SZENNAY ANDR/i S

AZ EGYHÁZ JÉZUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT
Mindaz, aki Jézusnak és az egyháznak kapcsolatáról és az egyháznak Jézushoz való viszonyáról tájékozódni kíván, és kérdéseket tesz föl, - két ellentétes
véleménnyel találhatja szembe magát. A hivők egyik csoportja azon a véleményen van, hogy az egyházat úgy, ahogy - ma előttünk áll, Jézus alapította.
Ennek a csoportnak, illetőleg tagjainak véleménye az, hogy bárkí bármilyen
kritikát mond az egyházról, az legalábbis gyanús, mivel szembeszegül Jézus
egyházalapító szándékával. ezért a hitet veszélyezteti, a hitet ássa alá. - Ezzel
homlokegyenest ellentétes a másik irányzat, melyet általában minden időben,
így ma is a fíatalabb korosztály képvisel. Ez a konkrét egyházat tartja a szeme előtt, és azt vizsgálva megállapítja, hogy az egyház eltávolodott alapítója
szándékától; nem, vagy csak alig lelhető fel benne Jézus lelkülete, sőt Jézus
üzenete, örömhíre az egyház működése által sok mindenben hitelét vesztette.
Ne feledjük azonban, hogy a mérhetetlenül nagy realitás mindannyíunk számára maga Jézus és az ő evangéliuma. Ezért nem az emberi kritika elől kell
visszavonulnunk, nem azt kell elhárítanunk, hanem Jézussal, az ő evangéliumával kell önmagunkat konfrontálnunk. Röviden: Jézus evangéliumának ítélőszéke
elé

kell állnunk.

Tehát ne is annyira azzal foglalkozzunk, azzal törődjünk, mit rnondanak a
kritikusok, az egyház bírálói, hanem Jézus szavainak, megtartásának a kritikáját
engedjük érvényesülni, és igyekezzünk levonni a konkrét következtetéseket saját.
magunk és a keresztény közösség számára. Jézus azt akarja, hogy ha felismertük
őt, benne Isten küldöttét, és felismertük az ő egyházát, akkor csatlakozzunk
ehhez az egyházhoz. De azt is akarja, hogy egyháza olyan legyen, amilyennek
- h~_ szabad így mondani - ő álmodta meg, amilyenként ő indította el útjára.
.Jézus - kontra egyház? Sokat hallottuk emlegetni napjainkban: Jézus igen, de
egyház - nem. Az elmúlt években a hazai egyházi sajtóban is több írás jelent meg e témáról. Néhány gondolattal e helyen is rá szeretnék mutatni a
problémára.
.
Az utóbbi években világszerte jelentkezett és számos helyen meg is erősö
dött az ún. Jézus-mozgalom. Idehaza "mozgalomról" ugyan nem beszélhetünk,
de nem kis számmal vannak - főleg fiatalok -, akik a mozgalorn követőinek
mentalitását vallják magukénak. Sok minden egyéb jelenséggel együtt ez a mozgalorn kihívás, fölszólítás a keresztény egyházak, a katolikus egyház számára
is. Fiatalokból álló csoportok alakulnak, akik a názáreti Jézusra hivatkoznak,
mí több: az ő hívására gyűlnek össze, de ugyanakkor elutasítják vagy semmibe
veszik a hagyományos intézményes egyházat. Azzal az igénnyel lépnek föl, hogy
Jézus üzenetét, tanítását lelkiismeretesen követni fogják, jobban, mint az ún.
hagyományos keresztények. Számukra az egyházak, az egyház már nem út Jézushoz, hanem akadály, amelyet le kell győzni. Altalában még kísérletet sem
tesznek arra, hogy az egyházat megreformálják, hanem egyszerűen maguk rnögött hagyják. Azt a tételt képviselik, hogy Jézushoz mindenféle ballaszt nélkül
is. mínden konkrét egyház és intézmény nélkül is el lehet jutni. Egy követelmény van csupán: hívását, üzenetét radikálisan el kell fogadni, radikálisan
követni kell. Közülük számosan néhány külföldi szakteológus nyomán fölteszik a kérdést: Jézus alapított-e egyáltalán egyházat, adott-e számára alkotmányt, rendelt-e "hivatalokat"? Milyen jogalapja van az egyháznak? Ennél
is sokkal kényesebb és élesebb az a kérdés, hogy vajon a konkrét egyházak
mennyire felelnek meg a Jézus által adott célkitűzésnek, feladatoknak? Egy
biztos: azt joggal állít ják, hogy Jézus nem több egyházat, és semmiképp sem
egymással rivalizáló egyházakat szándékozott alapítani. Sokan épp az evangélium
alapján - gyakran olyanok, akik magát az evangélíurnot nem fogadják el, de
tartalmát .ismerik-, bírálják az egyházat. Ezt teszik, mivel az evangélium amint ezt nyomatékosan hangoztatják - örömhír, felszabadító üzenet. Az egyház, az egyhá-ak visvont a farizeusi törvénytiszteletnek lettek lassan rabjai. Az
uralkodó struktúrákat erősítették csupán meg, azokat, olyanokat, amelyeket Jézus a maga idejében keményen bírált.
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Ilyen és hasonló, sőt még sarkítottabb vélemények nyomán érthető, hogy a
jószándékú hivők és számos pap is nyugtalanná válik. Azzá, mivel nem volt
fölkeszülve az ilyen bírálatra. kritíkára. Azzá, rnível a katolikusok az utolsó
néhány évszázadban -mindenekelőtt a reformáció óta az egyházzal kapcsolatbanalig, hallottak, tanultak másról, mint annak hierarchikus fölépítéséről, ;és Jézus egyházalapító rendelkezéséről. Az ún. ekkleziológia tipikus hagyományos kísérlet volt arra, hogy bemutathassák, mennyiben, hogyan és' miért
3'ézt1salapítása az egyház? A hagyományos apologetikus teológia arra . törekedett, hogy minél jobban igazolja: az egyháznak mai konkrét alkotmányát mindenben Jézusra lehet, sőt kell visszavezetni. Nem az egyház lényegéről, mivoltáról, céljáról tett kijelentések álltak az előtérben, hanem a strukturális problémák, sőt, az intézmény már-már kizárólagos szociológiai megalapozása.
Sajnálatos, hogy sokan még ma is a hagyományra hivatkoznak, amidőn ilyen
szemléletű teológiát, egyházképet állítanak önmaguk és mások elé, és elfeledkeznek róla, hogy például az első évezredben, vagy még inkább az első keresztény századokban az egyházról sokkal mélyebb és komplexebb képet tárnak
elénk a hagyomány dokumentumai. A jóval későbbi kontroverzteológia alapvető
szemléletmódját tükrözi már az, hogy sokkal nagyobb terjedeimet szenteltek a
primátusnak, a püspöki hivatalnak és a papságról szóló fejezeteknek, mínt az
egyház lényeges ismertető [egyeinek. Annak ti., hogy az egyház Jézus hívására,
az ő nevében összegyűlt hivők szeretetközössége, Lassan-lassan egyre nagyobb
lett és lesz a veszély, hogy az egyház igazi jelentőségét, nevezetesen, hogy az
üdvösségnek jele és eszköze, háttérbe szorítják az olyan kérdésekkel szemben,
malyekkel az egyház közel egy évezreden át alig-alig foglalkozott. Nem ok nélkül nyúlt tehát vissza a II. vatikáni zsinat magához a Szentíráshoz és az atyákhoz, amidőn a helyes egyházképet akarta föl vázolni.
Ilyen előzmények után és körűlmények között érthető, hogy -éppen a Jézus
Krísztusra való figyelés, az ő személyére való koncentrálás vetette fel nia újonnan és egész radíkálísan "az egyházzal kapcsolatos kérdéseket. E kérdések elől
az egyház nem térhet ki, ha nem akarja hitelét veszíteni. Semmi sem volna
Veszedelmesebb, mint már magukat a kérdéseket is visszautasítani, jogosságukat
eleve kérdőre vonni. De ennél is alapvetőbb az a megállapítás, hogy az egy"ház, a mának egyháza csakis akkor hivatkozhat joggal alapítójára. Jézus Krísztusra, ha Ura elé áll, és kész benne és általa ismét megújulni. hogy rnínden
reformot az ő akarata, útmutatása szerint léptessen életbe, valóban alávetve
magát Jézus bírálatának, kritikájának.
.
A.~

egyház születése az újszövetségi Szentírás szerint. Ahhoz nem férhet kétség,
hogy az egyház joggal hivatkozik Jézus Krisztusra, hogy létében Jézusra, az Ő
evangéliumára mutat vissza. De az sem kétséges, hogy Jézus nem valami jogi
aktussal. előre megtervezett törvénykönyvvel. alkotmánnyal és tanrendszerrel
szőlította életbe egyházát. Megadta ugyan számára az alapstruktúrát, a tanítást,
mely igazság és élet, de emberekre bízta önmagát, és egyházát is; később sajnálatos módon az emberi vonások, az emberi gyarlóság olykor elfedték
Jézus arcának fényességét.
Évszázadokon át szinte minden hivő megelégedett azzal, hogy Jézus a Péter-szíkla kijelentéssel egyszersmind egyházát is megalapította. A Mt 16,18-19
versek közlsmertek: Te vagy Péter, azaz kőszikla, és erre a sziklára fogom építeni egyházamat. Ezzel az idézettel a katolikus teológia hosszú időn át mintegy
'Iegítimálta mind az egyházat, mind pedig a pápaságót. Vitáról. átgondolásról szó
sem lehetett. Aki ilyent kísérelt meg, protestánsnak számított. Sőt, a kontroverz
teológia nyomán teljesen betokosodott, megmerevedett ez a sematikus szemlelet.
Jézus és az egyház viszonyát illetően kizárólag az újszövetségi iratokra vagyunk utalva. De nem feledhetjük, hogy ezek az iratok éppen az egyház konkrét igehirdetésének lecsapódásai. Érthető tehát, hogy nem ún. semleges dokumentumok. Az Újszövetség minden könyvében az egyház a hivőknek az a közössége, amelyet az iratok lej egyzőí, közreadói már eleve föltételeznek. Hogy
van-e létjogosultsága ennek a közösségnek, az egyháznak, - erről nem volt szükséges vitatkozni. A föltámadott Jézus mint az egyház ura állt az első keresztény generáció előtt. Az újszövetségi iratok ővele mondatják el, az ő szájába
adják rníndazt, amit az egyházról akkor tudni kellett. A Jézus-hivők közössége,
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érthető módon joggal hivatkozik Jézus tekintélyére. A lassan megszülető egyházi berendezkedést és néhány hítvallás-formulát gyakran visszadatálják Jézus
földi életére. Az őskeresztény közösség ezzel is igazolni kívánta, hogya Lélek
útmutatása nyomán Jézust akarja életformájában, közösségí életében követni.
Minden valamire való újszövetségi egzegéta számára vitathatatlan, hogy az
újszövetségi helyi közösségek, és általában az őskeresztény közösség önmagát úgy
értelmezte, mint amely létét, eredetét joggal vezetheti vissza Jézusra. Abban a
meggyőződésben élt, hogy olyan közösség, amelynek középpontjában maga
az
Úr él és éltet. Jézusról és evangélturnáról csakis az egyház közreműködésével,
az egyházzal való összefüggésben lehet és van tudomásunk. Jól tudjuk, hogy
Jézus nem örök érvényű "tantételeket" hagyott maga után, melyeket "szó szerint
kellett és kell a mai napig és a jövőben is ismételgetni. Az ő üzenete, evangéliuma fölszólítás és igény, rnelyet mindíg az egészen konkrét helyzetben kellett megérteni és értelmezni. Ezt tették már a tanítványok is, hiszen a kereszténység mintegy kétezer éves történetében egyetlen olyan mozgékony, változatos, a teljességgel újjal szembenézni köteles és az új életlehetőségeket mérlegelni hivatott korszak nem volt, mint az apostolok ideje.
Mindezekből, kezd talán már kiviláglaní, hogy az a kérdés: vajon Jézus alapított-e egyházat, nem intézhető el azzal, hogy az Újszövetségnek egy vagy két
helyét idézzük, egy-egy Jézustól vett kijelentést felsorakoztatunk. A mai bibliai értelmezés a szakkutatók munkássága nyomán egyértelműen állítja,
hogy az újszövetségi sugalmazott szent írók mindent a húsvét fényében .értelmeztek, és számos kijelentést adtak Jézus szájába, amelyik a saját helyzetüket
értelmezte, amelyet Jézus nem szó szerínt úgy mondott el, ahogy ők leírták. Ha
ezt az állítást talán rnerésznek tartjuk, csak annyit szeretnék előrebocsátani,
hogy föloldhatatlan nehézségekkel állunk szemben, ha nem így vizsgáljuk az újszövetégí S z e n t í r á s t . ,
.
Már az eddigiekből is kitűnhet, hogy az a kérdés: vajon az egyház későbbi,
mai, konkrét alakját összefüggésbe lehet-e hozni Jézus kijelentéseivel, művével,
mégpedig úgy, hogy az egyház legitim folytatása Jézus földi és nemcsak
megdicsőült működésének, valóban jogos és fölülvizsgálatot követel. A
kizárólagos történeti vizsgálódással azonban az egyháznak Jézus által történt
alapítását nem lehet egyszerű igen-nel vagy éppilyen egyszerű. nem-mel megválaszolni; mégpedig azért nem, mert ez a kérdés - ti. valamiféle jogi egyházalapítás, ahogyan ma értjük nem szerepelt Jézus működésí, sőt gondolkodási horizontján. Mit jelentsen ez? Annyit, hogy Jézus semmiféle ún. jogi aktust
nem végzett, ilyenre abban a korban nem is gondolhatunk. Nem alapított egyesületet, alapszabályokkal. vagy hivatalokat vagy valamiféle statútum-rendszert,
jogszabályokkal és rendelkezésekkel. Jézus egyet tett, egyet mondott, és ez akkor és ma is érvényes: követőjévé hívta az embereket, az emberek közeMben
akart maradni, a megtérést követelte mindenkitől, és azt, hogy higgyenek az ő
örömhírének, az evangéliumnak.
Szükséges tehát föltenni a kérdést: mí módon és mílyen mértékben szerepelhetett Jézus cselekvéseiben vagy üzenetében, evangéliumában az egyház? Ez
lesz a helyes kérdésföltevés. Azt már kevésbé megfelelő kérdezni: vajon akart-e
Jézus egyházat "alapítani", vagy sem. Ez az utóbbi kérdés nem válaszolható meg,
mivel semmiféle ilyen támaszpontunk az evangéliumokban nincs. Jézus szubjektív szándékát, belső gondolatvilágát azokból csak önkényesen lehetne kiolvasni. Egyvalamiről azonban sokat szólt Jézus, erről beszélt, ezt hirdette meg,
nevezetesen: az lsten országáról.
Közismert, hogy mintegy hetven esztendővel ezelőtt a francia biblikus,
Alfred Loisy, akit később a modernisták közé soroltak, tette a kijelentést: Jézus
meghirdette az Isten országát, és ami azután eljött, az az egyház.
A
katolikus egyházban ez ellen a sokat idézett kijelentés ellen ismételten fölszólaltak. De az újabbkori bíbliakutatás igazolta, hogy Loisynak csípős és célzatos
megjegyzése igenis tárgyi alappal rendelkezik. Ha az újszövetségi könyveket, míndenekelőtt az evangéliumokat olvassuk, az összefüggések elénk tárják, hogy Jézus nem
az egyházról prédikált. Nem is önmagát hirdette, hanem az Isten országának
elközeledtéről szólt: Az idő betelt, az Isten országa elközelgett. Térjetek meg"
és higgyetek az üdvösség jóhírében! - Ez Jézus központi üzenete. Hogy valóban az, azt még statisztikusan is igazolhatjuk. ABasileia' tou Theu (Isten or-
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szága) kifejezés az Újszövetségben 122 alkalommal szerepel, ebből 99-szer a
szmoptíkusoknál, és 90-s.-:er Jézus szájából hangzik el. Az egyház szó azonban
Jé~us szájából csak kétszer hallható. (Es ezen a két helyen is számos egzegéta
utólagos beillesztésnek tartja.) Lukács evangélíumában " az egyház szó egyáltalan nem kerül elő. Ugyanakkor a szintén Lukács által közzétett Apostolok
C~elekedete.iben 20-szor szerepel az ekklézia. E tényből a mai egzegéták azt
következtetik, hogy Lukács is már úgy látta: az egyház Jézus földi életében
Ile.~ volt még jelen, csakis húsvét után, pontosabban pünkösdkor indult el földi
útjára, Az evangéliumokból világosan előttünk állhat, hogy Jézus Isten uralmát
akarta meghirdetni és biztositani. Az Isten országa valóban Isten fennhatósága
alatt áll, .és nem evilági értelemben vett földi területhez, de nem is egyszerűen
II túlvilágra ilta~ható birodalom. Nem, hanem állapot és esemény, melynek során
Isten uralma válik egyre inkább nyilvánvalóvá. Természetesen az eseménysorozat végén a végső üdvösség, az Isten uralmának kiteljesedése áll, melyben
Isten letöröl majd mínden könnyet, véget vet a gonosz uralmának, és megszüntet minden igazságtalanságot.
Az Isten uralmáról már az Ószövetségben és később a zsidó apokaliptikában
ismételten olvashatunk. Az ószövetségi szemlélet abból indul ki, hogy az emberi tapasztalás szerint a világ nem olyan, amilyennek Isten akarta; megült a
szorongás ésa félelem, katasztrófákkal, háborúkkal, szegénységgel, éhséggel, betegséggel, halállal, igazságtalansággal, stb. találkozunk benne lépten-nyomon.
Mindettől a rossztól fog Isten szabadító ereje megmenteni, és az ő országában
majd öröm. béke, igazságosság és boldogság fog uralkodni. - Nos, Jézus azt
hirdette, hogy ez az új idő vele kezdődött el. Vele, az ő működése nyomán épül
ki lassan, már evilágban is az Isten országa. Természetesen majd csak a végén
következik el az az idő, ahol nem lesz már halál és szenvedés, nem lesz fájdalom és jajkiáltás.' Mindez azonban nem valami természetes, evolutív folyamatnak lesz következménye, hanem a végső állapothoz Isten közbenyúlására lesz
szükség,

-

Az Isten országa tehát Istentől ered, evílágot meghaladó nagyság, Mégis,
Jézus tanításából egyértelműen kitűnik, hogy már itt a földön is történik valami.
Hogy Isten a hatalmat itt is kezében tartja. Jézus igehirdetése, annak lényege
nem a túlvilágról szól, hanem Istennek evilágban tapasztalható működéséről,
amely az emberek közt válik jelenvalóvá, és amely felé az embernek figyelemmel kell odafordulnia. Jézus működésében is úgy áll előttünk az Isten országa,
mint amely már most látható. Ezért - az Ószövetségre utalva - válaszolja a
Keresztelő kérdésére: a vakok látnak, a bénák járnak ... (Mt 11,4-6). Jézus úgy
'állítja elénk, úgy értelmezi az eljövendó üdvösséget, hogy az embernek már evilágban is az üdvösség el érésén kell fáradoznia. Isten Jézusban földünkön, világunkban valóban működött. Ahogy Jézus mondta: Ha Isten erejével űzöm ki a
démonokat, akkor elérkezett hozzátok az Isten országa.
A megtérés. az embernek gondolatvilágában, tetteiben való Isten felé fordulása tehát evilági munka és feladat. Az egyházban élni, kereszténynek lenni
annyit tesz, mint már a jelenben az eljövendő ország polgáraként élni. A keresztény remény épp az, hogy rábízzuk magunkat Isten atyai jóságára, még
akkor is, ha evilági tapasztalatainkban gyakran nem tudjuk fölfedezni, hogy
valóban köztünk működik és hatékony ai Isten országa, Ahol az ország evangéliumát hirdetik, s ahol meg is hallják azt, ott az embereknek alapmagatartása
kell hogy megváltozzék mind az Istennel, mínd a világgal, mind az emberekkel
kapcsolatban. Az ország evangéliuma életformáló erő kell hogy legyen.
Isten régi és új népe: Izrael és az egyház. Jézus egész Izraelhez küldetett,
és Izraelt szólította föl megtéresre. A zsinagógában imádkozik és tanít, engedelmeskedik a mózesí törvénynek és számos rituális előírásnak. Még semmiféle új
vallási társaságot nem alapít, még csak szektát sem a zsidóságon belül, mint
például a qumráníak, vagy az esszénusok szektáia. Még akkor sem tesz ilyent,
amikor munkája Izrael fiai között meghiúsul. Még ekkor is Izrael házának elveszett juhai után akar menni. Jézus az Isten országának elközeleritét hirdette
meg, mégpedig mindenekelőtt azért, hogy a választott nénet Istenhez vezesse.
Eleinte tanítványainak kifejezetten megtiltja a pogány missziót (vö. Mt 9.26;
1524-26). ezért azok Jézus halála és föltámadása után SOM szakadnak el azonnal Izraeltől. Az Apostolok Cselekedetei mint alapvető beállítottságot tárja elénk,
v
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hogy Pál missziós útjain előbb Izrael házához fordul. Az apostoloknak még
pünkösd után is problérnát jelentett a pogány rnísszíó, és a mózesí törvénnyel
való szembefordulás. Nyilván visszagondoltak az Úr szavára, aki figyelmeztette
őket: a pogányok útjaira ne térjetek, a szamaritánusok városába ne menjetek·
be. Menjetek csak Izrael házának elveszett juhaihoz (Mt 10,5 skv.), Bármennyire.
is olvasható a Máté-evangélium végén, a 28. fejezetben, a nagy missziós parancs, ez a magatartás az első keresztények gyakarIatában még egyáltalán nem
volt általános. A tizenkettő és a többi Jézus-hivő továbbra is a zsinagógában
imádkozik és együtt él Izraellel. Eleinte még egyáltalán nem látják át, hogy
misszionáló munkájuk olyan fontos, inkább azt várják, hogy Isten a népek
között Izraelben fogja megalapítani a várt királyságot, s majd Sion hegyéhez
fog minden nép zarándokolni. Ma már ezt könnyen spirituális értelemben hangeztatjuk. Ne felejtsük el: akkor mindezt még szó szerint gondolták, értelmezték.
Arra is utainunk kell, hogy a korai kereszténységnek még nem volt saját
kultusza. Amint az Apostolok Cselekedeteiben olvassuk (24,5-14), eleinte még
mínt zsidó szektát, a nazarénusok szektáját tartották nyilván. Ugyanez az alapszemlélet tükröződik abban is, hogy a tizenkettő zárt kör marad. Júdás kiválása után újra csak egyet választanak, niely szimbólumként fogható fel, nevezetesen Izrael tizenkét törzsét jelképezi. Ok, a tizenkettő, az Új Izrael, Isten
új népe, amely az eljövendő Isten népét, országát reprezentálja. Csak később, egy sereg esemény halmozódása nyomán, az üldözések, a zsinagógából
való kivetés, Péter jelenése... és még sorolhatnánk, teszik az apostolok számára egyértelművé, hogy addigi kísérletezéseikkel föl kell hagyniok, s végre
eljött az idő, hogya pogányokhoz forduljanak. S ha figyelmesen olvassuk a:
Szentírást, azt is észrevehetjük, hogy abban a pillanatban, amikor elkezdődik a
pogány misszió, a tizenkettő háttérbe szorul. Illetőleg már új néven említik a
hirdetőket, az "aposztolosz" néven, a küldött nevén, akik Jézus evangéliumát
viszik szerteszét a világba.
Ez az "átmeneti idő" a történetteológiai vezérfonala az Apostolok Cselekedeteinek. Mint tudjuk, Jeruzsálemben kezdődik, mely város egész Izraelt képviseli; azután Rómában végződik, mely abban az időben az egész pogány világ
jelképes fővárosa volt. Miután sikertelen volt a zsinagógai igehirdetés, elkezdő
dik a missziós prédikáció az akkor ismert egész világon. Megint vissza lehet
utalni Jézus egy példabeszédére, a lakomára való meghívásra (Mt 22,1-14 és
Lk 14,16-24). A meghívottak lemondják a vacsorát, és. helyettük az éhezőket,
az utcasarkon várakozókat hívják meg.
Külön néhány szót kell még említenünk a tizenkettőnek az egyházalapítással
kapcsolatos

szerepéről.

Az evangéliumok egyértelmű tanúsítása szerint Jézus működésének miridjárt az elején embereket, tanítványokat gyűjtött maga köré. A tanítványok feladata lesz, hogy az Isten országa örömhírét továbbadják, hirdessék. Ezek a tanítványok nem maguktól jönnek Jézushoz. Jézus maga hívja meg, választja ki
őket. Nem is azt követeli tőlük, hogy fqgadják el tanítását, mint azt egy korabeli filozófus vagy rabbi kívánja a saját iskolájába jelentkezettektől. Nem, hanem arra hívja meg őket, hogy vele járjanak-keljenek, vele éljenek. így tehát
ez a csoport, a tanítványok első csoportja közvetlenül Jézus személyéhez kapcsolódik.
Az is kitűnik -ugyancsak az újszövetségi iratok olvasása nyomán -, hogy
a tizenkettőnek nincs úgynevezett "hivatali funkciója". Nem hierarchikusan fölépített közösség, inkább szimbolikus kifejezése annak, hogy Jézus igényt tart
egész Izraelre. A későbbiek során a tizenkettő már sokakat, mindenkit képvisel,
és az egész világra kap küldetést. Ebben az utóbbi funkcióban, feladatban található meg csírájában sok minden, ami majd később az "egyház korszakát" jellemzi. A végső idők Messiása, aki Isten egész népét összegyűjti, úgy válhat mindenki számára ismertté, hogy őróla majd az egész világon szólnak. - Visszagondolva az Ószövetségre, ez megint csak természetes és következetes, hiszen
az üdvösség történetének kezdetén Izrael, a választott nép képviselte az egész
emberiséget is.
A történeti Jézus működése során az egyház alapításának mintegy alapkőletétele az utolsó vacsora. Az evangélisták tudósításában ennek .a vacsorának
igen nagy a jelentősége. Igéret és jel: az új szövetség megpecsételése, Isten sza-
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badító jóságának a jele. Jézus életében valóban kereste az emberek asztaltársaságát. Nemcsak az ünneplő menyegzősökét, hanem a vámosokét és bűnösökét is.
Nyilván erre utalnak az Lk 7,34 és a paralel helyek, amikor "borisszának és falá nknak" nevezik őt a farizeusok és írástudók. Az utolsó vacsora ebben az
értelemben Jézus életének szetves folytatása. Újra csak asztalhoz ül, jelen esetben - amint ő mondotta - barátai asztalához, Ugyanakkor - ugyancsak az ó
szavai szerint-, fölszólítja apostolait, hogy ne csak vegyék és egyék és igyák a
kenyeret és bort - testét és vérét -, hanem ők is ezt tegyék majd. Ezt a
jelenetet figyelve nem támadhat már kétségünk, hogy a földi Jézus valóban
gondolt az ő nevében, az ő asztala köré gyűlő közösségre, akik a reá való emlékezésbim halálát és föltámadását fogják majd hirdetni.
Jézus az Isten országának elérkezését 'nem a közeljövőre várta, hiszen apostolainak, tanítványainak nemcsak a fölszólítást adta, hogy "ezt cselekedjétek",
hanem ismételten megjövendölte számukra, hogy üldözni fogják őket, hogy az
ő nevéért fejedelmek, királyok elé hurcolják és kivégzik őket. (Itt csak utalhatok rá, hogy az utolsó vacsorát aligha, érthetjük meg az Ószövetség háttere
nélkül. Ehhez legalábbis az Exodus 12. fejezetét, a pászka-eseményt, az Exodus
24-et, a Sinai szövetség-kötést, a Jeremiás 31. fejezetet, az új szövetség reményét és Izajás 53-at, az Ebed Jahve-szövegeket kell ísmernünk.) Az utolsó vacsora keretében érkezett el a pillanat, hogy Isten új szövetséget kössön az emberrel. És mivel itt ez történt, azért joggal mondhatjuk, hogy az egyház születésének - ha úgy tetszik: szülési fÓlyamatának - első fázisa ott volt az utolsó vacsora termében. Nem jogi aktusra került ott sor, de igenis olyan eseményre,
amely valami lényegest mond az egyházról. Hiszen, ahogyan a Lumen Gentium ezt megfogalmazza: ahol az eukarisztiát ünneplik, ott mindenütt jelen van
az egyház.
Jézus földi életében néhányalapelemét jelölte ki egyházának, mindenekelőtt
a tizenkettő meghívásával, azután az Isten országának ismételt meghirdetésével,
végül a testvéri asztalközösséggel, elsősorban az utolsó vacsorával. Ugyanakkor
azonban az Újszövetség lapjainak forgatása nyomán azt is tudjuk, hogy ezek
az iratok csakis Jézus föltámadása után szólnak az egyházról, mint Isten meghívott népéről. Természetesen a korai keresztény közösség nem kételkedett abban, hogya föltámadott és a földi, a történeti Jézus egy és ugyanaz a személy,
s hogy belső folytonosság van a földi és a föltámadott Jézus működésében, Az
egyház kezdeti önértelmezése során is már, mint Isten alapítását ismerte föl
önmagát. Ugyanaz az Isten s~ólítja ugyanis életbe, aki Jézust is föltámasztotta.
Később pedig Istennek Lelke vezérli a pogány missziók felé vezető úton. Az
újszövetségi iratok egyértelműen azt a hivő meggyőződést tanúsítják, hogy az
egyház a Szentlélek hatékony működése nyomán kezdte el földi pályafutását..
A Szentlélek jelenléte és, vezetése igazolta később az intézményt. Sőt, hogy egy-

általán ilyen kialakulhatott, csakis a Szentlélek irányítása nyomán történhetett.
Az egyház mint intézmény nem "egyenes folytatása" az inkarnációnak. Hogy
útjára induljon,' ahhoz a Lélek Jézustól ígért és küldött .vezetésére és erejére
volt szüksége. Az intézményes elem, a dogma és a jog az egyházban tehát Isten
LMkének indítására, erejére vezethető vissza. (Csak úgy zárójelben jegyezzük
meg: természetesen ez nem annyit jelent, hogy a rosszat is választani képes
ember, a téves útra lépni is képes ember nem tudott hiányosan dogmákat, és
helytelenül jogi paragrafusokat fogalmazni, nem tudott túlon-túl emberi képre
és hasonlatosságra méretezett intézményt formálni.)
Jézus igehirdetésének, prédikációjdnak közvetlen tartalma tehát nem az egyház, az lsten országa volt. Izrael elutasító magatartása után az apostoli ige-

hirdetés - hogy úgy mondjuk _- csődöt mondott. Ennek a csődnek nyomán
indulnak el az új útra, az egyház felé vezető úton. Isten nagysága, szabadsága
tűnik szembe ennél a döntésnél. aki az eredménytelenségből is tud eredményt,
sikert kovácsolni. Az egyház tehát közvetlenül nem a történeti, a húsvét előtti
Jézus alapítása, nem a földi Jézus igehirdetésének, evangéliumának közvetlen
eredménye, hanem a keresztre feszített és föltámadott 'Urnak diadalát jelzi és
hirdeti. Ebben az értelemben mondhatjuk, hogy a Jézus oldalából kiömlő vér
és víz az a forrás, amelyből az egyház folyama útjára indult. Az egyháznak
legmélyebb bázisa Krisztus keresztje és fölmagasztaltatása. Nem ok nélkül olvashatjuk Jn 12,32-ben: "Én pedig ha fölmagasztalnak 'a földről, mindent ma-
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gamhoz vonzok." Egészen konkrétan pedig az egyház ereje, bázisa a Jézustól
megigért és elküldött Lélek, a Léleknek útra küldő, vezető ereje. Ebben az
erőben váltak képessé az apostolok, hogy meghozzák a döntést, hogy elinduljanak szerte a világon.
Van-e-- tehát hid a földi Jézus és a fölmagasztalt Jézus működése, illetőleg
egyháza között? Vajon az egyház csak a felmagasztalt Krisztusnak, vagy pedig

Jézusnak is az egyháza. Kétség nem férhet hozzá, hogy a húsvét előtti Jézus
szava éppúgy köti az egyházat, mint a felmagasztalt Krisztusé, Jézus földi élete
nem jelentéktelen erőbázis. A megfeszített és föltámadott Jézus ugyanaz a Jézus
Krisztus; Isten tervében, - talán szabad itt ezt a kijelentést alkalmazni -, amit
maga Isten kötött össze, nevezetesen a föltámadás előtti és utáni Jézust, azt ember szét ne válassza. Az egyházat a földi Jézus, mínt már mondottuk,
nem jogi aktussal vagy jogi aktusok sorozatával alapította. Nem is egy-egy szavával vagy kijelentésével, vagy esetleg valamiféle "szolgálati utasításával". Az
igazi egyházalapító maga Jézus, az ő személye. Jézus, aki élt, meghalt és foltámadott.
Az egyház születését lehet az utolsó vacsora termébe helyezni, össze lehet
kapcsoIni a kereszttel, össze kell kapcsol ni a húsvéttal, de semmiképp sem lehet redukálni az Mt l6,l8-ra, a Péter-szíkla szavakra. Az egyház keletkezését,
alapítását egyértelműen Jézus K~usra, az ő személyére lehet és kell visszavezetni. Más szóval: az egyházat nem ún. kívülálló elemekre, nem a tanítványok vagy az őskeresztényi közösség önkényes akaratára, nem ezeknek olyan
manípulácíójára, mely bármit is beleolvasott volna Jézus szavaiba és tetteibe,
hanem kizárólag Jézusra, az ő üzenetére. jóhírére és működésére kell visszavezetni. Épp· ezért az egyház egyetlen illetékes bírája maga Jézus Krisztus.
Az egyház bírája: Jézus evangéliuma. Az egyháznak [ogtgénye, de egyben
kötelezettsége is, hogy Jézus ügyét továbbvezesse, hogy általa Jézus éljen tovább
az emberek között. Ebből az is következik, hogy önmagát Jézuson kell lemérnie,
és alázatosan el kell fogadnia Jézus kritikáját. Jól tudjuk, hogy Jézus nemcsak
kezdete, eredete, hanem nermája is az egyháznak. Éppen ezért legitim törekvés és.
szükségszerű is, hogy megkérdezzük: miként igazodik a konkrét egyház, nemcsak az
össz-egyház, hanem mínden legitim helyi egyházi közösség is ahhoz, amit Jézus akart,
és amit ma is elvár tőle. Az egyháznak készségesnek kell lennie, hogy őseredetére tekintsen vissza, és hogy kész legyen választ adni Mesterének a hozzá íntézett
kritikus kérdéseire. Ebből az is következik, hogy az egyház míndíg reformigényes egyház: ecclesia semper reformanda. Csakis akkor, ha struktúráit, berendezkedését Jézus Krisztus evangéliuma szerint rendezi el és újítja meg, lesz
képes az egyház arra, hogy hitelesen közvetítse Ura Ielszabadító és megváltó
üzenetét a világnak. Jé/zus evangéliuma az egyház számára sohasem lehet "romboló" hatású, ellenkezőleg, zavaró, provokáló, ébresztő Üzenet (nicht zerstörend, abel' doch störend).
Sajnos, nem lehet számításon kívül hagyni, mivel a történelem erre
elégséges szomorú példát ad, hogy az egyház olykor eltér Jézus evangéliumától ;
tévutakra megy, amidőn túlzottan emberi szempontokat érvényesít életében. Ez
nem teológiai .spekuláció, hanem történetileg dokumentálható ténykérdés. Amikor az egyház, a hivők közössége Jézus Krisztus kritikájának veti magát alá,
akkor ez a készség," illetőleg ez a kritika mindenkire kell hogy vonatkozzék.
aki ehhez a közősséghez tartozónak vallja magát. Mindenki, aki Jézusra hivatkozik, őrajta kell hogy önmagát lemérje. Olyan feladat ez, amelyet nem lehet
félreállítani, és amelynek következményei vannak, illetőleg kell hogy legyenek.
Az egyház kezdet óta abban a tudatban él, hogy Jézus az Úr, aki nála van,
vele marad. Önmagáról azt vallja, hogy Krisztus teste, tehát bizonyos értelemben "része" Krisztusnak. De ugyanakkor azt is tudja, hogy nem azonos ővele,
vagyis nem egyértelműen a jelenlévő Krisztus. Feladata az, hogy Krisztust jelenvalóvá tegye, mégpedig elsősorban úgy, hogy igehirdetésében az emberek valóban Jézussal találkozhassanak. Sajnálatos tény, hogy az egyházban, tagjaiban
Krisztust olykor nehéz fölismerni. Erre vezethető vissza a föntebb említett "Jézust - igen, az egyházat azonban - nem!" szemlélet is. Az egyház elutasítása
egyben szemrehányás, krítíka az egyházról, - de nem szükségképpen Jézus elu-
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tasítása is. Az egyház nem kiváló teljesítményei révén maradhat fenn, hanem
mivel Jézus maga hűséges volt és marad egyházához. Mi hűtlenkedhetünk, ó
hűséges marad.
Természetesen azt sem feledhetjük el, hogy Isten Lelke az egyházon kívül
is hatékony. Nincs mintegy odakötve az egyházhoz, hanem az egyház tartozik
őhozzá. Nem az egyház irányítja a Szentlelket, vagy felügyel rá, éppen fordítva. A Lélek áll az egyház fölött, és' intéz kérdéseket hozzá. O felügyel az
egyházra és rendelkezik fölötte. A Lélek az, aki élteti az egyházat, és az adott
órában képes kivezetni minden - az intézmény megszekott formaihoz görcsösen
ragaszkodó zsákutcájaból. A Lumen Gentium 14. szakaszában olvashatjuk,
hogy mindaz az egyházhoz tartozik, aki a Lélekhez tartozik, aki a Lélek ajándékainak boldog birtokában van. Végső soron az egyházhoz való tartozás és az
igaz hitben való megmaradás nem szabályozható semmiféle jogi formulával vagy
dogmatikus definícióval (vö. W. Kasper: Einführung in den Glauben, 123.). Isten üdvösséget biztosító kegyelme, a Szentlélek ereje az egyházon kívül is hatékony, ahogya II. Vatikánum a nem keresztény vallásokkal kapcsolatos nyilatkozatában mondja: Annak az igazságnak a fénye, amely mínden embert
megvilágít, Istentől érkezik és nem ismer földi korlátokat, jogilag szabályozott
korlátokat. - Az a tekintély, mellyel az egyház hivatalviselői vagy maga az egyház Iöllépnek, nem mondható egyszerűen és fenntartás nélkül Jézus tekintélyének. Az sem áll helyt, hogy az egyház minden időben, minden alkalommal tel[esen tévedésmentesen hirdette Jézus igazságát. Cselekedeteiben és szavaiban ismételten jelentkezett az emberi gyengeség, olykor sokkal inkább, mint az evangélium ereje. Az egyház, tekintélyét, amellyel az emberek előtt föllép, csakis Jézus személyén és szaván lehet lemérni. Csakis akkor, amikor joggal hivatkozik
őrá, van joga engedelmességet követelni. Az egyház tagjainak engedelmessége
végső soron nem az egyháznak szól, hanem Jézus Krisztusnak. Igaz ugyan, hogy
a Szentírás helyes magyarázatát az egyház jogosult elvégezni, de sohasem kapott felhatalmazást arra, hogy új igazságot, más evangéliumot hirdessen.
Az egyház külső megjelenése, intézményes mivolta, alkotmánya csak jel,
mely az üdvösség valóságára rámutathat, de sohasem maga az üdvösség. Még
az egyházi hivatalok történeti szukcessziója sem feltétlenül a legális folytonosság, az apostoli eredet. Ez annak csak jele lehet, mivel a reális és legális folytonosságot csak a Szentlélek képes biztosítaní. Legitim vállalkozás, amikor az egyház önmagát intézményesen, és hivatalain keresztül akarja körülhatárolni, rníntegy biztosítaní. De minden intézményesség és minden hivatali előírás abban a
pillanatban kérdéses lesz, amikor az Jézus üzenetét, a szeretet evangéliumát, a
keresztény ember Istenben gyökerező szabadságát eltakarná, eltorzítaná, vagy akadályozná. Az ilyen esetben az egyház nemcsak kifelé veszítené el hitelét, hanem
saját urát, Jézus Krisztust is elárulná, mivel szavára már nem hallgat és lelkületét nem igaz módon, sőt talán meghamisítva közvetítené az embereknek. Körülnézhetünk a nagy egyházban, de saját, helyi egyházunkban is; vajon ott
is, itt is, - bár Jézus szolgálatot és őszinte testvériséget kívánna látni, - nem inkább
az uralkodni vágyás, a fennhéjázás az, ami az embereknek szembetűnik? Vajon
nem merevedík-e el olykor az egyház saját szervezetében, ahelyett, hogy a szervezet túlzó őrzése helyett inkább a Lélek vezetésére bízná magát?
Az 'egyház első és legjelentősebb feladata Jézus evangéliumának hirdetése,
melyet opportune-ímportune elő kell adnia. Ha nem ezt tenné, akkor elfeledkeznék saját feladatáról és jogos kritikára adna okot. Elsősorban nem követelményeket, nem törvényeket kell az emberek elé állítania, legalábbis nem olyanokat, amelyek idegenek vagy nagyon távol állnak az evangélium világától. Nem
az emberek szabadságán kell őrködnie, ellenkezőleg: el kell azokat vezetni Isten
fiainak örömben forrásozó fölszabadultságára. Az egyház feladata nem az inkvizítor szerepe. Nem, hanem az evangéliumot, az örömhírt kell szóval és tettekben megnyilvánuló tanúságtétellel hirdetni. .
Az egyház értelme és célja nem önmagában található, hanem csakis feladatában. Nem öncélú intézmény, hiszen a hitvallásban nem úgy szólunk róla, mint
Istenről, Jézus Krisztusról, vagy a Szentlélekről, akiben hinni kell, hanem "credo
ecclesiam", hiszem az egyházat, - és nem hiszek az egyházban. Tévedés volt
míndig, ma is az lenne, hogyha az egyházat már most teljességgel a végső idők
ben elérkező Isten országával azonosítanán k. Az egyháznak éppen az a feladata,
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hogy láthatóvá tegye a világban: az Isten országa ugyan már elérkezett, kiteljesedésben van, de még nem végleges, nem teljes. Az Isten országának alaptörvényét, a szeretet törvényét kell azért az egyháznak a földön szorgalmaznía,
az igazságot, az igazságosságot és a szabadságot kell nemcsak hirdetnie, de szerinte is kell élnie.
Az egyház fölött éppen az a tény mond ítéletet, hogy valóban megfelel-e a
Krisztus által megkívánt követelményeknek. Az egyház mint intézmény csak
időleges, amely majd a végső órában teret enged az Isten országának, mintegy
beleolvad abba. Az egyház tehát nem az ideális valóság, hanem míndíg a történeti sajátosságokkal fémjelzett, olykor nagyon is terhelt jele
Isten országának. Ahogy Rudolf Schnackenburg mondja: nem az egyház, hanem az Isten
országa a végső célja az isteni üdvösségtervnek. Ez lesz majd a tökéletes megvalósulása, kiteljesülése az egész világnak. Erre vonatkozik a naponta elmondott
imádságunk is: jöjjön el a te országod! (Die Kirche im Neuen Testament, Quest.

az

Djsp. 14. 1963, 166.).

A konkrét, a "még nem" tökéletes egyházzal kapcsolatos kritika tehát semmiképpen sem az egyház elutasítását jelenti; nem a Jézus Krisztusban eggyé váló
hivő közösség Iélreállítását. Ellenkezőleg, nagyon jól megfelelhet ez a kritikus
törekvés annak, hogy Jézus evangéliumát hatékonyabb módon valósítsuk meg a
világban.
Indítások, impulzusok, imperatívuszok. Aki az Újszövetség tanulmányozása során
figyelemmel kíséri, hogy miként született meg és indult fejlődésnek az első keresztény közösségekben jelenlévő egyház, az megállapíthatja, hogy ez az egyház
nem sztatikus és nem változhatatlan nagyság, hanem az állandó dinamikus fejlődésnek eljegyzettje volt. Az újszövetségi írók alapvető meggyőződése, hogy Jézus nemcsak az egyház kezdeténél állt, hanem hogy a föltámadott Úr a végső
kiteljesülésig is egyházában él és hatékony, mi több: egyházával él, és épp ez az
együttélés jelent örökös továbbtanulási, -fejlődési elkötelezettséget az egyház
számára.
Jézus, mint mondottuk, nem egyesületet alapított, alapszabályzattal. Nem
evilági intézmény médján alapította meg egyházát. Nem, hanem azzal, hogy
prédikált, hogy tanítványokat hívott meg és küldött a világba, és hogy a föltámadott ezt a küldetését Szentlelke által tette hatékonnyá. Az evangéliumnak
élő, eleven elfogadása, elsajátítása pedig a történelem folyamán míndig új és
legitim megnyilatkozásokban jutott kifejezésre. A vándorló egyház mindíg
kettős arculatú: egyrészt íntézmény, másrészt pedig élmény, esemény. Alkotmányában, intézményes berendezkedésében és funkciói ban realizálódik, de míndezek
az egyház életmegnyilvánulásai is kell hogy legyenek. Más szóval: az a hivatása, feladata, hogy az életet gyarapítsa, gazdagítsa, és nem az, hogyelfojtsa.
Jézus

üzenetének lényeges tartalma: fölszólítás a megtérésre és a megújulásra.

Az egyház egész történetét ez az alapbeállítottság kell hogy jellemezze, ennek
szellemében tartott és tart igényt folyamatosan re-formra, azaz megújulásra, Az
az egyház, amely Jézusra vezeti vissza eredetét, amely őreá hivatkozik, nem
kötheti le magát egyszer s mindenkorra egyetlen amorf, merev formához, hanem
- visszatekintve a kezdetre -, mindíg Jézushoz kell megtérníe, az 9 akaratához kell az adott órában igazodnia, azaz szüntelenül meg kell újulnia. Csakis
ezen az úton-módon lesz újra és újra vonzóvá, tesz eleget missziós feladatának; ugyanakkor nem fog rezigriálni, kétségbeesni akkor, ha a megújulás során
többen - mert nem Krisztusba, hanem saját szokásaikba merevedtek bele elfordulnak tőle.
A kezdeti állapot életképes, a Szentlélek irányítása alatt fejlődésre kötelezett
kiindulás volt. Természetesen ez a fejlődés sohasem lehet indítás vagy jogcím
arra, hogy lelépjünk az alapról, az egyetlen fundamentumról, Jézus Krisztusról.
Hogy hátat fordítsunk az ő evangéliumának. Az egyház legfőbb feladata ma
is, és minden időkben az lesz, hogy a világ számára felismerhetővé tegye Jézus
Krisztust, tanúságot téve róla és bemutatva őt a világnak. Ez létének alapja és
értelme, mely minden intézményes berendezkedésnél fontosabb. Ennek kell alávetnie minden időleges, esetleg az adott órában nagyon is korszerű, de végső
soron relativ intézményes berendezését.
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Ami pedig Jézus mai tanítványait, tanítványainak körét illeti, őket is az kell
hogy jellemezze, hogy nincsen közöttük rang-vita, féltékenykedés. Nem is lehet
ilyen, hiszen J.ézus mondotta: Aki köztetek az első akar lenni, az legyen az utolsó, és mindenki szolgája (Mk 9,35). Jézus maga is úgy jött el közénk, mínt aki
szolgálni akart az Atyának és minden embernek. A szeretetből vállalt szolgálat
elve a döntő rendező elv Jézus egyházában. Abban az egyházban, mely nem hasonlítható az olyan földi társaságokhoz és csoportokhoz, ahol uralkodók és elnyomottak élnek, hanem ahol valóban testvérek vannak együtt, akiknek egyetlen Uruk van, nevezetesen a Jézusban közénk érkezett Isten.
Jézusnak az Isten országáról szóló üzenete azt is elénk tárja, hogy nincsen
világunkban végleges társadalmi berendezkedés. Legalábbis nincs olyan, amelynek nem kell továbbfejlődnie, amely tökéletes lenne. Éppen ezért az egyház
igehirdetésében, Jézust képviselve a világban kell hogy mindig krítíkus funkcíót is vállaljon. Az egyház ugyan elkötelezettje a világnak, de ez az elkötelezettség mindig meghatározott távolságot is tart, és bár jelen .van a világban,
mégis krítíkusan is tekint rá.
Jézus egyháza a világban az Isten országáról mínt "konkrét utópíáról" szól.
Olyanról, amelynek ugyan minden emberi cselekvés számára normatív ereje
van, mégis az ember, az emberiség nem képes megvalósítaní, megteremteni az
Isten országát, mivel az emberi erő számára utópia marad. Ezért szükséges,
hogy az egyház mínden olyan emberi törekvést felülbíráljon, amely üdvösséget,
mennyországot ígérne már i~t a földön.
Jézus üzenete belső feszültségektől terhes, és széles skálájú: testvéri szeretetből fakadó aktivitás és bensőségesség, szelídség és radikalizmus, hagyomány
és az újnak hangoztatása. Nincs mít csodálnunk tehát azon, hogy Jézust és
egyházát a múltban és a jelenben is számos emberi törekvés, elképzelés, csoportosulás akarta magának kisajátítani, olykor nagyon is leegyszerűsítve, egy-egy
követelményt kizárólagossá téve azon a széles skálán, melyre az imént utaltunk.
Egy biztos: nem lehet célkitilzésünk sem a merev egyszerűsítés, sem pedig a
nyárspolgári középszerűség. Egyetlenegy cél és feladat áll előttünk: a mindent átfogó, Istent és embert szerető, univerzális egyház építése. Tudjuk, hogy Jézus
fellépésével nem elégítette ki kortársainak Messiás-várását. Nem különítette el
a tömegtől a szent maradékot, a makulátlan jámborokat; ellenkezőleg: még
azokhoz is volt szava, akik nem törődtek a törvénnyel, akik szálka voltak
ellenfeleik szemében. Ezért is mondották róla, hogy a bűnösök és vámosok barátja, és botránkoztak meg rajta. - Jézus egyháza sem tehet másképpen. Míndenki felé kell fordulnia, mindenkit, az elesetteket, sőt bűnösöket is szerétettel
kell felkarolnia.
Ha az Újszövetség lapjait forgatjuk, szüntelenül találkozunk Jézusnak azzal a
kritikus magatartásával, kifejezett krítíkájával, mellyel a korábban szentnek,
változhatatlannak tartott hagyományok és íntézmények ellen fordult. Tudjuk,
hogy végső soron éppen ezért gyűlölték meg ellenségei. Hangoztatta és fontosnak tartotta a csendben, a kis kamrában végzett imádságot. Vitatkozott a papokkal és írástudókkal, és hirdette, hogy Istent elsősorban igazságban és lélekben kell imádni. Számos esetben visszautasított előírásokat, tisztasági törvényeket, sőt a szembat-törvényt is - az ember érdekében. A díszes ruházat ellen
ismételten szólt, Vámosokkal és utcalányokkal ült egy asztalhoz. És még folytathatnánk. - Egy biztos: J.ézus vitája, szembeszállása a merő külsőségekkel,
a merev törvényekkel és szokásokkal, a törvényre és rendre való hivatkozással
- félreismerhetetlen. De Jézus egyháza sem kerülheti el az ő kritikáját, ha kiilsőségekbe és kicsinyes előírások merevítő szabályai ba temetkeznék, ha az egyháziasságot ezen mérné le, ha ezeket tenné központi problémává és feladattá.
Tudjuk, hogy a központban egyetlenegy van: maga Jézus Krísztus, az ő megváltása, az ő szeretete, igazsága és igazságossága, amely elé semmit nem lehet
tenni. Vajon Jézus kemény szavai, támadása a farízeusok ellen (vö. Mt 23,13-39)
nem hangozhatnának-e el joggal ma is, .a mai egyházban? Abban az egyházban, amely olykor szinte rabj ává lett a formalizmusnak, a merev törvényhű
ségnek, az aprólékos előírásoknak és szabályoknak. és elfeledkezett Jézus szelleméről, sőt kifejezett tanításáról, mellyel azt mondja, hogy a szornbat van az
emberért, nem pedig fordítva, az ember a szombatért.
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Jézus mint ember is szabadnak tudta magát a törvény. kicsinyes előírásai
val szemben. Éppen ez a szabadság teremtett konfliktust közte és korának farizeusi jámborai között. Tudjuk, hogy később ez a szabadság, Isten fiainak szabadsága központi témája a Szent Pál-i teológiának is, amely a törvény és az
evangélium, a betű és a szellem, a test és a szellemi lélek, a szolgaság és a
fiúság, a halál és az élet ellentétpárok között feszül. Voltak korszakok régen is az
egyház történetében, és ma is tapasztalhatjuk, amikor többen, talán nagyon is sokan, valamiféle változhatatlan tömbnek tekintik az egyházat. A szűklátókörű
ség, a szabadság hiánya és a merev törvény-raentalitás keveset vagy már-már
semmit sem tár föl Jézus örömhíréből. felszabadító üzenetéből. Ha a szeroezet,
az intézmény túlteng, akkor könnyen elhal a lélek; Éppen ezért nem is lehetne
találóbban Jézus üzenetét másképp hívni, mint evangélium örömhir. Ennek
az evangéliumnak középpontjában a Jézus Krisztus megváltásáról szóló híradás
áll, és mégis föltehetjük a kérdést: vajon mily mértékben érzik megszabadítottnak, megváltottnak magukat a keresztények? Milyen módon tárják ezt a
megváltottságot a világ elé? Vajon az emberek szemében nem úgy tűnik-e,
míntha minden a régiben maradt volna? Vajon az egyház valóban előmozdít
ja, hogy tagjai úgy gondolkodjanak és éljenek, mint megszabadított, megváltott
emberekhez, mint Isten gyermekeihez és nem a szolgákhoz illik?
Igen, az egyház kell hogy föltegye önmaga számára a kérdést: vajon örömet
és lelkesedést sugároz-e, vagy inkább szorongást és félelemérzetet kelt? Meg kell
kérdeznie önmagától, - s most ne gondoljunk az elvi és személytelen egyházra,
hanem mi magunkra, akik az egyház vagyunk, akik egy-egy kisebb vagy nagyobb közösségnek vagyunk irányítói, vezetői, tagjai, - hogy az egyháztagok,
a keresztények szívesén tartoznak-e az egyházhoz? Hogy boldogok-e, megelégedettek-e az egyházban? Nem támadhat-e gyakran bennük is, de a kívülállókban
is az a benyomás, hogy az egyház csak törvényekkel és előírásokkal operál,.és
hogy olykor Isten nevében az emberek elnyomását, - legalábbis lelki értelemben vett elnyomását - és szolgaságát mozdítja elő, ahelyett, hogy valódi felszabadító örömhírt vinne számukra.
Tudjuk, hogyamegtérés, a bűntől való elfordulás, a jó megtétele feladatokat, kemény munkát jelent; azt is tudjuk, hogy a munka lehet átok és teher;
a megváltott ember számára azonban a munkának van és kell is hogy legyen
öröme, örömben fogant értéke.

'

Örömhír, új tömlők, hivő bizalom. Tudjuk, hogy a három fogalom mögött genuin evangéliumi tanítás húzódik meg. Először is: Jézus felszabadító örömhiTt .
hozott számunkra. Az "üdvösség jóhíre" (Mk 1,15) természetesen munkát, belső
rnegtérést és külső fáradozást jelent,· de nyomában - ha az igaz evangélíumot
hirdetik - béke és öröm fakad. Ebben a Jóhírben Istennek emberszeretetéről,
jóságáról, könnyeket letörl ő, a szegényeket felemelő irgalmáról, közöttünk lakásáról hallunk. A jézusi hívásra és felszabadító megváltására csakis felszabadult örömmel válaszolhatunk. Jézus ugyan eltávozott a földről, de tanítványai
az első perctől , kezdve "nagy örömmel" hirdették Őt (Lk 24,52). Ugyanilyen
örömmel gyűltek mindig össze, hogy a kenyértörésben halálát és feltámadását
ünnepeljék meg (ApCsel). Örvendjetek, újra csak örvendjetek az Úrban, biztat Pál (Fil 4,4-5).
Mi lett ebből az örömből mintegy kétezer év elteltével? Az csak természetes, hogy az evangélium - Jézus felől tekintve vagy feléje nézve - nem
változott. Mégis, mi emberek "tanrendszerré" formáltuk, tételekben "oktatjuk",
jogi szísztérnába, előírásokba merevítettük. A "törvénykönyvet" tartjuk kezünkben, s úgy véljük, hogy ezen az úton válunk majd - hiszen erre kapunk oktató katekézist és ezt halljuk ezerszer a szószékről - valódi keresztényekké.
Természetesen lehetséges és szükséges is, hogy bizonyos megkülönböztetéssel éljünk. Jól tudjuk, hogy a keresztény közösségnek szüksége van épp, mert
közösség - törvényre, és a törvényt tiszteletben tartó hívőkre is. Mégis: miért
van az, hogy emberek tömegének - keresztényeknek és nem keresztényeknek
- szemében kereszténységünk nem más, mínt parancsok summája? Egy szerzetesiskolában végzett férfi jelentette ki a 30 éves érettségi találkozón : a vallás,
amelyre oktattak, nem tartalmazott mást, mint hogy vasárnap menjünk a templomba, és hogy ne paráználkodjunk. - Minden bizonnyal sok egyébre is meg-
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tanították ezt az embert. Arra például, hogya templomban míndig Jézus várja az Oltáriszentségben, hogy Jézus él közöttünk a családi, emberi, egyházi közösségben, hogy hittel ragaszkodunk élő Istenünkhöz, stb. Mindazonáltal - erre
sajnos ezernyi példát lehetne felhozni - a "tanitó egyháznak", a hit "oktatóinak" ebben és sok más esetben nem sikerült többet nyújtania e nyomorúságosan gyarló, fogyatékos ismeretnél. Nem tudták, és ma sem tudjuk keliőképpen
középpontba állítani, hogy a kereszténység számunkra mindenekelőtt "megváltás".
A felszabadító, a számunkra örömet hozó Jézus megváltó élete, tanítása, jó híre,
- természetesen szenvedése és halála, de feltámadása is! Erre, csakis erre építhetünk, - ha jobban tetszik, hát erre keli az embereket "oktatnunk".
Félreértés ne essék: Jézus nem kívánta eltörölni a "parancsokat", a törvényt, - de az elején és végén nem ez állt, és nem is álihat soha l Mindent
megelőz Jézus hívása, az üdvösség felajánlása. Jézus "missziója" nem a "kárhozatra hajitó" Istennek, hanem az otthonába hívó Atyának hirdetése volt. Minden előtt és mindennek végén a hívó, az örömünket teljessé tevő Jézus áll. Ha viszont arra gondolunk, hogy milyen kínos "alapossággal" írta le az egyház sajnos néha eltorzult teológiája a 6. parancs körüli - olykor a józan fantáziát is felülmúló vétkezés lehetőségeit, mennyire körültekintően tudott itt
mindennel foglalkozni, akkor nem tehetünk mást, mínthogy szomorkodunk. Hol
esik minderről Jézus evangéliumában szó? A lényeg természetesen abban is fellelhető. Mégis, ha mindazt az energiát, melyet az utóbbi egy-kétszáz évben a
nemi élet elemzésére pazaroltunk, inkább a megváltás felszabadító, lélekben
erőssé tevő örömhírének világgá kiáltására fordítottuk volna, mennyíre vonzóbb,
hitelre méltóbb lehetne ma keresztény valiásunk.
Másodszor a jól ismert krisztusi kijelentést szeretnők emlékezetbe idézni.
"Senki sem tölti az új bort régi tömlőkbe, különben az új bor kiszakitja a régi
tömlőket, kifolyik, s a tömlők is tönkremennek. Az új bor új tömlőbe való" (Lk
5,37-38). A szöveg értelme világos: az új élet, új szeliem, az új örömhir új
formákra, "tömlőkre" tart igényt. Senki se mondja azonban: igen, erre Jézus
korában szükség is volt, hiszen ő az ószövetségi külső kereteket fel akarta számolni; mai helyzetünkben viszont mindennek már nincs jelentősége. Aki így
érvelne, az nem ismeri egyházunk történetét. az abban jelentkező, mindig új ként
ható krisztusi feszítő erőt. Jézus evangéliuma "tüzet hozott a földre", jó hírt,
melyet a "tetőkről keli világgá kiáltani", mely "erjesztő kovász" lesz a világ
végéig. Az ő szavának, az üdvösség jóhírének isteni ereje újra és újra szét
fogja feszíteni a gyarló emberi értelem vagy a még gyarlóbb hatalomvágy által
"parafált" törvényeket és formákat. Az ősegyház felfogta, és a gyakorlatban alkalmazta is Jézus szavait. De ugyanígy volt ez az oly gyakran leszólt középkorban is. A középkori egyháznak még volt ereje, hogy azéttörje az idejét múlt,
régi formákat valiásos gyakorlatában csakúgy, mint sokszínű teológiai pluralizmusában. Minderről köteteket írtak, s példaként emlegetik ma is. Valóban ezek
a tények, események, "emlékek" példaként álihatnak előttünk, - csak épp nem
"örök érvényű" példa gyanánt. Mert úgy tűnik, hogy még ma is akadnak szép
számmal, akik a középkort, annak eredményeit szoborba kivánnák merevíteni.
Néhány évszázada indult szomorú útjára egyházunkban (úgy a Tridentinum
körül) az a megmerevedés!
vagy inkább merevítésí
folyamat, melynek
nyomán lassan elvesztettük alkotó fantáziánkat. A formákat tételes megfogalrnazások, hagyományos vallásgyakorlatí formák, jogrendszer stb. elkezdtük
"tartósítani", konzervální, A "hithűséget" már nem Jézus evangéliumán, hanem
csakis a tridenti zsinat határozatai n, enciklikák szövegén, és egyéb formális dolgokon kezdték lemérni. A tiszteletreméltó kánonok alibit biztosító bástyává
váltak, mely mögé zárkózva kezdtek sokan védekezni az "új", a "felforgató
modern eszmék" elien. Elfeledték, hogy nem múzeum, kiáliítási termek és tárgyak gyűjteménye, hanem élő egyház vagyunk és keli hogy maradjunk.
Tudjuk, hogy Jézus saját korának írástudóinál és farizeusainál ugyanilyen,
a "régit", a. "törvényt" őrző magatartással találkozott. Azokkal helyezkedett
szembe, akik a szombatot (törvényt) emelték az ember fölé, s képtelenek voltak felfogni, hogy épp a szombat van az emberért. A legszörnyűbb pedig épp
az volt ezért is kiáltott Jézus oly sok "Jaj nektek l"-et a farizeusokra -,
hogy saját emberi. hatalmukat és gondolataikat Isten nevével akarták szentesítení, igazolni. - Csak félve, de mégis kötelességszerűen tesszük fel a kér-
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dést - mert Krisztus evangéliumán kell lernérnünk önmagunkat -, vajon nem
hasonlít-e egyházunkban ma is sok minden az akkori helyzethez? Nem akarnak-e köztünk ma is sokan értelmetlenné, életidegenné vált, sőt az élet, a tudomány eredményeinek ellene mondó szokásokat, törvényeket a "szent tradíció"
nevében konzerválni? S miként a Jézus korabeli farizeusok, ők is azt vélik,
hogy mindezzel Istent, az ő ügyét szolgálják! Tudjuk, hogy Jézus épp az ilyen
helyzet láttán kiáltotta világgá tán legkeményebb szavait a mennyek országát
az emberek elől elzáró, az özvegyek házait fölélő, a templom aranyára esküvő
"esztelen és vak" farízeusok és írástudók ellen (vö. Mt 23,13-39). - Igenis Jézus Krisztus nem "más" helyzetben, hanem pontosan olyanban szólt akkor,
amilyen a míénk ma. A régi külsőségek, formák, az emberi agyafúrtsággal meghozott törvények eltakarták, elnyomták az egyetlen szentet és igazat: Isten
akaratát. Az az embertípus. amelyik akkor nem volt képes nyitott lenni a felszabadító örömhír előtt, ma éppúgy képtelen kitörni a "szisztémából", képtelen
örülni annak, hogya II. vatikáni zsinat alkotó erővel és fantáziájával végre a
mindíg megújítani képes Isten felé fordult, hogy egyházunkat újra Jézus evangéliumának ítélőszéke elé állította, amikor mindannyiunk feladatává tette: az
örök érvényű régit hirdessük és éljük modern formákban, hogy Isten igazi arcát
tárjuk fel az emberek előtt.
Harmadik megállapításunk, hogy sokkal nagyobb hittel és bizalommal kellene arra gondolnunk, amit ugyancsak Jézustól hallunk: ne legyünk túlzottan
aggodalrnaskodók, merjünk jobban, erősebben bízni az Istenben (vö. Mt 6,25-26).
Ne bizakodjunk oly öntelten saját tudásunkban és képességeinkben, ne a saját
igazunkat védj ük, hanem a velünk élő Isten igazságát és erejét tárjuk a világ
elé. Nem kellene-e számos régi "szépségtől", "emléktől" elbúcsúznunk, és Isten szerető gondoskodásában bízva - saját munkánkkal a régi alapon tovább
építenünk az újat? A "szent gondtalanság", a "mindig nagyobb" és erősebb
Isten felé fordulás helyett azonban inkább csak "óvunk", óvakedunk és félünk.
Félünk az újtól, az egészséges kezdeményezéstől, a jövő felé tekintéstől. "Régi
dl't:sőségünkre" gondolva félünk attól is, hogy bevalljuk: az "emberi" az egyház. ban valóban sokszor csődöt mondott, tévedett. S épp ez kötelezte mindig a következő generációt, hogy korrigáljon, hogy elvégezze a "napi munkát", Féltünk
és félünk attól, hogy bevalljuk: dogmáink csak egy cseppnyit merítenek ki Isten
"tengernyi" Igazságából és számos kérdésünkre majd csakis Isten fogja megadni a végső választ. Félünk elismerni, hogy Luther már négyszáz éve sokkal
merészebben és igazabban fogalmazott, mint mi ma, amikor ezeket mondotta:
. "Hiszen nem mi vagyunk, akik az egyházat fenntart juk, elődeink sem voltak
képesek erre, és utódaink sem rendelkeznek majd ezzel az erővel. Csakis az
tette ezt, és lesz is képes megtenni. aki így szólt: ,Veletek vagyok mindennap,
a világ végéig'" (id. K. E. Skydsgaard, in: Orientierung 1971, 40).
Mindezek után már csak egy, de döntő kérdést kell megválaszolnunk: elégséges-e, megfelelő-e, ha "emigrációba· vonulunk"? Szabad-e eltávolodni, sőt kilépni az egyházból? Kétségtelenül - be merjük-e vallani vagy sem - olykor
túlon-túl sok az emberi, sőt az "embertelen" a mi egyházunkban. Számos lehangoló, sőt megbotránkoztató ténnyel kell szembenéznünk. Nemcsak a "másikban", hanem mindenekelőtt önmagunkban. Ezért azonban a szertelen és szetetetlen kritizálás még sem nem helyes, sem nem jogos. A helyes megoldás: együtt
kell élni az egyházzal, közre kell működni annak megújításán. Ezt a munkát
pedig mindenkiriek önmagánál kell elkezdenie. Az egyszerű hivőknek, papoknak
és világiaknak csakúgy, mint a püspököknek és pápáknak. Nincsen tökéletes
ember, és épp ezért földi vándorlása során - a "bűntelen" egyház utópia volt
és marad. A tökéletességet "követelő" emberektől óvakodnunk kell, mert az
ilyenek könnyen embertelenekké válnak. Csakis egy, valóban tökéletes ember
buzdíthatott joggal erre, aki maga is Isten vol t, - és ő is a mennyei Atya felé
mutatott. De ugyanettől a Jézustól halljuk azt is, hogy mindenekelőtt "irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam,
hanem a bűnösöket'" (Mt 9,13).
Jézus arra figyelmeztet: a reá bízott talentummal kinek-kinek "gazdálkodnia"
kell. Az isteni karizmák az emberek, a tevékeny, szorgos emberek által hatékonyak közöttünk. S ezek a karizmák nem csupán a tanítóhivatalban. az egyház
pásztoraiban hatékonyak, hanem mindazokban, akik a nap terhét, munkáját vi-
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sellk, és végzik; az áldozatos keresztény családok tagjaiban, akik lemondásaik
során valóban az életszentség útján járnak; a "szürke", cím és rang nélküli
Ielkipásztorokban, akik egyaránt nyitottak Istenük és a reájuk bízott embertestvéreik felé. - Minderre, s még ezernyi örvendetes tényre, lendületre, munIdra és főleg az élő és erős Istenbe vetett hitre gondolva, - válhatunk-e peszszimístákká ? Alaptalan pánikhangulat vesz erőt azon, aki ma menekülní akar a
"süllyedő hajóról", aki "emigrál", mert nem veszi észre, hogy mínden emberi
gyarlóság mellett és ellenére, Jézus ma is velünk van. Az egyház ma is megújuló erővel törekszik rá, hogy valóban Jézus örömhírét adja tovább, hogy
ne uralkodni, hanem szolgální tudjon az embertestvérek között. Es ez, a Mestere példáját követő "szolgáló egyház", bizakodva tekinthet, igyekezhet a nagy
ítélet, a Találkozás felé.

T. S. ELJOT

Simone Weil
Simone Weil valamelyik könyvét csakis olyan bevezetés kísérheti méltó
társként több kiadásban, amelynek szerzője személyesen ismerte őt. Ez az elő
nye például annak a bevezetésnek, amelyet Gustave Thibon írt a Pesanteur et
la arace (Kegyelem és nehézkedés) című kötethez. Weil műveinek olvasója bonyolult, heves, összetett szernélyiséggel találja szemben magát; éppen ezért a
jövő számára maradandó értékű lesz azoknak a segítsége, akik hosszas eszmecseréket vagy levelezést folytattak vele, különösen akkor, ha ez az ismeretség
Weil életének utolsó öt évét is magában foglalja, mídőn ő meglehetősen sajátos körűlmények között élt. Jómagam nem rendelkezem ilyen előnyökkel. Két
célt tűztem magam elé ennek az előszónak a megírásakor: kifejezésre akartam
juttatni azt, hogy meg vagyok győződve Weil jelentőségéről és különösen
ennek a könyvének fontosságáról; továbbá figyelmeztetni akartam az olvasót,
ne ítélkezzék túlságosan hamar és ne folyamodjék fölületes besoroláshoz, tartsa
féken saját előítéleteit és egyszersmind legyen türelmes Simone Weil elfogultságaival szemben. Amint sikerül megismertetni és elfogadtatní a közönséggel
Weil munkásságát, az efféle előszó szükségképp fölöslegessé válik.
Simone Weil művei mind szerzőjük halála után láttak nyomdafestéket. A
terjedelmes jegyzetfüzetekből Thibon által szerkesztett Pesanteur et la grace
című válogatás mely Franciaországban a szerző legkorábban kiadott kötete
volt -, tartalmát tekintve nagyszerű, formailag ellenben némileg megtévesztő.
Hiba lenne túl komolyan venni az összehasonlítást Pascallal - akit egyébként
Weil olykor meglehetősen szigorúan ítélt meg. A szemelvények töredékessege
mély meglátásokról és meglepő eredetiségről tanúskodik, ám egyszersmind arról
is, hogy Weil elméjét az ihlet alkalomszerű fölvillanásai jellemezték. A: Attente
de Dieu s az Enracinement elolvasása után meggyőzödtem arról, hogy kísérletet kell tennem a szerző szernélyiségének a megértésére, ehhez a lassú folyamathoz pedig összes művének elolvasására és újraolvasására van szükség,
Ha Weil megértésére törekszünk, akkor nem szabad arra figyelnünk, mekkora
mértékben, milyen kérdésekben tudunk egyetérteni vele és míkor nem osztjuk
a véleményét
márpedig első olvasáskor többnyire ezzel vagyunk elfoglalva.
Ehelyett egyszerűen hagynunk kell, hogy egy a szeritekhez hasonló lángelméjű
nő szernélyisége befolyást gyakoroljon ránk.
Lehetsóges, a "lángelme" nem is megfelelő szö, Az egyetlen pap, akivel
Weil beszélt a hitéről és a kétségeiröl, a következőt mondta: "Je croís que son
Ame est incornparablemcnt plus haute que son génie." Másszóval ez annyit
T. S. EJiot Előszava Simone Weil; Enracinement (Begyökerezettség)
kí adúsúhoz készült (Faber, New York-London, 1952. V-XII).

734

címü könyvének angol

