
SZENNAY ANDRAs

ISTEN VÁNDORLÓ NÉPE
Az Egyház a keresztény hitigazságok hierarchiájában. nem áll központi helyen.

Mégis, minden keresztény hite számára nagy jelentőségű. Fontos abból a szem
pontból, hogy hogyan élik meg a keresztények az adott korban saját hitüket.
Az egyik ember hitének gyakorlásában az egyház segítség, a másiknak viszont
kitejezetten akadály. Azok a kérdések és problémák, amelyek a keresztény hit
tel kapcsolatban támadnak, mindig összefüggnek a konkrét egyházzal, a konkrét
egyházban megélt tapasztalatokkal, élményekkel. Hogy milyen nagy mértékben
befolyásolja az egyházi közösség a hitet, már abból is kitűnik, hogyha egy
pillantást vetünk azokra a nagyon különféle válaszokra, melyeket az egyes egy
házak, hitvallások ugyanazokra a kérdésekre adnak, jóllehet mindegyíkük ugyan
azokra a forrásokra hivatkozik. A Jézus Krisztusba vetett hit mindíg az egyház által
közvetített hit. - Éppen ezért az egyházzal való foglalkozás azt a célt tűzi ki
maga elé, hogy jobban elmélyüljünk, nem is annyira az egyház ismeretében,
mint inkább keresztény hitünkben; hogy hitünket elmélyítsüle a konkrét egyházi
közösségben, a konkrét korban, időben.

Nem szabad elfelednünk, hogy az egyház követelő, felszólító eszköz és tényező,

mely minden időben arra hív föl, hogy a Jézus Krisztusba vetett hitünket ébe
ren őrizzük és elmélyítsük; éppen ezért mondhatjuk, hogy egy egyház nélküli
kereszténység legföljebb csak. egy-két generáclőn keresztül maradhatott volna
fenn. A Jézus Krisztusról szóló jóhír közvétlenül csak egészen rendkívüli esetek
ben kerülhetett és kerül az egyes emberekhez, ilyen pl. ha valaki az Újszövet
séget olvasva ismeri fel Jézust, és Obenne az Istent. (Bár azt sem feledhetjük,
hogya Szentírásban is az egyházi igehirdetésnek Írásos rögzítése áll előttfi.nk.)

Rendes körűlmények között Jézus Krisztust az élő igehirdetés közvetíti. Ha pl.
a gyermekek; számára nem a szülők, - akik az egyház élő tagjai - adnák to
vább a szülői katekézisben a Jézus Krisztusba vetett hitet, csak csekély valÓSZÍ
nűsége lenne annak, hogya felnövekvő generáció keresztény lenne,' keresztény
maradna.

Az egyházzal kapcsolatos hit, illetve érdeklődés minden időben más-más
hangsúlyt kapott. Ha az elmúlt néhány évtizedre gondolunk, úgy vélem, azt
mondhatjuk, hogy a középpontban - akár pozitív előadásban, akár kritikus vagy
nehézségeket fölhozó módon - inkább az intézmény, az intézményes egyház állt.
Erről beszéltek, erről vitatkoztak. Ha azonban figyelemmel kísérjük egyházunk
sorsát, könnyű észrevennünk, hogy az utolsó néhány évben a súlypont inkább
a konkrét helyen megvalósítandó equiuiz felé, mint feladat felé fordult. Nanja
inkban lassan, de egyre inkább elmélyül a hivők tudatában, hogy ők az egyház.
Az élő közösség áll a középpontban, nem pedig az ún. jogi egyház, az intézmény.
Egyébként akár tudatosan, akár a tudat mélyéről tört is fel ez az igény, kétség
nem férhet hozzá, hogy annak ébresztgetője épp a II. vatikáni zsinat által meg
fogalmazott egyházkép volt.

A rezignáció, bizonyos lemondás szakasza után ma újra egyre több keresz
tény érdeklődik az egyházról, kérdez utána. Az talán csak természetes, hogy
a kérdések középpontjában egyre inkább az áll: a konkrét hivő helyi közösségben,
az élő közösségben, melynek ő is tagja, hogyan élheti meg, vagy talán mindenek
előtt hogyan fedezheti fel, hogy valóban jelen van az egyház, és hogy ő is szer
ves, élő tagja ennek az egyháznak. És természetesen annak is tudatában van, hogy
nélküle, a "feje fölött" nincs a hierarchiának sem létjogosultsága, sem jelentő-'
sége. Lapides nos ipsi - mondja Szent Agoston. Az egyház élő kövei, alkotó
tagjai mi magunk vagyunk. Amikor a hivők minderre gondolnak, minderre ref
lektálnak, - természetesen a papságra és világiakra. Isten hivő népére együtt
gondolunk -, akkor ma már nem a pápai tévedhetetlenség, vagy a kúriának, a
világegyháznak, az egyházmegyéknek hagyományos szervezettsége áll elsősorban

az érdeklődés középpontjában, hanem sokkal inkább a konkrét helyi egyházi
közösség, Ez érthető is. Hisz ez az a terület, ez az a kis világ, ahol minden hivő

ember a sajátját, a saját kegyelmi ajándékát, karizmáját mintegy hozzáadhatja,
építőkőként hozzáteheti az egyház épületéhez. Csakis ebben a kis helyi "ecclesiolá-
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ban" válhat lehetségessé, hogy mindenki a saját munkájával változtasson gyar
lóbbat helyesebbre, esetleges rosszat jóra. Ebben a helyi egyházi közösségben
mindenkinek módjában áll, hogy formálja azt, az egyházképet, amely valóban a
krísztusi elgondolás, akarat szeríntí, az Isten országa felé mutató és vezető egy
házat tárja a világ elé. Olyan élő közösség válik így vonzóvá, amely meggyőző

désével és gyakorlatával a hitnek hitelreméltóságát is előmozdíthatja.

Mindezek után talán már utalhatunk rá, hogy az egyház megújítását, azt
a megújulást, amelyet a több mint tizenöt évvel ezelőtti zsinat változatlanul még
mint adósságot követel tőlünk, az alapnál, az alapoknál kell elkezdeni: a konkrét
ember és a konkrét helyi közösség kell, hogy hatékonyari előmozdítsa az egyház
belső megújulását. Nem kétséges, hogy pl. a kúriának reformja jelentős lehet az
összegyház életében. Mégis a konkrét helyi kis egyházakban kell minden megúju
lást kezdeményezni, mert különben a "nagy reform" olybá tűnnek, mintha csak
szépségplasztíkai operáció lenne, amelynek a helyi egyházakra alig van vagy
~cgyáltalán nincs semmi hatása.

Ilyen megfontolások nyomán úgy vélem, igazolt, hogy amikor ma az egy
házról akarunk szólní, akkor erőteljesen szemünk előtt kell tartanunk a közös
ségí vonatkozásokat. Azt hisz-em, ez az út biztosítja egyedül, hogy ne csupán
elméleti ismereteket foglaljunk össze, hanem valódi impulzusokat adjunk egy
házunk, - a magyar egyház és a helyi egyházi közösségek - számára. Talán
nem tévedek, ha feltételezem, hogy az ilyen közösségre vonatkoztatott, a konkrét
közösséget szem elott tartó, a múltat, jelent és jűvőt így figjdű előadásmód az
olvasók kőzül többek számára újszerű. Szeretném is, ha lenne benne újszerű.

Egyszerűen azért, mert így bizonyos ösztönzést nyújthatnék a helyi egyházi kisebb
közösségek egyházias lelkületének, egyházi életének megújítása számára is.

I, A változás törvénye alatt

"Az emberiség a világ rendjének jobbára nyugalmi fölfogásáról arra tér át,
hogya rendet mozgásában és fejlődésében szemlélje. A legtöbb kérdés tehát új
összefüggésben merül fel, és új elemzéseket, valamint új összegezéseket kíván. Való
ban, mintha az elődöktől származó int ázmények és törvények a gondolkodási módok és
a közízlés nem lennének míndíg alkalmazhatók a mai viszonyok között. Innét ered a
sok súlyos zavar a magatartásban, sőt még a helyes cselekvés elvei körül is. Az új.
viszonyok természetesen kihatnak a vallási életre is." (Az egyház a mai világban 3-B.)
Az imént vázolt helyzetet, vagyis azt, hogy az emberiség és az ugyancsak embe
rekből álló egyház egy inkább statikus fázisból egyre inkább a változás, mozgás
állapotába került, - a II. vatikáni zsinat tárja elénk. Nem saját magunk által
vagy "moderneskedő" szociológusok, teológusok által publikált fölfogás ez, ha
nem a Zsinatnak megfogalmazása a pasztorális konstitúcióban, Az embernek
az élet minden területén egyre inkább változásokat kell tapasztalnia. Ennek a
folyamatnak követelménye, hogy újra és újra megfelelő tájékozódást keres a
világban.

A hivők Krtsztus-közösségében, az egyházban manapság kétfajta áramlást
észlelhetünk. Ez a kétfajta törekvés egymásnak sok mindenben ellene mond.
Az egyik, és nem kis számú csoport azt kívánná, hogy az egyház nyugodt,
biztonságos állapotban maradjon, és éppen. a kívánság nyomán félelemmel, sőt

agresszivitással figyel minden változást. - A másik nagy csoport viszont azon
a véleményen van, hogy az egyházban mindennek meg kell változnia, mivel csakis
ezen az úton válhat képessé arra, hogy Jézus Krisztus üzenetét a mai korban
megtestesítse, realizálja. Természetesen a két szemléletmód nem mentes
szélsőséges polarizációs törekvéstől és heves érzelmi reakcióktól.

Bármiként is vélekedjenek azonban a szélsőséges beállítottságú emberek, egy
hez nem férhet kétség: a változás és megújulás valóságos folyamat egyházunk
életében, és a ma egyházának is, mínt az egyháztörténet számos korszakában, jel
lemző vonása.

Az egyházban a reformot nem a divat, nem az alkalmazkodókészség, és nem
is az áruk eladásának kereskedelmi-stratégiai szempontjai határozzák meg, hanem
Jézus Krisztus evangéliuma, illetőleg az abból olykor nagyon könnyen, máskor
több fáradsággal levezethető következmények. Természetesen nem vonhatjuk két-
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ségbe, hogy jogos az az óhaj, amely biztonságot igényel, amely otthont kíván
teremteni a zavaros életben. Ugyanakkor a megtérésre való készség egyik, sőt

legfontosabb követelménye J ézus Krisztusnak; egyszersmind pedig fölszólítás
miridazok számára, akik Jézushoz és az ő egyházához kívánnak csatlakozni, hogy
aholnapnak feszüljenek neki. - Attól persze óvakodnunk kell, hogy minden
régit tévesnek bélyegezzünk. hogy azokat a kísérleteket és megvalósítási törek
véseket, amelyek a múltban akartak az akkori korszerűség követelményei sze
rint eleget tenni a jézusi fölszólításnak, elvből és eleve tévesnek bélyegezzük.
Inkább azt kell észrevennünk, hogyamegújulás az egyházban nem a tegnap
nak és mának vagyaholnapnak, hanem minden időnek szükségszerű feladata.
Természetesen azt sem felejthet jük el, hogy a mí mai törekvéseink és megfon
tolásaink egyszer majd túlhaladottakká válnak. Azt kell inkább meglátnunk. hogy
mí, akik itt és most, a mában élünk az egyházban, a megváltozott világ meg
változott körülményei között kell, hogy hirdessük Jézus örök érvényű evangéliumát.

Aki ma a világban körülnéz, azt a benyomást és tapasztalást szerzi, hogy
minden változó, hogy mindenen túl lehet lépni. Ami még tegnap a legújabb tu-

. dományos és technikai eredménynek számított, ma már részben vagy teljesség
gel elavult, túlhaladott. Amit néhány évtizede, sőt: csak néhány éve még lehe
tetlennek tartottunk, feltűnően gyorsan valóságga vált. Normák, magatartásfor
mák, melyek még csak egy generációval előbb érvényesek, sőt megváltoztatha
tatlanok voltak, - legalábbis ilyennek tűntek -, ma már a fiatalok előtt el
togadhatatlanok, olykor nevetségesek. A változások sokak számára bizonytalan
ságot jelentenek. Ezen nem is csodálkozhatunk, hiszen olyan igazságok, amelyek-O
ről régebben úgy vélték: megváltoztathatatlanok, sőt örökkévalók, - olyan ha
gyományok, amelyek örök érvényűnek tűntek, ma már egyáltalán semmit vagy
alig-alig valamit jelentenek. A ma embere az újnak vonzásában él, akkor is, ha
tudja, hogy amit ma új ként üdvözöl, az holnap már elavult lesz. Mindennek
következtében a generációk közötti távolság egyre nagyobb lesz" olykor úgy
tűnik, hogy egészen másképp gondolkodnak idősek és másképp a fiatalok.

Az ember nem képes már azokkal az ismeretekkel, rnelgeket tanulmányi évei
során begyűjtött, évtizedeken át megelégedni. Egy életen át tanuló ember: ez lesz
napjaink emberének programja. Valóban rengeteg függ attól, hogy a rég tanul
takat az új ismeretekkel megfelelő módon ki tudjuk egészíteni. Az új felé való
fordulás, a tanulási 'folyamat életfontosságú feladattá vált. - Ennyit talán az
általános kép fölvázolására.

Mindezeket a tényeket. a fluktuáló életet szem előtt tartva sokak szemében
talán azért menedékhely az egyház, mert ott békében lehet élni, mert az egyház
változhatatlan, belső értékektől meghatározott nagyság. Oly valóság, amely évszá
zadokon át fennállt, .és a maga nyugalmában fönn is állhat. Csak megeml ítenérn,
hogy az ilyen megfontolások könnyen szülőanyjává válhatnak egyfajta gettó-men
talitásnak. Arra kívánnék azonban inkább rámutatni, hogy csupán az első vi
lágháború óta eltelt míntegy hatvan-hetven év könnyen meggyőzhet arról, hogy
ennek a változhatatlanság-ideológiának egyházunkban sincs reális alapja.

Természetesen megtehetnők azt is, hogy - ha mérföldes csizmákkal is -,
végigpásztázzuk az egész .egyháztörténelmet. Akkor is ugyanerre az eredményre
jutunk. - Az első világháború óta gyökeres változásokat élhettünk át, igen
sokan közülünk is személyesen megtapasztalva azokat, talán mindenekelőtt a
liturgikus vonatkozásokban. Ismeretes, hogya liturgikus mozgalom kezdetben
csak egy kis csoportnak volt törekvése, .és sok ellenzőre talált. Mégis előkészí

tette a talajt az egész egyházat átfogó liturgikus reform számára. Úgy vélem,
bármennyire is kritizálhatunk egyet s mást a megvalósítás egyes szakaszaiban,
ez az állítás ma. már teljességgel közismert tényekre épít. Csak utalnék arra,
hogya ma tapasztalható sokszínűség, az újszerű liturgikus kifejezésformák a
korai egyház gvakorlatábnn, életében is fellelhetők. A liturgiatörténet számos
keleti és nyugati liturgiáról ad hírt.

Az az engedély, amely lehetőséget ad rá, hogy kis csoportokban, és adott
körűlmények közőtt, megfelelő. alkalmakkor (pl. a betegek szentségének kiszol
gáltatásánál) privát házakban is ünnepelhessék az eukarisztiát, új kanukat tárt
föl ahhoz, hogy jobban megértsék és átéljék a hívek a Krisztussal való
asztalközösséget, hogy Krisztus-hitük és az eukarisztiához való élő kap"
csolatuk elmélyüljön. Érthető, hogy sokan örömmel fogadták az új lehetősége"
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ket, hiszen az ilyen bensőséges ünneplésekre a nagy templomokban alig kerül
het sor. Egyébként az engedély megadása a püspöki konferenciák hatáskörébe
tartozik, és világszerte számos püspöki konferencia adott is ilyen engedélyt.

Ugyancsak viszonylag kis körben vagy körökben indult el útjára az első vi
lágháború után a biblia-mozgalom. E mozgalomnak törekvése az volt, hogy a
katolikus keresztényeket jobban megismertesse a Szentírással, hogy életük közép
pontjába újra a Szentírás kerüljön. Köztudott, hogy a XIX. századig egyhá
zunkban a Bibliának világiak között történő közös olvasása tilos, a magán-olva
sás is fenntartásokhoz kötött volt, így tehát az új találkozás a Szentírással sokak
számára új fölfedezés erejével hatott. Sokan életükben első ízben kerültek szembe
azzal a ténnyel, hogy számukra a Szentírás valóban Isten üzenete, emberi szóban
inkarnálódott ige; ugyanakkor azt is lassan tudomásul vették, hogy ebben a
Szentírásban különféle értelmezésekkel találkozhatnak, és bizonyos ellentmondá
sokkal is szembe kell nézni. - A Bibliának természettudományokkal való'; egy
bevetése, és a történetkritikai fölülvizsgálat hamarosan tömegeket döbbentett rá,
hogy a Szentírás sem ném természettudományos, sem pedig történeti szakkönyv.
hanem Istennek az üdvösségről szóló és az üdvösség felé mutató üzenete.

Ugyancsak szembetűnő az utóbbi évtizedekben kialakult változás, ha a kato
likus egyháznak a többi keresztény egyházzal való kapcsolatát vesszük szemügyre.
Az ökumenikus mozgalom lassan-lassan elérte, hogy az eddigi kölcsönös elítélés
és exkommunikáció helyett legalábbis kísérletet tegyenek arra, hogy az egyes
keresztény közösségek, egyházak jobban megértsék egymást. Ma már nem az
áll a különféle keresztény felekezetek érdeklődésének középpontjában, hogy egy
mást minden áron "megtérítsék", hanem sokkal inkább az, hogy elmélyítsék a
Krisztusban való kapcsolatukat, egységüket. - Hasonló változásokat fedezhetünk
föl, ha a katolikus egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatát szemléljük.
Itt is az a törekvés áll az egyház előtt, hogy a vallások leértékelése helyett föl
fedezzük azokban Isten olykor nagyon is titokzatos, nehezen értelmezhető jelent
kezését. Ebben az összefüggésben már szinte könnyű megértenünk, és következe
tesnek is tűnik a n. Vatikánumnak a vallásszabadságról szóló deklarációja. Is
meretes, hogy a múlt század hatvanas éveiben IX. Pius, majd századunk ötve
nes éveiben XII. Pius pápa a vallásszabadság lehetőségét is kizárta, a II. Vati
kánum azonban - utalva az emberi méltóságra és az embernek arra a jogára,
sőt kötelességére, hogy az élet alapvető kérdéseiben felelősen és szabadon döntsön,
- közzétette a vallásszabadságról szóló nyilatkozatot.

A csupán érintett néhány új törekvés, újszerű szemlélet mintegy igazolását
nyerte, törvényesítést kapott a 11. vatikáni zsinaton. Mindez nem lett volna elkép
zelhető, ha az egyház nem nézett volna szembe önmagával, és nem változtatta
volna meg sok vonatkozásban önértelmezést. Mindenekelőtt az egyházról szóló
konstitúció, a Lumen Gentium és a lelkipásztori konstitúció, a Gaudium et Spes,
de a többi zsinati okmány is arról tanúskodik, hogy ez a belső változás, ez az
önértelmezési folyamat a zsinaton legalábbis elindult. Az egyház azt szeretné,
hogy tagjai, de a kivülállók is, egyre inkább fölfedezzék és tudatosítsák: tniként
Krisztus is a mi üdvösségünkért, az emberek üdvösségéért lett emberré, az egy
ház is az emberekért, nem pedig önmagáért, öncélúan, hanem Istenért és az
emberekér.:t létezik, ez az egyetlen "jogalapja" létének. Létformája pedig nem az
állandóság, hanem a változá~. Hogy az egyház valóban úton van, ezt igen alkal
mas kifejezéssel - az ószövetségi nép vándorlására, a Krisztus felé való vonu-

, lására gondolva - az "lsten népe" kifejezéssel kívánta a zsinat érzékeltetni.
"lsten vándorló népe" vagyunk, a tegnapból a holnap felé való mozgás törvényei
alatt állunk, s e törvények számos feladatot, kötelezettséget, lehetőséget tárnak
fel előttünk.

Nem a tökéletesek, hanem a Krisztus felé vonulók közössége vagyunk, a történeti
ség törvényeinek vagyunk alávetve. Számos terhet, sőt: bűnt hordozunk magunkkal,
és éppen ezért örökös feladatunk az "ecclesia semper reformanda", a mindig megúji
tandó egyház, egyházi közösség kialakítása. Az egyház egész története arról tanúsko
dik, hogy reformra, változásokra, továbbfejlődésre szükség volt és lesz is az egyházban.
Ha a szakmunkákat, így pl. Franzen-Báumer : Papstgeschichte-jét, vagy Ratzinger:
Das Neue Volk Gottes megfelelő fejezeteit vizsgáljuk, könnyen tájékoztatást ka
punk pl. arról, hogy mily nagy különbség van a korai egyház és a mai egyház
közösségí alkotmánya, illetőleg egyházi szervezete között -, és a fejlődés fázisait
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az apostolok korától napjainkig jól követhetjük. Az ősi palesztinai közösségeket
egy-egy presbiter vezette, később a pogány-keresztény közösségak élén püspököket
és diakónusokat találunk, majd pl. a korintusi közösségnél láthatjuk, hogy ott
már bizonyos alkotmányosságet is ismertek. A különféle berendezések és a helyi
szervczetí gyakorlat, a helyi alkotmányok a II. században lassan kialakították
a püspök - presbiter - diakónus hármas felosztását, illetőleg a hármas hi ..
vataihoz kötött szolgálatot. Ez az alapstruktúra azután napjainkig is fönnmaradt.
- Ha a pápai primátust vizsgáljuk, ott is hosszabb fejlődési folyamattal találko
zunk. Kétségtelen, hogy Róma egyháza, püspökével az élén, már nagyon korai
időben sajátos helyet foglalt el az összegyházban. ugyanakkor azonban Róma
püspökének még alig, vagy egyáltalán nem voltak rendelkezési, adminisztratív
jogai az ún. világegyházban. Ezt a helyzetét csak lassan, az első ezredforduló kö
rül fedezhet jük fel. (Vö. W. de Vries: Kollegialítát an den Synoden d. ersten
Jahrtausend, in: Denzler-Trilling-Stockmeier-de Vries-Lippert: Zum Thema Pet
rusamt in Papstum, Stuttgart, 1970. 80-92.)

Hogy az egyház fejlődését minden időben mily nagy mértékben befolyásolták,
sőt meghatározták a szociokulturális viszonyok, arra tényes példa a sokat em
legetett konstantini fordulat. Azután, hogy Nagy Konstantin császár (306.,-337) a
kereszténységet befogadta, vált az egyház lassan népegyházzá. A" hozzá való csat
lakozás ezután már nem annyira az egyéni döntésektől, mint inkább a születéstől

vagy neveltetéstől függött. A püspökök lassan magas állami hivatalnokokká is
váltak, szenátori rangot kaptak, átvették ezek ruházatát, jelvényeit és vagyonát.
Az új egyházszemléletet még az egyházi épületek is tükrözték. Gondoljunk a
római építőművészet korabeli remekeire, a bazilikákra, vagy a triumfalizmust
sugárzó szimbólumokra. (Heinrich Fries: Wandel des Kirchenbildes und dogmerr
geschíchtliche Entf'altung, in: Feiner-Löhrer-féle Mysterium Salutis IV/l. 237;
a kötet mindezekről több tanulmányában alapos tárgyilagossággal és kimerítően ír.)

Az egyház kezdett berendezkedni e világban, és életében az eszkatologikus
szempont, a saját maga relatívitásának tudata, a külső formák és az intézmény
.formáinak időlegessége háttérbe szorult, - sőt egyre több egyházi vezető, majd
hivő szemében is lassan a megváltoztathatatlanság képét vette föl. Nem ok nél
kül utaltak mindeme tényre és számos vonatkozásában nem szerenesés fejlődésre

a II. Vatikánum zsinati atyái. Ezért is igényelték. hogy az egyház hivatalviselői és
tagjai életvezetésben, életmódban, ruhában szerényebbek legyenek," hogy egyre
inkább Krisztust állítsák a Krisztust követni kívánó hívek elé.

Már e néhány utalás is elénk állíthatja, hogy a történelem során az egyház
berendezkedése és formái számos vonatkozásban változtak. Jól lehetne például
az építészeti stílusokban ezeket a változásokat követni, a vallásos művészetek

számos ága szintén jól mutat rá erre. Nagyon tanulságos pl. az egyház történe
tének különböző korszakaiban a Krisztus-ábrázolásokat vízsgální. Ugyancsak· ta
nulságos, legalábbis nagy vonásokban felfedni, hogy még az öltözködés, a külső

gesztusok, a megfogalmazási f'orrnák is olykor a liturgikus szövegekben, de még
inkább a hivatalos okmányokban változó szemléletet, változó teológiákat állítanak
az utókor vizsgáló embere elé. Ugyanez vonatkozik a keresztény erkölcstanra is,
mely szintén a változás törvényének volt és van alávetve. Az egyházi jog gyors
változtatását magunk is átélhetjük, hiszen a mintegy hetven évvel ezelőtt meg
jelent kódex javításán, reformálás án hosszú évek óta szakemberek fáradoznak
Rómában. Röviden: az' egyház lsten vándorló népe, mely a változás törvényé
nek eljegyzettje volt mintegy kétezer éven át, és marad ma és a jövőben is.

II. A változás: válasz Krisztus megtörésre fölszólító és az Isten országát hirdető

szavára

Az evangéliumok tanúsága szerint Jézusnak megtéresre szólító fölhívása alap
vető követelmény. Nyilvános működésének kezdetén Márknál és Máténál egy
aránt a súlyos figyelmeztetés áll: az idő betelt, az Isten országa elközelgett.
Térjetek meg, és higgyetek az Evangélium jóhírének! (Mk 1,15 - Mt 4,17.) 
A megtéresre hívó fölszólítás már az ószövetségi prófétáknál is megtalálható.
Már náluk világosan észlelhető, hogy nem elégséges zsákban és hamuban járni
-kelni, gyászruhát ölteni, sirató dalt énekelni; nem, rnivel Isten a személyes
felé-fordulást, a megtérest kívánja az embertől.
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Bűnbánat és megtérés. megfordulás nem negatív értelmű kijelentés. Nemcsak
a bűntől való elfordulást, a rossz, téves, helytelen tettektől való visszafordulást
jelenti, hanem kifejezetten az egész gondolkodásmód és cselekvés új irányvételét,
az új felé való, a helyes felé való irányzódását, Nem arról van tehát csak szó,
hogy fölhagyj unk bizonyos téves, esetleg kifejezetten helytelen magatartástormák
kal, hanem arról, hogy átfogóan, totálisan megtérj ünk, forduljunk a jó, a helyes,
az Isten felé. A próféták értelmezésében a megtérés egyenlő azzal, hogy új útra
lépünk, hogy azon, amelyen régen jártunk, többé már nem bukdácsolunk, ha
nem megfordulunk és az újon [árunk, A prófétáknál is világosan kifejezésre
jut, hogy ez a megtérés nem kizárólag emberi teljesítmény, hanem már föltéte
lezi az Istennek az ember felé fordulását, az Istennek a hívását.

Mindezen gondolatok érvényesek Jézus megtérésre szóló fölhívásával kapcso
latban is. Alkalmazhatók a bűnbánatra és az Isten felé való totális fordulásra.
A megtérés így nem egyetlen aktus, hanem állandó. magatartás, nyitottság Isten
felé. Erre az alapvető magatartásra gondol Jézus, amikor azt mondja: "Bizony
mondom nektek, ha nem tértek meg és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek,
nem mentek be a mennyek országába" (Mt 18,3), Tudjuk jól, hogy a gyermek
nyitott az új felé, nyitott az élet felé, nyitott a tanulásra is. - Jézus fölszólítása
a megtérésre, a megújulásra nemcsak az egyeshez szóló fölszólítás. Nemcsak
arra szólít, hogy az egyes ember vizsgálja meg életét és korrigálja magatartását.
Vonatkozik mindez a Krisztus-hivők közösségére is. Annál érthetetlenebb, hogy
sokak számára különösnek, sőt ellenszenvesnek tűnik, ha napjainkban az egy
ház életstílusának, a közösségi életforma megjavításának követelményét állít ják
föl. Sokan erre úgy reagálnak, hogy ez összeegyeztethetetlen az egyház szentsé
gével és változhatatlanságával, - éppen ezért visszautasítják azt. Az egyház szent,
- mondják -, makula és ránc nélkül való jegyes, a Szentlélek működik benne.
Az egyháznak ilyen idealizált szemlélete elfeledkezik arról, hogy az egyház egyet
len komplex valóság, "meiy emberi és isteni elemekből áll. Az egyház szent, de
ugyanakkor szüntelenül tisztulásra is szorul, útja mindíg a bűnbánat és meg
újulás útja kell hogy legyen." (II. Vat. Lumen Gentium 8.)

Az egyház valóban szent, hiszen Isten szenteli meg. Ugyanakkor azonban az
egyház - amint a Zsinat is tanítja - emberi oldalról is megközelíthető, emberi ar
culata is van, és ennek következtében ídőlegességet és számos gyarlóságot, töké
letlenséget is mutat föl. Éppen emiatt a nagyon is emberi arculata miatt állandó
Sli:üksége van a megtérésre, állandóan reformálandó egyház marad. Az egyház
míndíg elmarad a mögött a feladata, hivatása mögött, amelyet Ura kijelölt szá
mára. Ezért újra és újra az evangélium, Jézus Krisztus ítélőszéke elé kell állnia;
afelé kell fordulnia, annak akaratát kell keresnie, aki útjára indította. Krisztus
fényét kell sugároznía, amint ezt a Lumen Gentium kezdő gondolata is hangoz
tatja. Emiatt kell egyrészt míndig visszapillantania a kezdetre, de ugyanakkor
az eljövendő, a felette, a tagjainak helytállása fölött ítélkező Krisztusra is kell
gondolnia, az elérkező Isten országát, annak kiteljesedését kell szelgálnia. Az
egyház számára mindíg kézenfekvő a veszély, hogyelzárk6zik Isten elől, hogy
nem marad kellőképpen nyitott a történelemben jelentkező, a mának jeleiben, a
mindenkori 6rának jeleiben jelentkező Isten irányítása számára.

A kereszténységnek születésénél ott találjuk a reformációt, a régiből az új
felé való fordulást, a megújulast. A kereszténység, amint Ratzinger mondja, való
ban Újszövetség, lényege szerint mindenkori megújulást igényei es követel
az embertől, az emberi közösségtől (Das neue Volk Gottes, 271.). Jól
tudjuk, hogy az egyháztörténet nagy korszakai, sorsdöntő századai éppen ebben
a megújulásban váltak jelentőssé. A II. vatikáni zsinat is abból a felismerésből

született, hogy az egyház bizonyos ön-reflexió során saját feladatára gondoljon, és
fontolja meg, hogya mai világ számára hogvan tudja hatékonyabbá tenni az
örök érvényű. evangélíumot. "Az egyház minden 'megújulása lényege szerint a
hivatásához való fokozódó hűségben áll. A földi vándorútján járó egyházat Krisz
tus szüntelenül erre az örök reformációra hívja. Mint emberi, földi intézmény,
erre folytonosan rá is szorul. Idejében és becsületesen, a szükségnek megfelelőerr

meg kell tehát újítani mindazt, amit történelmi okok hatására nem egészen gon
dosan őriztünk meg; akár erkölcsi vonatkozásban, akár az egyházi gyakorlatban,
akár a tanítás megfogalmazásában, amelyet pontosan meg kell különböztetni ma
gától a hit-letéteménytől." (Ökumenizmus 6.) - Ugyanitt a továbbiakban olvas-
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hatunk a liturgikus megújulás. az Isten igéjének hirdetése és a hitoktatás meg
újítása, a világi hivők apostoli munkásságának fokozása, a szerzetesi élet új for
mái, a családi élet új lelkiségének alakítása, valamint az egyház szociális taní
tása és ténykedése körüli folytonos megújítás szükségességéről.

A bibliai elemzés rámutat arra, hogyamegtérés, a megújulásra való föl
szólítás nemcsak a múltra való vísszagondolást, a múlt idézését [elenti.: Termé
szetesen ezt is. Fontosságát és sürgősségét azonban az adott órában még inkább
attól nyeri, hogy közeledik az Isten országa, .hogy a kiteljesülés felé haladunk,
de még nem vagyunk a tökéletesség, a teljesség állapotában. Az egyház mindig
időleges, átmeneti intézmény volt és marad, amelynek helyet kell majd adni az
Isten rendelése szerinti órában a véglegesnek. Az egyháznak ezt a mulandóságát
és viszonylagosságát fejezi ki a II. vatikáni zsinat dokumentumaiban az Isten
népe gondolat, mindenekelőtt a Lumen Gentium 9-17. szakaszában.

A vándor-egyháznak, Isten vándorló népének legfontosabb ismertető jegye,
hogy úton van, hogy az ígéret földje felé, a megígért Isten országa felé halad, és
minden órában kész, hogy fölszedje sátrát és továbbmenjen. Az egyház mint
Isten vándorló népe ezért sohasem rendezkedhetik be véglegesen a világban.
Mindig készen kell állnia arra, hogy a fölösleges ballasztot, hogy úgy mondjam:
a lehúzó terheket, csomagokat hátrahagyja, hogya biztos állásokat, az evilági
berendezkedéseket föladja és a cél felé tekintve továbbrnenjen, Minden sátor
felszedés, csomagolás, ballaszt-kirakás természetesen lem()7/.di~t, merészséget, bá
torságot és Istenre hagyatkozást követel. Tudjuk, hogy az út folytatása azt a ve
szélyt is magában rejti, hogy tévútra kerülhetünk. De éppen ez a veszély. követelő
igénnyel is lép fel, nevezetesen azzal, hogy az újat Icrttíkusan vizsgáljuk felül,
hogy megvizsgáljuk : az út, amelyre léptünk, vajon valóban a helyes, az egyenes
út-e; hogy olykor szükséges az irányt is korrigálni, ha azt vennénk észre, hogy
az nem helyes, esetleg téves. Mindezt pusztán emberi törekvéssel, emberi bizo
nyossággal nem tudjuk elérni. Ugyanakkor azonban hitben tudjuk, hogy Isten
lelke t'ezél'el minket. Talán sehol máshol nem mutatko;:;hat meg jobban a kishitű

sén. sőt hitetlenséa az eauház életében, az egyházi közösségek és csoportok éle
tében, mint ott" ahol félünk a már megszokottat magunk mögö/.t hagyni és nem
merünk a tüzes felhőoszlop mögé fölsorakozva a történelem útjá't, az Istf!n or
szága felé vezető úton továbblépni. Az az egyház, amely. meghallja az Isten hívó
üzenetét, figyel Isten útmutatására. amely kész és nyitott arra, hogy ktlénjen .a
már megszekott keretből: ez az egyház valóban Abrahám hitével, a vándorló vá
lasztott nép bizodaimával menetel az Isten országa, a hívó Jézus felé. Ez az
életstílus ae exodusnak a stílusa, az Istenre hallgatás életstílusa, - arra az Isten
re, aki mindannyiunk számára nem a múlt, hanem a jövő Istene, a míndannyíun
kat országába meghívó, az útra meghívó Isten.

Az egyház nem cél, hanem eszköz, az üdvösség felé vezető eszköz. Feladata
nem az, hogy uralkodjék az embereken, hanem hogy egyesítse testvériségben,
szeretetben és hogy Istenhez vezesse őket. - Az üdvösséget kell meghirdetnie,
és az üdvösség felé kell utat mutatnía, afelé kell vezetnie. Azért van, hogy szol
gáljon, és ne őt, ne kiemelt tisztviselőit, püspökeit, papjait szelgálják a hivők.

Az egyház sohasem állhat előtérben, sohasem önmagát, hanem mindíg a világ
világosságát, Krisztust kell az emberek elé állítania. Félreismerné vagy megvet
né szolgáló funkcióját, ha Jézus helyett önmagáról szólna, önmaga uralmát akarná
biztosítaní. A menyegzős lakomára kell meghívnia, elvezetnie az embereket; nem
félelmet, hanem szabadítást kell a ·lelkekben ébresztenie. Nem keményszívűnek,

nem rátarÜnak és könyörtelennek kell lennie, hanem mindig az irgalmas Istent
kell bemutatnia, hiszen saját maga is vezetőiben és az egész hivő közösségben
rászorul Isten irgalmára.

Az egyház, bár tanítói funkciója van, sohasem mondhatja el önmagáról, hogy
Jézus evangéliumát egyszer és mindenkorTa és teljességgel megértette. A jó hír
mindenféle formába öntése, a dogmák, melyekkel a kinyilatkoztatás tanítását
igyekszik rövid tételekben a hívek elé tární, éppen úgy átmenetiek, nem tökélete
sek, mint maga az egyház. Az egyház az igazságot mint ígéretet kapta, a Lélek
fog majd elvezetni az igazságban való elrnélyülésre, a mind jobban megismert,a
mind teljesebb igazságra. (Vö. Jn 16,13)
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III. Az egyház történetisége

Sokan támadták a múltban, és még többen napjainkban az egyházat azért,
mert túlontúl sok benne az emberi. Valóban, a történelem tanúsítja, hogy az
egyház a reá bízott evangéliumot minden időben csak gyarló, "emberi" módon,
tökéletlenül hirdette és valósította meg. Vallási és erkölcsi hibák, az ún. "sötét"
századok, a pápák történetének sötét lapjai, a keresztes hadjáratok és valláshá
borúk, az eretnek-perek és boszorkányüldözések, az inkvizíció, a hit nevében, az
igaz hit ürügyén embereken végrehajtott kínzások, számos szociális vonatkozású
mulasztás és tévedés, és még sok minden más az emberek szemében az egyházat
valóban úgy tüntetik föl, minu amely messze elmarad a Krisztus által reá bí
zott feladattól. - Vagy egy másik kritikus kérdés: hogyan lehet összeegyeztetni
az egyházban újra és újra jelentkező középszerűséget a hegyibeszéd követelmé
nyeivel ? Vajon az egyháznak cselekvése és kijelentései nem állnak-e szőges ellen
tétben Jézus önzetlen magatartásával és kijelentéseivel ? - Természetes, hogy
az egyház történetét figyelve számos - szinte számtalan - ellenpéldát is föl
lehetne sorakoztatni. Ugyanakkor mégsem vehetjük látatlanra-hallatlanra, még
sem tehetjük meg nem történtté mindazt, amit valóban az egyház mulasztásaí,
tagjainak bűnössége rovására lehet írni. Túlzottan leegyszerűsített lenne az a
magyarázat, már-már kimagyarázás. hogy míndazt, ami téves, sőt visszataszító a?
egyházban, azzal ígazolnánk, hogy más és más a külső, a változó, és más a
nem látható, a' változhatatlan, a lényeges az egyházban; a negatívumok az egy
ház változó voltának, és tagjai történetiségének számlájára írhatók. Kétségtelen,
hogy megkülönböztethetünk az egyházban változó külső formákat és változatlan
lényeget, ugyanakkor azonban abba a hibába sem eshetünk, hogy ezt a kettőt

mereven szétválasszuk. E kettőnek ugyanis egységben kell összeforrnia.

Az egyházat nem lehet teljességgel szétválasztani, elszakítani mindenkori tör
téneti megjelenési formájától. Ellenkezőleg: éppen az egyház lényegéhez tartozik,
hogy történeti mivoltában áll előttünk, hogy csakis így ragadhat juk meg. és mi
magunk is' csak így állhatunk és élhetünk, lehetünk hatékonyak benne. "Nem
lehet két valóságnak tekintenünk a hierarchikus szervekkel ellátott társaságat
és Krisztus misztikus testét, a látható gyülekezetet és a kegyelmi közösséget. a
földi egyházat és a mennyei javakban bővelkedő egyházat. Ezek az emberi és
isteni elemekből álló, egyetlen összetett valóságot alkotnak, amelyet ezért kitűnő

analógia alapján, a megtestesült Ige misztériumához szoktak hasonlítani." (Lumen
Gentium 8.) Talán itt ragadhatj uk meg a legmélyebben a Zsinat nyomán az egy
ház lényegét, nevezetesen amikor Jézus Krisztus misztériumával kapcsolatban
az egyház valóságának krisztológiai megalapozását adjuk. Amint Jézus Krisztusban
az embert látjuk és Istennel találkozunk, úgy találkozhatunk az emberi korlátok,
az emberi keretek között az egyházban is Isten nem látható kegyelmével. Amint
az emberré lett Isten a maga emberi adottságaival, korlátaival, szenvedésével,
kiszolgáltatottságával sokak számára botránykő volt, éppen úgy vált és válik
minden időben botránykővé a kívülről megragadható, látható, a csak földi szem
mel fölfedezhető egyház is. Ugyanakkor az egyház Jézustól kapott feladatát,
nevezetesen azt, hogy az üdvösséget munkálja és feléje vezessen, csakis akkor
tudja realizální, .ha jelen van ebben a világban, éppúgy, ahogy az Isten is ember
ként közelített az emberekhez, ember lett, mindenben hasonlóvá lett hozzánk,
a bűnt kivéve.

Erre gondolva megállapíthatjuk: az egyház csakis akkor fogja elvégezni a
Krisztustól kijelölt feladatot, ha újra és újra minden történeti órában inkarnáló
dik az emberek között. Éppen ezért külső megjelenési formája az adott hely
zettel, az adott kor szocío-kulturális formáival összekapcsolt. Formákat említünk,
és itt nemcsak rítusokra. nemcsak ruházatra, nemcsak bizonyos korhoz kötött
ájtatosságí gyakorlatokra gondolunk, vagy időhöz kötött előírásokra és törvényekre.
Nem, hanem az evangélium hirdetésének kifejezésmódjára is, a tanítás megfelelő

formában történő előadására is, az 'egyházi berendezettség és alkotmány korigény
szerint történő formálására is. Egészen konkréten ez annyit is jelent: nemcsak
arra kell gondolni, esetleg azon kell vitatkozni, hogy vajon a latin nyelv lehet-e
vagy legyen-e a liturgia kötelező nyelve. vagy éppen nem, - nemcsak arra,
hogyakörmeneteket vagy a' rózsafüzér-ájtatosságokat átformáljuk-e, megtartsuk-e,
vagy talán meg is szüntessük, és nemcsak arra, hogy a szolgáló funkciót végző

személyek milyen ruhákat vagy esetleg milyen díszeket, jelvényeket hordjanak

152



stb. Sokkal inkább arról van itt szó, hogy pl. a természettudományos eredmé
nyek, az evolúció-elmélet ismeretében nem tudjuk-e pontosabban megfogalmazni
az eredeti bűnről szóló hagyományos tanítást, vagy legalábbis nem kell-e foglal
koznunk a gondolattal, hogy ez végre feladatunk kell hogy legyen. - Arról van
szó, hogy az egyház üzenete valóban a ma embere számára szól-e, hogya mának
embere, amikor kérdéseivel, problémáival jelentkezik, vajon választ kap-e eg
zisztenciális nehézségeire, - természetesen az evangélium fényénél, - vagy csu
pán megszokott, régi formulákat ismételgetünk-e számára. ..,.... Arról van szó, hogy
a világegyház és a helyi egyház' alkotmányát is meg lehet, sőt meg is kell vál
toztatnunk a követelményeknek és jogos igényeknek megf'elelően. Itt természe
tesen az ún. jogi alkotmányra gondolok, nehogy a törvény, a betű eltakarja,
elfödje az emberek elől Jézus Krisztust, az ő jóságát, az evangélium szellemét.
az ő "alkotmányát".

Abbál a tényből, hogy az egyház komplex valóság, azaz a Zsinat szavával
szólva: hogy emberi és isteni elemet egyesít magában, kettős veszély származhat.
Az egyik az, hogy az egyház önmagát csakis mint valami közösségí, szociális
társulást értelmezi, és alkotmányát, földi berendezkedését csakis a szociális adott
ságok szerint igazítja, illetőleg ezekhez alkalmazza. - A másik veszély az lehet,
hogy nem veszi komolyan az emberi valóságot, és bizonyos monofizita egyoldalú
ságot felmutatva, minden megnyilatkozásával kapcsolatban az isteni tekintélyre
hivatkozik és életében mindent isteni alapításából eredeztet. E kettős veszélyre
gondolva az egyháznak mindig kettős feladatát kell szem előtt tartania. Először:

a . mindig szükséges naprakészséget, . a sokat emlegetett aggiornamentót, vagyis
azt, hogy Jézus jóhírét mindig a mának érthető nyelvére fordítsa le, mai képek
ben mutassa be, - fölülvizsgálva hagyományos nyelvezetét, a képeket, formá
kat és használhatóságukat. és azt is, hogy a struktúrái és az apostolkodási mód
szereí valóban alkalmasak-e arra, hogy a korintusi első levéllel szólva mindenki
számára minden legyen, és így mindenkit megmentheesen.

A másik vonatkozásban: a formák és struktúrák konfrontálásánál minden
egyházi közösségnek és az összegyháznak is a kínyílatkoztatással, Jézussal kell
szembesítenie önmagát. Sohasem szabad szem elől tévesztenie lényegét, szolgá
latát, feladatát, nevezetesen Krisztus művének, a világ hazavezetésének mun
káját. Sohasem élhet úgy, sem tagjaiban, sem összességében, hogy szembekerülne
az evangéliummal, azzal az evangéliummal, amelyet Ura bízott rá. Sohasem tehet
olyan engedményeket. amelyek küldetésével és lényegével összeegyeztethetetlenek.

IV. Az egyház történetiségéből folyó néhá!ty alapvető következmény

Mind az összegyháznak. mind pedig a helyi egyházi közösségeknek nyitottaknak
kell lenniök a megtérés, a változás, az újrakezdés - és ami ezzel szükségképpén
összefügg: a kísérletezés felé. Mindezt Jézus követeli tőlünk, nevezetesen, hogy
kritikusan vizsgáljuk felül önmagunkat, és e vizsgálódás, mi több: lelkiismeretvizs
gálat során a múlt számára talán alkalmas, de a mában már alkalmatlan meg
jelenési, kifejezési formákat magunk mögött hagyjuk..Nagy a kísértés, és sokan
engednek is ennek egyházunkban, hogy minden újat, még nem tanultat, nem
hallottat. nem látottat elvből és eleve gyanúsnak véljenek. Ugyanakkor a régit
már azért is, mivel megszokott, szívesen megtartják. A régi formáknak, gondol
kodás- és kifejezésmódnak, pasztorális gyakorlatnak megkérdőjelezese sokak sze
mében egyenesen az egyház, esetleg a hierarchia ellení támadásnak tűnik. A
Szentírásból és a teológiából előttünk áll, hogy Isten Iényegét tekintve a jövő

nek, mi több: az abszolút jövőnek Istene, és hogy a keresztény ember épp abból
él reményből kell hogy éljen, hogy: az eljövendő, a még itt nem levő felé fordul;
mégis, számos egyházi helyi közösségben, de az összegyházban is az a vélemény
az eluralkodó, hogy inkább kell csüngeni a múlton, inkább kell a múltunk felől

érkező megszokottat őrizni, mint a még nem ismert holnap felé fordulni, a
holnapunkat tudatosan alakítani. Ahogy Albert Görres, a jeles német katolikus
pszichológus mondja: sokak számára úgy tűnik, hogy Isten a múltban él, mint
egy ott tartózkodik, szinte elképzelhetetlen, hogyajövőnknek az Istene. Csak
visszafelé, "hátrafelé" gondolunk őrá, és nem arra, aki előttünk van és vár. (Das
Konkrete Erscheinungsbild der Kath. Fehlhaltungen, in: Hdb. d. Pastoraltheolo
gíe, II/l. 307.)
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Az egyháznak föl kell tennie önmaga számára a kérdést: vajon él-e, élő egy
ház, élő közösség-e? XII. Pius pápa egyik beszédében ezt így fogalmazta meg: "A
keresztény lelkipásztorkodás nem _a múltnak eljegyzettje, nem abból él, hogy
a régi és megszekott rend eltűnése miatt siránkozik, és nem is az állítólag régi
szép idők utáni vágyódásban tölti idejét, vagy pedig a várt fordulatra gondol
csupán. Helyette sokkal inkább arra az igényre ügyel, amelyet az adott idő, a
megadott óra és ezen keresztül az Isten állít elé követelményként. . Ezért kell
szerétnünk mindannyiunknak azt az időt, amelyben éppen élünk." (id. in: W.
Busenbender: Gewinn durch Verlust, München, 1973. 29.) Mindez egyenesen kö
veteli is, hogy az egyház tagjai kellőképp bátrak legyenek, tudjanak kísérletezni.
Ezt a követelményt egyházunkban manapság sokan szkeptikusan fogadják. Sokak
számára ellenszenves, már-már idegesítő, hogy újra és újra mást lássanak, ta
pasztaljanak. Zavarja őket az a bizonyos rendezetlenség, amelyet olykor a gyors
változások magukkal hoznak. Gondoljunk csak a liturgikus reform megvalósítá
sának nehézségeire. Ez az újjal kapcsolatos és aggályoktól. sőt bosszúságtól nem
mentes reakció számos esetben éppen azért támad sokakban, mert valójában nem
az új felé való fordulást, hanem inkább negatíve: a réginek a fölszámolását
tartják csak szem előtt. - Ha viszont valóban felelős és megfelelő módon elő

készített kísérletekkel akarunk az előttünk álló feladatokkal szembenézni, ha
azokat kritikusan felülvizsgáljuk és hagyunk időt a tapasztalatszerzésre, akkor
reális lehetőséget teremtünk ahhoz is, hogy a kísérletek nyomán új és egyszer
smind járható utakon igyekezzünk a holnapot előkészítő feladatokat elvégezni.
Karl Lehmannak, a jeles freiburgi dogmatikusnak gondolatát idézem, aki egy
helyen ezt mondja: "Mindannak, aki új földre kíván lépni, annak az időleges

struktúrákat olykor föl kell adnia, és egyszersmind értékelhető kísérleteket kell
végeznie. Nagyon sokba kerülne a tervszerűtlenség és a tudatos jövő-alakítás

nélkül a vadhajtások nyesegetése. Mindezek nyomán ott settenkedik mint gyá
szos eredmény a rezignáció, a lemondás. AlI ez a teoretikus megfontolásokra,
de ugyancsak áll, sőt fokozott mértékben az egyházi, a Ielklpásztorí gyakorlat
minden területére. Nem utolsó sorban azért tapasztalunk itt is, ott is vissza
eséseket és rezignácíót, mert túl kevés a felelősen megtervezett és gondosan vég
rehajtott kísérlet." (Thesen zur Diagnose des Gettoverdachtes, in: Lehmann
Rahner: Marsch ins Getto? - München, 1973. 113.)

Az egyházban, annak virágkorszakaiban mindig jelen volt és alakító szerepet
játszott a 1Jrófétai, a karizmatikus elem. Ennek ma is megvan a jelentősége, és
bún volna kikapcsolni, kiiktatni, elhallgattatni. Ez azt is jelenti, hogy az egyháznak
tudatosan ügyelnie kell az egyes személyekre, és csoportokra, amelyek életében
kritikai funkciót töltenek be. Oly krítíkával élnek, mely" a szó nemes értelmében
provokáció, kihívás a helyi egyházi közösség, de az összegyház számára is. Ön
maga ellen vétene az egyház, ha személyeket és csoportokat föld alatti mozga
lomba kényszerítene, Illegalításba kergetne, és úgy tüntetné fel, mintha az ilyen
karizmatikusok és prófétai ihletből krítíkát gyakorlók szubverziv, felforgató ele
mek lennének. A vallásos mozgalmak, megmozdulások, csoportosulások, törek
vések ma igen sokszínűek és 'sokrétúek mind az egyházban, mind azon kívül.
Elképzelhetetlen, hogy ezekből a megújulásí törekvésekből a holnap egyháza
számára, melyet a mában készítünk elő, semmi értéket, semmi alkalmasat nem
találnánk. Szükség van ezért a véleménycserére, a véleménYformálásra, a belső

dia!ógusra. Szükség van arra, hogy az ilyen törekvésekről sokkal szélesebb kör
ben. és nyiltabban, minél nagyobb nyilvánosság előtt beszéljünk. Ne csak elma
rasztaló, szerétetlen vagy gyanakvó kritikával széljunk ezekről, hanem valóban
helyes információkat gyújtsünk be, ilyeneket adjunk tovább, és ezen az úton
önmagunk ,és az egyház gyarapítását, lelkiekben való gazdagodását mozdítsuk elő.

Olyan légkörre volna szükségünk, olyan klíma kimunkálásán kell fáradoz
nunk, amelyben a kérdések és javaslatol, jelentkezésekor nem árulókra, nem re
bellisekre gondolunk, nemcsak azt tudjuk elképzelni, hogy felforgató eszmék
jelentkeznek így, hanem észre kell vennünk legalább a jószándékot, hogy a
kísérletekkel Istent, az egyházat, az embereket kívánják szolgální. Észre kell ven
nünk, hogy napjainkban sokan szeretnék, hogy az .egyházat az olykor túlontúl
affektív terhelésű stádiumból effektívebbé változtassák. Az egyháznak és a he
lyi közösségeknek az ilyen - merjük kimondani - nem egy esetben a Lélek
ihletése nyomán fakadó írrroulzusokból valóban úitászületni kész törekvéseket kell
felfedeznie, és ezért hálásnak kell lennie. Egyházunk mai helyzetében ugyanis,
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amely minden vonatkozásban a korszakváltozás jeleit viseli magán, az újrakezdés
lehetősége feltétlenül szükséges, A régiből csírázó, de új ágakat, új virágot, új
gyümölcsöket termő jövő formálása fontos és szent feladat. ,;Korunk a gyors
változásoknak és kulturális átalakulásoknak akorllo mely a hagyományos for
mák revízióját igényli, nemcsak az adaptációt vagy aggiornamentót követeli, ha
nem sokkal inkább újjáteremtési feladatokat állít az ember, így az egyházban élő

ember elé is. Ma már nem elégséges, hogy megfelelő alkalmazkodókészséggel a
régit valamiképp fenntartsuk. Amire ma igazán szükségünk van, az az újjáte
remtés, az újjáépítés." (Yves Congar: Erneuerung des Geistes und Reform der
Institution, in: Concilium 1972. 175.)

Félre ne értsük: a megújulás nem egyértelmű é;; mindenben való alkalmaz
kodás a mai világhoz, annak szokásaihoz. Semmiképp sem abban az értelemben
gondolunk rá, hogy Jézus Krisztus üzenetét a mai ember számára, esetleg a ma
átlag-kereszténye számára valamiféle "elviselhető" mértékben alkalmazzuk. A
kereszténység nem áruház, melyben az érdeklődök vagy a vásárlók mértékéhez
és kívánságai szerint kell az árukészletet összeállítani és árusítani. Ellenkezőleg:

feladatunk az, hogy Jézus megújító, felhívó üzenetét, örömhírét korszerűen és
éppen ezért új "fordításban" mondjuk el, és hogy tanúságtevő módon éljünk.
Feladatunk éppen az, hogy számos régi formát és berendezkedést, továbbá a ta
nítást, mely régies megjelenési módja miatt a ma embere számára már alig vagy
igen nehezen érthető, úgy tárjuk a világ elé, hogy azok valóban provokáljanak,
azaz kihívó, döntésre felszólító erővel rendelkezzenek, hogy megújult gondolkodás
módot, lelkületet és tetteket állítsanak Jézus evangéliumának szolgálatába,

A Lumen Gentium gondolatával zárjuk e megfontolásokat: "Az egyház vándo
rolva járja útjait. A világ üldözi, az Isten vigasztalja. Az Úr keresztjét és ha
lálát hirdeti, amíg ő el nem jön." De ha úgy akarjuk hirdetni ezt a keresztet, ezt
a megváltó halált és hitünk legnagyobb titkát, a föltámadást, hogy kortársaink
hallván halljanak, és ne csak szavakat halljanak, betúket olvassanak, hanem va
lóban közelebb. vigyük hozzájuk ezt az üzenetet. akkor tudomásul kell vennünk,
hogy Isten népe vándorló nép, a tegnapból a holnap felé haladó, úton levő nép,
melynek gyakran föl kell szednie sátrát, hogy újra fölállíthassa azt.

KISS LÁSZLO

AZ ISTENTALÁLKOZÁS ·TEOLÓGUSA
Rudolf Bultmann élete és munkássága (2)

Jézus Isten üdvözítő tette

Bultmann aktualizmusáből következik, hogya hitet elsősorban mint aktust
tekinti (fides, qua creditur). Magát Jézus Krisztust is úgy értelmezi, mínt "Isten
üdvözítő tettét". Jézus személye a döntő üdvesemény: "Isten ugyanis Jézus Krisz
tusban kiengesztelődött a világgal" (2Kor 5,19) - így lett "Krisztus megváltó
eseménye Isten szeretetének megnyilvánulása" (Kerygma und Mythos, L 39).

Miért mondjuk Jézus Krisztust Isten "üdvözítő tettének"? - A "Krisztus-ese
mény" lényege, hogy Isten Jézus Krisztust halálra adta értünk a kereszten. Ezt
hirdeti Szent Pál (IKor 1,18; 2,2; Gal 3,1), mint "keresztről szóló tanítást" (IKor
1,18), és aki nem eszerint él, az "Krisztus keresztjének ellensége" (Fil 3,18). Ez
az "üdvözítő tett" Jézus halálát és feltámadását is magában foglalja: a Megfe
szített a Föltámadott is. A szentpálí teológiát Bultmann úgy. értelmezi, hogy
Isten Jézus Krisztus keresztjében megtartotta a világ feletti ítéletet és ezzel ki
nyilatkoztatta az üdvösség útját. A Megfeszítettet a világ Urának hirdeti, és ezért
azt kívánja, mí is vessük- alá magunkat ítéletének. Akik keresztre feszítik ma
gukat Krisztussal, azoknak a kereszt felszabadulás, megváltás (vö. Gal 6,14; Fil
3,10). Sok embernek ezért "botrány és balgaság" Krisztus keresztjének hirdetése
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