház.

Az Egyház látható, szervezett vallási közössége egy láthatatlan jelenlétet vall
magáénak: Istennek életnél-halálnál erősebb egységét a szeretetben. Hitvallásá
ban és istentiszteletében az Egyház nemcsak a történeti Jézusnak önfeláldozó
szeretetét idézi fel, hanem a feltámadt Krisztusnak a halálig-átadottságból szü
lető öröklétét is. A látható közösség Szerit Pál kifejezésével a (feltámadt) Krísz
tus (láthatatlan) teste a Szentlélekben (1 Kor 12; Ef 2-4.): Isten országa, amely
létrejött a történelemben, de a történelem végén lesz teljessé.

2. TöRTÉNELMI FOLYTONOSSÁGA

a) Egyház és társadalom. A feltámadt Krísztus hitéből születő s az Eukarisztia
ünneplésében egyesülő keresztények kezdettől -lzlg-Veng emberi, tehát koruk
társadalmában benne élő történelmi közösséget alkottak. (Az első keresztény kö
zösségek nagyon is emberi történetéről még az Újszövetség könyvei, elsősorban

az Apostolok Cselekedetei és Szent Pál levelei tudósítanak.)
Az Egyház - az európai középkor kísérletét leszámítva - nem kívánt sa

ját társadalmi rendszert alkotni, hanem tudomásul vette a fennálló társadalmi
viszonyokat. Az adott lehetőségekhez képest igyekezett kialakítani az evangélium
szerinti sajátos életformáját, s kötelességének tartotta- az emberiesség és az igaz
ságosság képviseletét. (Jó példával szolgál erre a magatartásra Szent Pál levele
Filemonhoz. Vö. Rahner: Schriften zur Theologie X. 1972. 547-;)87.) Hogy ezt
mennyire elvárják tőle nem keresztények, sőt ellenségei is, jól mutatja az a
sok támadás, amely - javarészt alaptalanul - XII. Pius pápát érte azért, hogy
nem elég erélyesen tiltakozott Hitler fasizmusa ellen (vö. például Hochhut
A helytartó című drámáját).

Amikor egy-egy kor társadalmába beleilleszkedett, természetesen sok min
den "ráragadt" annak társadalmi szerkezetéből, [ogrendjéből, élet- és gondolko
dásmódjából. Amikor viszont a társadalmi viszonyok évtizedek vagy évszázadok
múlva megváltoztak, a hatalom új birtokosainak szemében az Egyház a régi tár
sadalom tartozékának, tehát legalábbis idejét múltnak, de esetleg károsnak, te
hát kiirtandónak tűnt. ("Pusztítsátok el agyalázatost" - a francia polgári for
radalom 'nemzedékének e tömör véleményében osztozott a történelemnek színte
minden újonnan hatalomra került társadalmi retege.) Átmeneti válság keletke
zett ilyenkor, míg ki nem derült, hogy az Egyház valójában független minden,
a történelmi viszonyokkal változó társadalrrit rendtől. (Vonzóan tekinti át e
szempont alapján az Egyház történelmi változásait Clemens Brockmöller:
Christentum am Morgen des Atomzeitalters 1955 című könyvébeh.)

Az Egyház változik tehát az egymást váltó korokkal, de éppen e változások
során rajzolódik ki egyre határozottabban változatlan, eredeti lényege. Sajátos
belső dinamizmusa van, s ennek következtében másként hatnak rá a történelem
külső erői. - De az intézményt belülről mozgató erők sem térképezhetők fel
mindenestül a társadalomtudomány vagy a csoportlélektan törvényei szerínt.
Ezek az erők annyira személyesek és elevenek, hogy áttörnek az intézménye
süléssel együtt járó megmerevedés, elkülsőségcsedés tendenciáj án. Az Egyházban
a külső, intézményes formák és a belső "karizmatikus" erők állandó kölcsönha
tásban serkentik a külső és belső növekedést. Belső, személyes élete anélkül
válik közösségívé, nyilvánossá, hogy külsőséges formaságg á merevednék. (Nap
jaink karizmatikus mozgalrnaíról nemrég a "hivatalos Egyház" egyik legismer
tebb vezéregyénisége, Suenens bíboros írt nagy feltűnést keltő könyvet: Új Pün
kösd, Prugg Verlag, 1975.)

b) Hiioallás és hittudomány. Az emberi történelem szerves részeként él tovább
az első keresztények hite is. Már az evangéliumok is koruk gondolkodásának
megfelelően alakították ld a maguk Krisztus-képét. A hittudomány úgy jött
létre, hogy egy-egy filozófia fogalomrendszerével próbálták értelmezni és rend
szerezni mindazt, ami Krísztusban föltárult előttük. Az Egyház eredeti hitvallása
így összekapcsolódott az egymást követő filozófiai rendszerekkel. Egy-egy filo-
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zófíaí gondolat felbukkanása gyakran nagyszeru meglátásokkal gazdagította a
teológiát, nemegyszer viszont súlyos hitbeli tévedésekhez. eretnekségekhez veze
tett. Az Egyház hivő tudása évszázadról évszá:zadra gazdagabbá vált: egyre
több részletre terjedt ki, egyre több és célratöröbb emberi megközelítési utat
talált. Jogosan beszélhetünk tehát dogmafejlődésről. (Rahner Schriften I. 1957.
49-90. IV. 1961. 11-50.)

Éppen a hitrendszer tételesen megfogalmazott állításainak, a dogmáknak sor
sa bizonyítja, hogy az Egyház változó fogalmazásokban is változatlanul, lénye
ges és végleges eltérés nélkül őrzi Krisztus eredeti tanítását: azt a hitvallást,
amely az apostolokban kialakult a feltámadás élménye nyomán. (Vö. ÍJ. H. Küng
Unfehlbar? című könyve nyomán kialakult világméretű teológiai vítát.)

A történelmi intézmények sorában jöttment vándornak látszó Egyház jöve
vény volta ellenére maradandóbbnak és mozgékonyabbnak bizonyul hatalmas,
elismert útitársainál. A változásoknak kitett fogalomrendszerben megjelenő hit
vallása - minden időlegesen rátapadó ideológiai elem ellenére is - egyetlen
egységes, önmaga azonosságát mindig őrző folyamatot alkot. Állandóságával az
apostolait tanításra felhatalmazó Krisztus személyes garancíájára utal. Az igazság
hordozásának megnyílt alázatával és biztos nyugalmával hívta meg párbeszédre
az összes igazságkeresőket a II. vatikáni zsinat: "Olyan párbeszédre vágyódunk,
amelyet a kellő okossághoz igazodva csakis az igazság szeretete vezet. Mi ma
gunk senkit sem zárunk ki belőle, tehát azokat sem, akik az emberi lélek cso
dálatos értékeit megbecsülik ugyan, de azok Teremtőjét nem ismerik e1." (Hit
tani rendelkezés az Egyházról a mai világban 1967. 92.)

3. EGYSÉG A SOKFÉLESÉGBEN

c) A közösség egység-szel"Jezete: helyi és világegyház. Jézusnak az Isten Or
szágáról szóló tanításából és az Atyával való bensőséges együttlétéből egy olyan
szerétetegység sejlik fel, amelyre vágyódik ugyan a boldogságkereső ember, de
aligha érheti el: "Én és az Atya egy vagyunk" (Ján 10,30). Jézus ezt az egységet
nem pusztán jó példaként tárja tanítványai elé, hanem mint az Isten Országá
ban születő új élet minőségileg új életformáját.

Ahogyan ő egy az Atyával, úgy kell tanítványainak egyesülniük vele. S
ahogy vele egyek, úgy kell eggyé válniuk egymással (vö. főleg a János evan
gélium, elsősorban a Búcsúbeszéd tanításával). Az istenszeretet dinamizmusa így
az emberek egységre törekvésének hajtóerejévé lehet. A keresztények kezdettől

fogva Krisztus végrendeletéti látták az egység parancsában. Szent Ciprián írja a
III. század elején: "Egy az Isten, egy Krísztus; egy az Egyház, egy az Úr sza
vával Péterre alapított tanítóhivatal". Szent Pál és nyomán az egyházatyák sze
rint Krísztus "titokzatos testének", az Eukarisztiának vétele hozza létre "Krisz
tus valóságos testét", az Egyházat (vö. Ratzinger: Das neue Volk Gottes 90-105.) .
.,Sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mert egy kenyérben részesedünk" (1 Kor
10,17). Ennek az egységnek megvalósítása kezdettől fogva (például 1 Kor 1,10)
nemcsak örömet, hanem küzdelmes feladatot is jelentett L) a helyi egyházak
ban, II.) a katolíkus világegyházban, III.) az egyetemes kereszténységben egyaránt.

I, A helyi egyház: Egyház minden olyan gyülekezet (tehát testvéries, igaz
emberi szeretetközösségt), amely az Eukarisztia ünneplésére összegyűlik. "Ezek
ben a helyi közösségekben, bár gyakran szegények és kicsinyek, vagy szátszórt
ságban élnek, Krisztus van jelen, akinek ereje és hatalma az Egy, Szent, Kato
likus és Apostoli Egyházat létrehozta" (Lumen Gentium 26.).

A II. vatikáni zsinat nyomán a jövő gyakorlati keresztény életformáját ter
vezgető mai teológia fölteszi a kérdést: mi a legkisebb alkotóeleme a helyi Egy
háznak? A "család-egyház"-e, a keresztény család élet- és hitközőssége? Vagy
pedig az egy munkára, életprogramra szerveződő, 8-10 fős "bázisközösségek"-?
(vö. Concilium 1975. IV. szám). A kutatásoknak még az elején járunk, de annyi
már látszik, hogy a plébániának évszázadokon át jól funkcionáló helyi egysége
nagyon erős átalakításokra szorul mínd a települési viszonyok, mind az életfor
ma, mínd az Egyház lelkiségének változásai következtében.

Bármeddig szűkítjük azonban a helyi egyház fogalomkörét, mindenképpen
1. a gyülekezetet a "világban két lábbal, benne álló hivők", szerencsétlen szó

val: "laikusok" alkotják;
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2. az "Egyház" igazában ott [elenül meg, ahol a hivő közösség mísére gyűlik

össze;
3. teljes a "helyi Egyház" akkor, ha jelen van benne a megyéspüspök, tehát az

egyházmegye egységében.
II. A világegyház: a földkerekség helyi egyházai, püspökségel kapcsolódnak

össze világegyházzá. Az Egyház azonban mégsem helyi egyházak szövetsége,
uniója (mínt az ENSZ vagy az egyházak világtanácsa), hanem ugyanúgy, mint
a helyi egyházak, a Krisztus-hivőknek a földkerekséget összefogó közössége. (En
nek a közösségnek leglátványosabb és legláthatóbb megjelenése az egyetemes
zsinat: a II. vatikáni zsinat éveiben részletesen ki is dolgozták az Egyház zsi
nati szerkezetét például Küng: Strukturen der Kirche, 1963. Rahner: Schriften
zur Theologie VI. 1965. 301-555. VIII. 1971. 329-555.)

A világegyház közösségét is a Krisztus megkívánta egységbe fogja össze a
hit és a szentségek, főleg az Eukarisztia közössége; az egyházkormányzat egy

..... sége, testületi jellege; és a kulturális és nemzeti különbségeken felülemelkedő

. testvériesség, amely féltékenység és káröröm nélkül együttérző figyelemmel
kíséri a többi helyi és nemzeti egyházak életét.

III. Az egyetemes kereszténység: Hogy egy-egy míseközösség egysége' hány
szor és mílyen súlyosan sérül meg, az többnyire csak a magánélet rejtettségében,
esetleg az egyének lelkiismeretében volna lernérhető. A világegyház egységének
meghasadásait azonban többnyire jelzi a történelemírás is. Az egység kezdettől

fogva ki volt téve a hittől elpártolás és a hatalmi harc veszélyének (az újszö
vetségi könyvek nem győznek óvni a pártoskodástól : például Mk 13,5; 1 Kor
11,2; Gal 1,6; 1 Tim 1,3; 6,2; 2 Tim 2,14; 4,1-8; Tit 3,9; 1 Ján 2,18; 4,1-6.).

Akár a hitrendszerben, akár a szervezeti közösségben történt szakadás, az
egység mindenképpen károsodást szenvedett, s az Egyház eretnekségükért vagy
szakadárságukért súlyosan elítélte az elszakadókat. Itéletét azonban ma jelentő

sen enyhíti .két megfontolás:
1. A rossz rendszerint jóra fordult: az eretnek állítások nemegyszer az apos

toli hitrendszernek egy elhanyagoltabb. föl nem tárt részére derítettek fényt, a
szakadárok éles, talán igazságtalan kritikája pedig tényleges hibákra is rávilágít
hatott. A sok sebet" ütő ellenségeskedések elnyugvásával e szakadások hozzájá
rulhattak ahitrendszer tágulásához. igazi belső reformokhoz is.

2. A különböző keresztény egyházak tagjaiként élő mai keresztények több
sége nem tudatos döntéssel választott, hanem úgy örökölte, jóhiszeműen sa
játos hítrendszerét és szervezeti külőnállását, nem terheli tehát a közös hittől

elszakadás személyes felelőssége.

A II. vatikáni zsinat evvel a megértő, békéltető szemtélettel fordult a nem
katolikus keresztények felé. Egy évezredes szétszakadozottság után a keresztény
ségben újra az egyetemes egység (oikumené) körvonalait látjuk kibontakozni.
Múltbelí hatalmi és politikai harcok békés elrendezése önmagában is nagy tel
jesítmény. Az ökumenikus egységmozgalmat azonban magasabb vágy hajtja: is
mét általánossá tenni az Egyházban az Eukarisztiából táplálkozó egységet, a
belé vetett hitben és az egymás iránti szeretetben. Nem érzelgősségből törekszik
a szerétet egységére, hanem eredetét hirdeti, önmagát építi és az emberiség
jobb jövőjét munkálja vele.

b) Időben-térben egységes vezetés. Az Egyház: egység a közösségben. Az egy
séggé összeforró közösség határozza meg a vezetés rendszerét is. Abibliakutatás
és az első évszázadok egyháztörténete egyaránt adós még az apostoli egyház
szervezetének, elöljárói rendszerének pontos fejlődéstörténetével. Annyi azonban
már látszik, hogy a Jézus körül kialakuló közösség, a születő egyházaknak az
apostolok által kiformált szerkezete és a történelemben kifejlett Egyház vezetési
rendszere lényeges vonásokban megegyezik egymással.

Jézus éppen a Tizenkettőt szervezí először életközösséggé: éppen így, közős

ségí mívoltukban élhetik meg az általa hozott és kívánt szerétet-egységet. Ez az
egység kezdettől fogva kétirányú kapcsolódast föltételez: a vele-közösség és az
egymással közösség kölcsönösen támaszkodik egymásra:

úgy kötődnek hozzá, ha egymáshoz kapcsolódnak;
úgy kötődnek egymáshoz, ha hozzá kapcsolódnak.
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A Krisztus-jelenség bennük, az evangélium hirdetésével megbízott küldöttek
egységében, a hit, az igehirdetés és az Eukarisztia közösségében válik véglegessé
és teljessé. Krisztust rajtuk keresztül ismerheti meg az utókor: a "rájuk ala
pozott" Egyházból és a belőlük forrásozó Szentírásból (vö. Ef 20; Jel 21,14; l
Kor 9,1; 15,8; 2 Kor ll; Gal 1,17.).

Az apostolok azonban az Egyháznak nemcsak megalapítására, hanem fenntar
tására is megbízást kaptak. Hatalmukat intézményes formában tovább is ad
ják (Mt 18,18; 8,18; Ján 20,21; Lk 22,19; l Kor 11,24): egyházközségekbe tömö
rftík azokat, akik szavuk nyomán Krisztus hitére térnek, s egy-egy közösség
élére elöljárókat, preszbitereket, illetve püspököket állítanak (vö. Csel 14,23;
20,17; Tit 3,12; 2 Tim 4,9; Kol 1,17; Zsid 13,17). Egy-egy püspök azonban még
sem egy-egy apostol jogutódja volt, akitől kinevezését és fölszentelését kapta,
hanem az egész apostoli közösség tagjává lett.. Szolgálata főleg a hit megőrzé

sére, a rábízott közösség vezetésére és az evangélium hirdetésére irányult. Ha
talmát a kézrátétel szertartásával kapta meg, s hivatása betöltéséért nemcsak
saját helyi egyházának volt felelős, hanem a (Rómával közösségben lévő) többi
egyháznak, ma így mondanánk: a világegyháznak is.

Az apostoli hatalom így adódott át megszakítátlan utódlásban az apostoli
"kollégiumról" a püspökök "kollégiumára". Minden püspök krísztusí igazolását
ma is az adja meg, hogy belecsatlakozik a püspököknek kézrátétellel öröklődő

megszakítatlan történeti sorába; a püspököknek a római pápával alkotott kö
zösségébe, és. torzításmentesen vallja és hirdeti az Egyház hitét. A püspökök
testületének egysége tehát ma is' kétirányú: a közösség minden tagja ráutalt a
többi püspökre és Krisztusra. Horizontálisan egybefonódik a kortárs Egyház
püspökeivel és a pápával; vertikálisan pedig hit- és jogfolytonosságban áll a
püspököknek az apostolokig nyúló sorával. (Az ökumenikus teológia mai fela
datai közé tartozik annak tisztázása, hogy a római pápával való szervezetí kö
zösség is lényeges eleme-e ennek az egységnek, amint a katolikus teológia állít
ja, vagy nem, mínt a protestánsok vélik (vö. Rahner-Ratzínger : Episkopat und
Primat 1961).

A protestáns exegéták zöme is elismeri, hogy Péter kulcshatalmat kapott
Jézustól a Tizenkettő irányítására, s hogy az Egyház első éveiben Péter való
ban be is töltötte ezt a szerepet (Mk 3,16; Mt 16,13-19; Lk 22,31; Csel 1,15;
2,13; 15,7; Gal 1,12-2,14). A Szeritírás azonban nem tudósít arról, hogy Péter
milyen formában gondoskodott kulcspozícíójának utódlásáról. A római egyház a
II·-III. századtól kezdve egyre növekvő mértékben vezető szerepet töltött be az
egyházak közösségében. Róma primátusának hagyományos apologétái egyértelmű

érvként sorolják el a bizonyító esetek sorát (vö. például Lang: Der Auftrag
der Kirche II. 1958. 135 skk.). Az Egyház patrisztikus történetének mai kutatói
árnyaltabban részletezík, hogyan halványult el lassan a Rómával sokáig egy
tekintélyű Antiochia és Alexandria hatalma. Rámutatnak arra is, hogy a köz
ponti hatalom erősödése több vonatkozásban helyi egyházzá szükítette a kezdet
ben egyetemesebb, sokszínűbb, de föltétel nélkül Róma irányítása alatt álló Egy
házat (vö. Ratzinger: Das neue Volk Gottes 121-146.).

A római püspök egyházfősége a III. századtól általánosan elismert tény az
Egyházban, ez az elsőség azonban nem volt problémamentes a történelem során:
gyakran hatalmi villongásokhoz vezetett, s ezek a harcok is előkészíthették a nagy
egyházszakadásokat. A pápaság mégis megőrizte az Egyház egységét és történelmi
folytonosságát: az Egyháznak mínden átmeneti kudarca ellenére sikerűlt egy
beötvöznie hagyományt és újítást, demokratikus és autorítatív vezetést. Talán
éppen azért, mert egységre törekvését sem a gyülekezetekben, sem a vezetésben
nem hasznossági szempontok ösztökélték. hanem alapítójuk akarata: "Legyenek
míndnyájan egyek!"

4. AZ üDVÖSSÉG JELE

Az Egyház legnagyobb igényű állítása, hogy magáénak vallja Istent, aki Jé
zus Krísztusban szerétetből megjelent a történelemben. Tetézi ezt avval, hogy
magát mindenestül ehhez az Istenhez tartozónak, Isten népének, Krísztus Tes
tének mondja. Ezáltal egy sorba kerül a különböző vallásokkal. de el is válik
tőlük: emberibb, "profánabb", de ha szabad így mondani "istenibb",
egyetemesebb mindegyiknél.
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Az Egyház hivő tanúságtétellel megjeleníti a Krisztusban láthatóvá vált
Istent:

1. Elbeszéli azt, amit Jézus tett, és ami vele történt: önfeláldozó szeretetét
és feltámadását.

2. Az utolsó Vacsora szertartásával ismételten létrehozza a feltámadt Krisz
tus újszerű jelenlétét.

3. Megkísérli állandósítani ezt a jelenlétet az önfeledt szeretet életmódjával,
családnyi kis közösségekben éppúgy, mínt a világegyház szervezetében.

4. Föltételezi, hogy minden ember és az egész emberiség a másikkal egyesülő
szerétetben válhat teljesebbé és boldogabbá.

5. Hisz abban, hogy az emberi történelem beteljesülés felé tart: ennek a
beteljesülésnek az általunk ismert életnél minőségileg magasabb rendű létfor
mája az egymást szerétöknek egymásba olvadt élete. Az Egyház szóhasználatá
ban ez az "üdvösség": az embernek Istenben elérhető teljes boldogsága.

Az Egyház közössége az evangélium tanításában hittel elfogadja, a mise
istentiszteleti formáiban és a szeretetre törekvő élet tetteiben pedig megélí a fel
támadt Krisztus életét (mínt az önfeláldozó orvos önmagán próbálja ki először
az általa feltalált új gyógyszer hatását): így az üdvösség jeIévé lesz az emberiség
számára (erre utal a magyar "egyház" SIZÓ, amely valószínűleg az üdv-ház, id-ház,
"szent ház" szóból ered).

A szóval, szertartással és a míndennapí élet cselekedeteível megjelenített
Krisztus-jelenség meghalad mínden társadalmi-lélektani kategóriát, Körül nem
határolható többletét titokként éljük meg. A Lumen Gentium konstitúció _
amelynek főbb gondolatait a fentiekben foglaltuk össze - első fejezete címéül
is ezt viseli: Az Egyház misztériuma. (A fogalom modern, teológiatörténeti ösz
szefoglalását lásd Barauna i. m. I. 199-313). Smulders végigköveti tanulmányá
ban, hogy a latin sacramentum és a görög mysterion szó színonímák a IV-V.
század teológiájában. S bár később a sacramentum szót inkább a hét szent
ségre használták, a két szó igazában egy valóságot takar: Isten elrejtett és fel
tárt titkát. "Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét hirdetjük... Ezt senki sem
értette meg a világ fejedelmei közűl, mert ha megértették volna, sohasem fe
szítették volna keresztre a dicsőség Urát. Nekünk azonban lelke által kinyilat
koztatta Isten" (1 Kor 2,7-8; vö. Ef 3,9).

Ez a titok személyes jelzésben tárulkozik fel annak, aki személyes kapcso
latba kerül vele (ilyen személyes jelzés lehet például az emberi életben a mo
soly, a gesztusok). Isten Krisztusban a lehető legszemélyesebb formában vallott
szeretetéről: "rejtett Istenként" van jelen, de a szerétet kétségbevonhatatlan je
leként: kereszthalála történelmi tényében bárkinek, az Eukarisztia személyes
jelenlétében a hivőknek láthatóan. Krísztus tehát Isten megváltó szeretetének
jele, Szent Agoston szavával "Isten misztéríuma", Mivel az egyházi szóhasználat
szernségnek mondja Isten kegyelemközlő, személyes [elzéseit, Krísztust Isten
szentségének nevezhetjük, és Krisztus-hordozó "ősszentségnek" mondhatjuk az
Egyházat is. (Az utóbbi évtizedekben megújuló egyháztan egyik kiindulópontja
ez a - tulajdonképpen nem új - felismerés. Erről a pontról indul el a szentségek
ökumenikus teológiai kutatása is. Vö. Semmelroth: Die Kirche als Ursakrament
1953. Rahner: Kirche und Sakramente 1960.)

A Szentírás szókincsében "szent" az Isten és mindaz, ami hozzá tartozik: az
istentisztelet helyéül szolgáló templom, az áldozatbemutató pap, az áldozati ál
lat, a felhasznált ruhák és edények. A szót azonban ebből kiindulva erkölcsi ér
telemben is használták : csak az tartozott igazán Istenhez, aki hozzá hasonlóan
tökéletes volt. Evvel érintkezik még a profán szóhasználat is, amikor valamilyen
magasrendű. tökéletes értéket szeritnek nevez. Az Egyház történehnének kez
detén .tételesen is felsorolta azokat a bűnöket, amelyek automatikusan kirekesz
tették a keresztényeket az Egyház közösségéből (bár ismerték a bűnbocsánat

és avisszafogadás lehetőségét is). Mégis, az Egyház lényegére rávilágító felis
merés volt az, hogy a bűnösök is tagjai az Egyháznak. Az Egyház nem azért
tiszta, mert a tísztáké, hanem Isten állandó ráhatása, Krisztusnak többé vissza
nem vonható jelenléte míatt az (ahogy az uszoda vizét a beléömlő friss víz
tartja tisztán. - A kérdésnek főleg a zsinat nyomán megszaporodó irodalmából
vö. Ratzinger í. m. 249-282; Rahner: Schriften VIII. 329-444.).
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Az Egyház tehát nem kétszínűsködik, amikor Krisztus-hordozónak, szentnek
vallja magát. Múltja is, jelene is ki ábrándítóan sok hibával, egyéni és társadal
mi fogyatékossággal van tele. (A II. vatikáni zsinat szerint állandó "aggiorna
mentóra" szorul : hozzáigazodásra a míndíg változó korhoz és Krisztus eredeti
evangélíumához.) Önmaga ellenére, saját kritikáját kiváltva, ügyefogyottan is
hirdeti Istent. Tudja, hogy hibái miatt csalódást kelthet az istenkeresőkben, s6t
könnyen az ateizmus érvévé válhat az ístentagadóknak, A "népek világossága",
de csak "tükörben, homályosan" rnutatja a Titkot: fénye olyan, mint aHoldé:
maga csupa sötét szíkla és homok, ami fénylik rajta, az a "Naptól", Krisztustól
származik. "A benne élő emberek minden emberiessége ellenére az Egyház ad
ja nekünk Jézus Krísztust, Ezáltal olyan világosságot, olyan mércét, olyan. tá
maszt ad az emberiségnek, amely nélkül ez az emberiség többé el nem képzel
hető" (Ratzinger: Miért maradok még az Egyházban? Szolgálat, 1972).

5. EGY}~TEMES KüLDETÉSE

Meddig terjednek az Egyház határai? Nem esnek egybe a megkereszteltek
körével: túl is terjednek rajta, de szűkebbek is annál. Lehet valaki csupán ne
vében keresztény, de szívében nem, s akkor legföljebb halott, leszakadt tagja az
Egyháznak. Lehet viszont valaki "anonim, szívében keresztény", gondolkodás- és
életmódjában igaz ember, anélkül, hogy szertartásos formában csatlakozott volna
az Egyházhoz. (Ez a kérdés igen sokat vitatott a mai egyháztanban. Ratzinger
gondosan végigelemzi tanulmányában - i. m. 339-375. - "az Egyházon kívül
nincs üdvösség" tétel kialakulását és történetét. Megoldása mintha több szem
pontra figyelne, mint Rahner tetszetős, de sokak által támadott Iorrnulája az
anonim keresztényekről. Vö. Rahner : Schriften VI. 545-555. H. U. v. Balthasar:
Rechenschaft 1963.)

Az Egyház legtávolabbi határa körülfogja az emberiség egészét. Krisztus
örömhíre nyomán az Egyház hisz abban, hogy Isten "üdvözítő szeretete minden
emberre kiáradt": mindenkit meghív a maga boldogságába, nem feltétlenül lát
ható külső jellel, de mindenképpen az ember bensejében működő erővel. Az
Egyház ezért szolidáris mínden . emberrel és felelősnek érzi magát érte, hisz
kegyelem és emberség érintkező területének tudja az egész világot.

De Krisztusban "láthatóvá lett Isten jósága", s benne az ember tudatosan,
a kőzösség nyilvánossága előtt is megélheti saját létének titkát és boldogságke
resésének útját. A szó szííkebb értelmében az tartozik az Egyházhoz, aki tuda
tosan és nyilvánosan fölfedezve Krisztust benne éli meg találkozását a kegye
lemmel. Az Egyház így az emberiség hatalmas "bemutatóterrnévé" lesz, amelyben
jó és rossz, kegyelem és természet, az autonómtára törekvő ember és az egye
sülni vágyó Isten drámája folyik.

E két határon belül az Egyház tagjai számtalan koncentrikus kör mentén
helyezkednek el a középpont. Krisztus körül. A középponttól való távolsága ki
nek-kinek egyéni titka: minél inkább szíve szerínt keresztény, annál közelebb
van az Egyház szívéhez. Ennek mértéke azonban nem a nagyobb fokú köz
életi aktivitás, nem az istentiszteletek gyakoribb látogatása, nem a nagyobb teo
lógiai tudás, bár mindezek természetesen velejárhatnak. Egyetlen mércéje a má
soknak szcrctetbcn való odaadottság krisztusi létf'ormája, ami azonban a leg
különbözőbb módokon nyilvánulhat meg, láthatóan vagy teljesen észrevétlenül.

A középpont felé haladva egyre emberibb, jóságosabb, megértöbb. önteláldo
zóbb, nagyvonalúbb magatartásformákra bukkanhatunk, de egyre inkább szembe
is kerülünk az ember természetes védekező, önfenntartó, egocentrikus világával
(ezt a paradoxont sugározza az egész evangélium).

Ez a szemtélet szabja meg az Egyház missziós tevékenységét. Míssziója nem
felviláaosít« vagy toborzó propaganda. Az önfeledt szeretet ajándékozó örömé
vel adja önmagát és mindcnét, amije van. Minden olyan rnísszió hamisnak bizo
nyul tehát. amely nem evvel a szándékkal indult, hanem hatalomvágy, hódítást
törekvés, Vé!~y akár térítő vakbuzgóság vezette. Az Egyház a missziók története
által jegyzett tévedések ellenére is őrzi eredeti küldetésének és egyetemes fe
lelősségének tudatát, és vállalkozik az emberiség mélyén működő isteni erő

tudatos megélésére. Ez a Krisztustól kapott életforma életének legfőbb törekvése
és reménye. Ezért nem csüggesztik a számszerű összehasonlítások. Az egész em
beriséghez tartozónak tudja magát akkor is, ha annak sokszázezer éves törté-
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netéből csak kétezret élt végig; ha egészen századunkig lényegében csak az
európai kultúrát és annak függvényeit járta át; ha napjainkban is nagyobb
arányú az emberiség létszámának növekedése, mínt a keresztényeké.

Az Egyház Krisztus jelenlétét vallja magáénak. Örömhírével megszólítja az
emberiséget. Hívása vallomás és párbeszéd. Mikőzben maga is állandó párbeszéd
ben van Istennek őt szólító szavával, párbeszédre hívja a létet kérdező többi
embert is, fölvetve annak lehetőségét, hogy a véges léten túlról szólítják, sze
retettel. Tisztában van. avval, hogy kezdeményezése a választalanság vagy a fél
reértettség kudarcába fulladhat, nemcsak "kifelé", hanem "befelé", saját belső

eszmélkedésében is. Párbeszéde nem filozófiai vita vagy diplomáciai ügyeskedés,
hanem befelé ima, kifelé vallomás. Krísztus módjára feltárulkozó vallomásban
kínálkozik föl a szebb jövőért, az élet értelmének megtalálásáért folyó közös
küzdelemre,

NY[RI TAMÁS

MIRE JÓ A KERESZTÉNYSÉG?
A fenti kérdőmondat H. Zahrnt néhány évvel ezelőtt megjelent könyvének a

címe. A neves teológus és publicista arra keres választ, hogy igazuk van-e azok
nak, akik azt hangoztatják, hogy meghalt a kereszténység és többé nem a Föld
sója, hanem halálos méreg, amely megfertőzi az emberi életet, avagy továbbra
is friss és eleven valóság, mely élettel tölti el az embereket? Ezért kérdi talán
kissé provokatívan, de nagyon találóan: "mire jó a kereszténység?". Aki ezt
kérdezi, tulajdonképpen két kérdést' tesz fel. Az egyiket az e g y h á z h o z in
tézi, mível a keresztény hagyománynak egyetlen elismert és intézményesített kép
viselője az egyház. A másikat a t á r s a d a l o m h o z, és e két kérdés együtt
alkot egészet: "mire jó a kereszténység a társadalomban, a mi eselünkben a szo
cialista társadalomban?" Ezért most, ezeken az oldalakon nem a keresztény hit
igazságára reflektálunk az egyházban, hanem beigazolódására a
világban. Célunk elsősorban nem a határok megvonása. hanem kiszélesítése;
nem megföllebbezhetetlen tételek deklarálása. hanem higgadt eszmecsere: nem az
egyház, hanem a világ fennmaradásáról, helyesebben az emberiségéről, hogy ott
maradhasson benne az egyház. Egyre többen kérdik hazánkban: "minek az egy
ház?" és "mire való a kereszténység?". Egyesek informálódni akarnak, hogy
valósághű képet nyerjenek a keresztény jelenségről. Mások orientációt keresnek,
hogy eligazodjanak az életben és a világban. Akit kérdeznek, annak felelnie
kell. De nem leereszkedően és kioktatóan, főleg nem általánosságban: nem egy
szer s mindenkorra szánva a választ, hanem "itt és most" használhatóan. Ko
runk embere nem kívánesi "örök érvényű" feleletekre, ezekkel nem tud mit
kezdeni. Egyszerű, célravezető, a mai helyzetben ajánlható igazságot vár.

Az e g y s z e r ú igazságra nem úgy találunk rá, hogy sarkalatos tételeket
elsikkasztunk belőle, hanem úgy, hogy lehatolunk az alapjáig; vállalva az egy
szerűsítés kockázatát is, de nem a l e e g y s ze r ű s í t é s é t . Nincs kizárva, hogy
a pragmatísta ízű fogalmazás némelyekben botránkozást kelt. Milyen címen
mérhető le a kereszténység igazsága azon a hasznon, amit a társadalomnak
hajt? Az igazság feltétlen érvényével hogyan egyeztethető össze a célszerűség

szempontja? Alárendelhetjük-e az igazság abszolút követelményét a gyakorlati
élet állandóan változó és ezért relatív érdekeinek? Kiváltképpen, ha a szóban
forgó igazság az evangélium örök,isteni igazsága? Aki azt kérdezi, hogy mire
jó a kereszténység a szocialísta társadalomban, nem keveredik-e akaratlanul is
gyanúba, hogy a teológiát aláveti a filozófiának, hogy emberi érvekkel kíván
ítélkezni Isten igazsága fölött?

Am mielőtt beleégyeznénk ellenérzésünkbe, fontoljuk meg, hogy egyáltalán
van-e, létezik-e érdek nélküli, minden hátsó, célszerűségi szándéktól mentes igaz
ság a Földön? Ugyan ki tagadhatja, hogy az e m b e r e k viszonyát az igazság
hoz míndíg befolyásolja pillanatnyi létérdekük? Bárhogyan van is, Aquinói Szent
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