
SZENNAY ANDRÁS

.If holnap eg,.há~a felé
Úgy tűnik, míntha az egyház visszavonulóban volna. Elveszti sokfelé befo

lyását, elveszíti tagjait, az egyház életében való aktív részvétel togyatkozóbaa
van. - Ugyanakkor azonban a világszerte végzett korkérdések azt igazolják, hogy
az emberek változatlanul várnak valamit az egyháztól. Úgy vélem, nem tévedek;
ha sokakkal együtt megállaprtom: az egyháznak evilági értelemben vett jövője

attól függ, hogy milyen módon tud megfelelni a felé forduló várakozásnak, pon
tosabban : az evangélium felől érkezve a régi és az új kérdésekre tud-e az evan
gélium szellemében hiteles válaszokat adni és azok szellemében cselekedni. Az
egyház holnapjára vonatkozó míridenféle tervezessel kapcsolatban ma is csak
Jézus Krisztustól, az ő üzenetétől lehet kiindulni.

Nem arról van szó, hogy az Isten országát idevarázsoljuk a földre, vagyis
úgynevezett tökéletes egyházat formáljunk. Ha az egyház földi múltjára és je
lenére gondolunk, minden reális igényünk ezzel kapcsolatban szertefoszlik. Fel
adatunk csak az lehet, hogy jelentősebb alapelvekre mutassunk rá, amelyek a
tegnapot már figyelembe véve a ma és a holnap számára tárnak föl néhány
szempontot, lehetőséget és követelményt. A reális szemlelethez hozzátartozik az
is, hogy eleve tudatában legyünk bizonyos veszélyeknek. Veszély lehet egyrészt,
ha kizárólag arra gondolunk, amit fentebb már mondottunk, nevezetesen: hogy
az egyház befolyása fogyatkozóban van; hogya II. vatikáni zsinat sokak vá
rakozását és reményét nem váltotta valóra; hogy sokasodnak a félig megoldott
feladatok. - Kísértő veszély lehet az is, hogy ha az előttünk álló egyház he
lyére, amelynek mégiscsak élő tagjai vagyunk, valamilyen teljességgel új, ideális
egyházat képzelnénk, sőt azt állítanánk vele szembe. És mivel jól tudjuk, hogy
ezt nem lehet realízální, ezért már eleve föladjuk a küzdelmet, rezignálunk.
visszavonulunk. Ezzel azután épp az ellenkezőjét érjük el, mint amit szeretnénk,
nevezetesen a megújulás helyett a visszavonulást vagy legalábbis a stagnálást,
- Hasonlóképp veszély lehet az is, ha arra tennénk reménytelen kísérletet,
hogy igazoljuk: az egyház nagyon is hasznos a társadalom számára, és e hasz
nosságát kívánnánk minden áron, merő evilági feladatok vállalásával, evilági al
kalmazkodással igazolni. Az egyháznak igenis van hasznos társadalmi funkciója,
hiszen mindig a legfőbb törvényt, a szerétet törvényét, a béke érvényre jutta
tását kell képviselnie a gyűlölet ellenében. De nem ez az egyetlen feladata. A
maradandó kritérium az egyház jövője számára Jézus Krisztus örömhíre, az
evangélium.

Mindazok, akik e sorokat olvassák, saját tapasztalatukból is beszámolhatná
nak arról, hogyan, milyen vonatkozásban veszített az egyház [elentőségéböl, de
ugyanakkor azokról a tapasztalatokról is, hogy milyen várakozással tekintenek
az emberek az egyház felé, és hogy miként tudjuk ezeket a várakozásokat az
evangélium tanítása szerint, Krisztus szellemében betölteni. - Egészen konkré
tan utalhatnánk arra is, hogy mileen ismertető jegyeket kell az egyháznak fel
mutatnia ahhoz, hogy egyrészt Jézus megbízásának. másrészt az emberek vá
rakozásaínak is megfeleljen. Ne feledjük: az egyházat ismertető jegyekkel maga
Krisztus akarta felruházni. És ne gondoljunk csak a "klasszikus" négy ismer
tető jegyre: az egy, szcn t, katolikus és apostoli egyházra. Jézus például miride
nekelőtt azt kivánja egyházától, hogy szeretetközösség legyen.

Yisszavonufőban vagyunk? Úgy vélem, mindannyian találkoztunk már kereszte
nyekkcl, akik úgy nyi latkovtnk, hogy mint keresztények tehetetlenek, hogy tár
sadalmi vonatkozásban átélik jelentéktelenségüket, sőt fölösleges voltukat. Ha a
fiat:l!ságot figyeljük, arinak példaképei ma többnyire nem keresztény életpéldák.
vezórmotívumaí nem keresztény motívumok. Mindezen tapasztalatok és érzések
nyomán olykor papokon, de a buzgóbb vílág! híveken is elhatalmasodik a fruszt
rál t.s~lé~ érzcse. Pedig van e probléma mögött komoly fejlődési realitás is. Az
egyhúz számos helyen elveszítette befolyását és azokat a társadalmi funkcióit,
amelyeket évszázadnkon keresztül szinte természetszerűen gyakorolt. Ma egy se
reg feladatot más társadalmi csoportok vagy intézmények vállalnak és végez-
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nek, például gyermekgondozás vagy menhelyek, szociális otthonok és kórházak
fenntartása. Az iskola és nevelés terén is világszerte előretört az úgynevezett
profán vagy világi iskola és nevelés. Arról talán már nem is kell szólnunk, hogy
az állami törvényhozás normája világszerte nem a keresztény erkölcs és tör
vény, - gondoljunk például a terhességmegszakításra vagy a válásra. Altalá
ban a kereszténység nem az a rendező elv és hatalom, amely mintegy másfél
ezer év óta, a konstantini fordulat óta volt. hanem inkább csak egy a világ
nézetek közül, sőt sokak szemében csak érdekközösség. Aligha tarthatja ma az
egyház természetes igényének, még kevésbé követelményének, hogy értékítéleteit,
saját értékrendjét kötelezően írja elő az egész társadalom számára. - De gon
dolhatunk még konkrétabb tényekre is: az istentiszteletek Iátogatottságánax csök
kenésére, a keresztelők, az egyházi esküvők statisztikájának romlására. Tudjuk,
hogy Magyarországon általában csak kisebb felméréseket végeztek, jobbára csak
becsült adataink vannak. De van-e közöttünk bárki is. akinek ne lennének e
téren konkrét és olykor nagyon elszomorító tapasztalatai? A világszerte vég
zett fölmérések és közvélernénykutatások általában az istentiszteletek látogatott
ságát szekták alapul venni, és ennek alapján állapítják meg, hogy visszavonuló,
alábbhagyó egyházias szellemről kell beszélnünk. Ami azonban még ennél is ag
gasztóbb, hogy mindez jele a hitben való megfogyatkozásnak is.

Elvárások az egyház jövöjével kapcsolatban. Tudjuk, hogy az egyház fönnma
radását Krisztus, az általa elküldött Lélek garantálja. Mégis, Krísztus emberekre
is bízta egyházát, és ezért nekünk, az egyház tagjainak ma is el kell látnunk
feladatainkat. Ha valóban azt akarjuk, hogy az egyháznak minél teljesebb, ki
teljesedettebb legyen a jövője, meg kell fontolnunk - legalábbis gyökerében
és alapjában -, hogy milyen feladatokat kell megvalósítanunk.

Az egyházalapfeladata, hogy Jézus felszabadító örömhírét hirdesse, hogy Is
ten mindenkit átölelő szereietére hivatkozzék és arról tegyen tanuságot. Es itt.
áll előttünk az első probléma. Vajon éppen mi, az egyház tagjai és papjai szá
mos katolikus vagy egyéb kereszteny társunk, de az emberek szemében is nem
adtuk-e fel, sőt nem árultuk-e el olykor, esetleg talán hosszabb időn át ezeket
az alapértékeket? Vajon közreműködésünkkel több szabadság, igazságosság és sze
rétet volt-e tapasztalható a világban? Vajon számos értéket, amelyet a világ,
vagy ha úgy tetszik: a modern társadalom komolyan képvisel - még ha a gya
korlat olykor hátrább is kullog, mint az elmélet -, rní, az egyház tagjai nem
hátráltattuk-e inkább okvetetlenkedő, kritikus magatartásunkkal kibontakozásuk
ban '? Nem feledhetjük, hogy J ezus Krisztus egyházának feladatát nem légüres
térben kell megvalósítania, és - a mindenkorí környezet valódi értékeit reali
zálva - a konkrét helyen, a konkrét közegben kell Krisztust és az ő evangé
liumát hlrdetníe. - Azután: a technikai fejlődés, a motorízálás, a városiasodás
és még szamos t.ényező az emberek számára nemcsak előnyöket, de problémá
kat is hoztak. A magány, a félelem, az otthontalanság problémáit. Érthető te
hát, ha a ma és a holnap embere több otthonosságot és biztonságot is vár egy
házától, Vajon nem csalódik-e várakozásában?

Hosszú évek óta létbizonytalanságban élünk, mert fejünk fölött a háború fe
nyegető réme, A béke utáni vágy, - körkérdések igazolják ezt világszerte - a
katolikusok szemében is az értékskálának tetején van. Mit is tettünk és teszünk
azért, hogy valódi béke költözzék világunkba ? Mert az emberek ennek a való
di békének szelgálatát várják tőlünk. A tudományok, különösen a természet
tudományok fejlődese során az ember egy ideig talán hatalmának gyarapodását
élte és érezte át. Ma már ez az érzés és élmény tűnőben van, a bizonytalan
ságnak és veszélyeztetettségnek adott egyre inkább helyet. A holnap fenyegető,

ezért az emberek biztató segítség után vágynak. Igaz ugyan, ahogy fentebb
utaltunk rá, hogy az egyház egy sereg funkcióját elveszítette a modern társa
dalomban; de az is igaz, hogy ez a tény pozitív lehetőséget is jelent, neveze
tesen: hogy azt nyújtsa a világnak, amit az nem képes nyújtani. - Krisztus
biztonságát és békéjét.

Valljuk be, számos vonatkozásban hitelünket veszítettük. Ezt csak azzal nyer
hetjük vissza, hogy lemondunk sok, eddig élvezett evilági előnyről. és az em
berek szolgálatába állunk, s problémáikat a megoldáshoz segítjük, - újra nyo
matékkal hangoztatva -, az evangélium fényében.
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A tervezés feladata. Tudjuk, hogy minden olyan kísérlet, amely az egyház hol
napja számára készítget tervet, programot, - szükségképpen töredékes marad,
hiszen az egyház sohasem járhatja teljességgel a maga útját, mível - ezt hittel
valljuk -, egyházunkat Isten vezeti. Amikor azonban ezt hangoztatjuk, nem
mentesülünk a kötelezettség alól, hogy tervezzünk: hogy azt a feladatot, amit
J ézus Krisztus bizott ránk, mí magunk is vállaljuk. Minden kor embere, így
mi is, a történelmi mában élünk, és nekünk is közre kell működnünk a holnap
formálásában. Minden kisebb-nagyobb közösségnek, mely Jézus Krisztusnak szol
gálatába állott, melyaz ő szerétetéről köteles tanuságot tenni az emberek kö
zött, feladata, hogy e tanúságtétel valóságos, azaz érzékelhető, látható, hallható
és tapasztalható legyen.

Az egyház mínden cselekvésének krí téríuma, hogy valóban Jézus Krisztust
állítsa a világ elé és a Jézustól kapott feladatot a megvalósítás konkrét és kor
szerű formáiban hajtsa végre. Az egyháznak ma és holnap is Jézus felszabadító
és megváltó szeretetéről, a benne hozzánk forduló isteni szerétetről kell szóval
és tettekkel tanúskodnia. Itt és most nekünk kell tanuságot tennünk arról, hogy
sem halál, sem élet, sem angyalok vagy hatalmasságok, sem jelenvaló vagy el
jövendő, sem magasság és melység, és egyáltalán semmi sem tud mínket elvá
lasztani Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban jelent meg
számunkra (vö. Róm 8,38-39). Éppen ebben a páli megfontolásban rejlik mínd
az, ami a számtalan problémától elgyötört világunkban valóban döntő feladat
kell hogy legyen számunkra. Egyházunknak azzá a biztonságos hellyé kell vál
nia, ahol a ma embere megtapasztalhatja. hogy akkor is elfogadják, sőt szere
tik, ha munkateljesitménye nem kimagasló, mert ő maga gyarló és gyenge, be
teg, sőt bűnös. Kortársainknak át kell érezniük, meg kell élniök, hogy az egy
ház nem olyan intézmény, amely elnyeli az embereket, amely uralkodni kíván
rajtuk, hanem egyes-egyedül azért létezik, hogy Isten Krisztusban megjelent üd
vösségét közvetítse az embereknek. Amit kapott, azt kell továbbadnia. Ezért
egyházunknak - napjainkban talán jobban, mint valaha - világossá kell ten
nie az emberek szemében, hogy műkődése nyomán semmiféle politikai, ideoló
giai vagy hatalmi megfontolás· nem érvényesülhet, hiszen Isten fölszabadító, biz
tonságot és örömet hozó üzenetét hivatott közvetíteni. Ha valahol az egyház
valóban jelen van, ott még a szenvedés és a halál is elveszíti bénító, ijesztő ere
jét, hiszen azt hirdeti, arról tanúskodik, hogy Jézus megmentett a sötétség ha
talmától, a haláltól, - hogy megváltott minket. "Az egyház nem elnyomást, ha
nem fölszabadítást jelent az ember számára - azzal, hogy megbocsátást kap,
hogy kíengesztelődhet, hogy Isten megváltását élvezheti, hogy az ember életre
kapott meghívást, a szeretetre, a reményre és hálára. Mindezt az egyházban élő

ember átélheti." (Hans Küng : Was ist die Christliche Botschaft? In: Die Zu
kunft der Kirche, 1970. Einsiedeln-Mainz, 83.).

A konkrét egyházban, a mí tanúságtevő [elenlétünkben kell kortársainknak
megtapasztalniuk, hogy Isten szeretetében mások számára nyitottá válunk, hogy
létünk másokért, embertársainkért való létté alakul át. Aki abban a tudatban él,
hogy megváltott ember, az valóban elkötelezheti magát erre a - hogy úgy
mondjuk - "megváltó" munkára. Jól tudjá ugyanis, hogy a másiknak szük
sége van őreá. Minden keresztény ebben az értelemben "fontos ember", mert
meg' tud bocsátani, mert ajándékozni tud, mert tudja, hogy minden az övé, ő

pedig Krisztusé, Krisztus meg az Istené (vö. IKor 3,22).
Kortársaink kell hogy érezzék az egyház védő, anyai támogatását, azt, hogy

az egyház valóban védi az emberi szabadságot. Természetesen elsősorban ez egy
házon belüli feladat. Hogyan követelhetnénk "kint" olyant, amit saját sorainkon
belül nem tudunk - vagy nem akarunk - biztositani. Elgondolkodhatunk azon,
vajon az utóbbi, - mondjuk - egy évszázad emberei világszerte ezt a védő,

támogató, őszintén nyílt és bátor egyházat ismerhették-e meg? Vajon azt ta
pasztalhatták-e, hogy ennek a feladatnak a vállalásában is az üdvösség felé ve
zeti őket? - Vagy - mivel rosszul tett tanúságot -, nem volt-e inkább akadály
számukra az igazság és igazságosság keresésének, a szerétet gyakorlásának, a
szabadság megélésének az útján? Nem élték-e át olykor-olykor, hogy az egyház
inkább hátráltatója az emberi őszinteségnek. a valóban humán kultúrának és az
egészséges fejlődés útjának? (Vö. Albert Görres: Pathologie des Katholischen
Christentums 284.) - Azután Jézus az irgalmasságnak, a megbocsátásnak, a ki-
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engesztelődésnek az Istenéről szólt. Nyíltan karolta fel azokat, akik korának ki
vetettjei voltak, - leprásokat, bűnösöket, vámosokat. Vajon Jézusnak e maga
tartása minden konzekvencíájában érvényre jutott-e a tegnap és a ma egyhá
zában? És ha nem, vajon kellőképpen fölkészültünk-e arra, hogy holnap ér
vényre juttassuk Jézus akaratát? Nem felejthetjük, hogy az egyház fdadata
hirdetni a kiengesztelődést, Isten békéjét és- irgalmát. És azt sem, hogy az egy
ház "szentség", azaz jel és eszköz ahhoz, hogy belsőleg egyesülhessünk az Is
tennel és az emberekkel (vö. Lumen Gentium 1.).

A kiengesztelődésnek és a belső béke megteremtésének konkrét szolgálatok
ban kell az egyház életében jelentkeznie, Az egyház azonban csakis akkor te
het jó szelgálatot mind az egyetemes békének, mind a kiengesztelődésnek, ha 
amint Walter Kasper írja - előbb saját maga fogadja el a béke és kiengeszte
lődés alkotmányát. Csakis akkor tud hitelre méltóan a világ békéjének érde
kében cselekedni, ha saját sorain belül is tiszteletben tartja a szabadságot, az
egyes embernek személyd méltóságát és lelkiismereti szabadságát. A világban
csakis akkor jelentkezhet a szeretet és tolerancia prófétájaként. ha saját sorain
belül is ez a tolerancia uralkodik, hogy ha egységét a sokféleségben való egy
ségben éli meg (Glaube und Geschichte, Mainz, 1979. 379.).

Említettük, hogy - különösen az egyház életének indulásakor - a testvéri
ezeretet az egyháznak valóságos, mert Jézustól rendelt és élettel tanúsított ismer
tetőjegye volt. Újra csak körül kell néznünk a rnában, hogyaholnapot tervez
hessük, Valóban a testvéri szerétet hatja-e át sorainkat, valóban mindenfajta
fölfogásbeli és egyéb különbség rnellett és fölött Jézus szeretete egy-esíti-e a ke
resztény testvéreket? Az egyházatyák korában kedves és sokat használt fogalom
volt a kommunió, a közösség, mely elsősorban azt az asztalközösséget jelentette,
mely az Úr testével táplálkozott. Ennek tudatosítása ma is programadó. Tanul
tak és tanulatlanok, férfiak és nők, gazdagok és szegények, fehérek és feketék,
- és még sorolhatnánk -, mind [ogos várományosai az Isten országának, ha
az Úr asztala köré hittel gyűlnek össze. És még hozzátehetjük: hivatalviselők
és laikusok, konzervatívok és progresszívek a Krisztus-testvériség, az Isten
szolgálat egységében, mínt hitvalló egységben, Krisztus asztaláról kell hogy ve
gyék táplálékukat. Ha ezt hittel teszik, akkor környezetükben valóban Isten sze
rétetéről és békéjéről fognak - elsősorban az élet szavával - tanúságot tenni.
Nem feledhetjük, amint Ratzinger mondja, hogy kereszténnyé senki s-em válik
önmagáért, hanem mindig másokért. Vagy másként fogalmazva: ha másokért
vagyunk, akkor létezünk igazán önmagunkért is (Das Neue Volk Gottes. Düssel
dorf, 1969. 359).

Tudjuk, hogy az egyház nem öncél, hanem szolgáló valóság. A világ üdvös
ségét szolgálja (vö. Gaudium et Spes 45. és Lumen Gentium 48.). Ezt a szolgá
latot sokféleképpen vállalhatja. Mindenekelőtt az evangélium hirdetésével és
belőle forrásozó élettel, de egészen konkrét emberi, világi szolgálattal is. Mínd
azonáltal semmiféle evilági szolgálat, bármennyire értékes is legyen az, nem
ment föl attól, hogy Isten szeretetéről és az emberszeretetről tanuságot tegyünk.
Ez a kettős irányú, de egy cél felé vezető szeretet az egyetlen igazi vllág-szol
galata az egyház tagjainak. Az élő hit és az e hitből fakadó szeretet valóban
meggyőző, világváltoztató erő lehet. Tudatformáló erő, mely hatalmat ad az
egyház kezébe, de semmiképp sem politikai, evilági értelemben, hanem a hit
nek, reménynek és a szerétetnek gyümölcseként jelentkező, az Isten felé mutató
és vezető hatalmat (vö. Karl Lehmann: Konflikte und Chancen is Glaubens
verstandnis und Verkündigung. In: K. Horster, Bef'ragte Katholiken, 37.).

Újabb szempont és feladat: a holnap egyházi közösségcinek él{) és nyitott
közösségeknek kell lenniük. Saját határainkat mintegy fel kell robbantanunk. min
denki számára ki kell nyitnunk. Nem tartható már fenn az a belterjes tenyé
szet, az a nehéz levegőjű klíma, amely elviselhetellen volt sokak számára. S
mert ilyen volt, kifelé tekíntgettek, sőt ki is léptek az egyházból. Az egyháznak
nyitottnak kell lennie: minden emberrel, az egész világgal szolírlarttást kell vál
lalnia, és együtt kell működnie a világ alakításán. Az csak természetes, hogy
ennél az együttműködésnél a saját képességeit, feladatát kell hozzáadnia a ],ö
zös munkához.

A misszionárius dialógus nem a visszavonulás, nem az elzárkózás, nem a get
tó-mentalitás, hanem a koritaktusteremtés minden emberrel (Karl Rahner: Struk-
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turwandel del' Kirche als Auf'gabe und Chance. Freiburg, 1973. lOD-IDa.). - E
nyitottság mutatkozik meg egyre inkább akkor - a Vatikánum hivatalos állás
foglalásától is támogatva -, amikor az egyház kész az együttműködésre más ke
resztény hitvallású emberekkel és csoportokkal, sőt más vallásokkal és kifeje
zetten vallás nélküli, ateista csoportokkal is. lsten országáról szóló örömhírünk
fölszabadító, kapukat nyitó magatartásban kell hogy megnyilatkozzék. Érthetet
len lenne, ha a mai átmeneti helyzetben, amikor mínden ember aggódva, de
egyben bizakodva is tekint a jövő felé, az egyház görcsösen és félelmes szoron
gással falai mögé húzódnék, és zárt kapuk mögött érezne csak biztonságot. Saj
nos túl hamar és könnyen elfelej tettük, hogy van okunk bizakodó optírnízmusra,
egyszerűen azért, mert az egyháznak a jövője már elkezdődött, mível Jézus ezt
a jövőt örökre szólóan nyitotta meg az egész emberiség számára.

Jézus Krisztus hivő közösségének tehát abban a tudatban kell élnie, hogy
küldetése van. E küldetés pedig kötelez. Egy olyan közösség, amely túlnyomó
részt csak Iogyasztókból állna, lassan elveszítheti jövőjét. A közösség tagjainak
külön-külön és együtt is vannak e küldetéstudatból fakadó feladatai. És e fel
adatoknak csakis akkor tudnak majd megfelelni, ha nemcsak néhány hivatal
viselőtől várják, hogy szóljon és tegyen helyettük, hanem míndannyían részt
vállalnak szóban és tettben az evangéliumi küldetésbő1. - Az egyház - úgy,
ahogy ma előttünk áll - ebben a vonatkozásban komoly reformra szoru1. Egy
hází közösségeink, egyházközségeink túl nagyok, túl anonimok ahhoz, hogy va
lóban tudatosan részt vállalhassanak ebből a küldetésből. Ismeretesek azok a
problémák és nehézségek, amelyek a kisebb létszámú közössézek megalakulása során
támadtak és támadhatnak a jövőben is. De semmiféle probléma és nehézség nem ment
fel az alól, hogy meghalljuk az idők szavát, észrevegyük az idők jeleit. Keresz
tényként élni csak közösségben lehet. Ez Krisztus rendelése. A nagyobb tömeg
esetleg imponáló, de közösségtudatot a múltban sem volt képes és ma sem ké
pes formálni, előmozdítani. A szektásodás, a klikk-alakítás ellen határozottan
fel kell lépnünk. A veszély azonban még nem teheti érvénytelenné a reális ér
téket egy ma "modernnek" tartott, de voltaképp ősi keresztény gondolatnak,
illetőleg közösségí gyakorlatnak.

A keresztény egyházi közösség akkor válhat a holnap egyházi közösségévé:
ha Jézus evangéliumát hirdeti; ha az eukarisztiát ünnepli; ha segít a szegénye
ken; ha kiszolgáltatja a szentségeket; ha küzd a több igazságosságért; ha az em
bereket az üdvösség felé vezeti; ha az erkölcsnek őre lesz; ha Istent dicséri; ha
megbocsátja a bűnöket; ha imádkozik az emberekért; ha küzd a jobb világért;
ha bemutatja, milyen az ideális Krisztus-közösségi élet; ha Jézus küldetését vál
lalja és folytatja; ha segít a lelki válságba került embereken; ha az emberhez
méltó életért küzd földünkön; ha a keresztények egységének megvalósítasán fá
radozik; ha szószólój a és szolgálója lesz az emberek testvériségének ; ha lemond
a hatalomról és gazdagságról; ha korszerűvé teszi istentiszteletét; ha megfelelőbb

szelgálatokat és hivatalokat állít a közösségbe; ha a Szentírást olvastatja és ma
gyarázza; ha - és míndenek felett - azt hirdeti, ami egyedül fontos az ember
számára: a Jézus Krisztusban elérkezett üdvösséget.

Az egyház holnapjáról, a holnap felé vezető útról különféle fölfogások, vé
lemények lehetnek. Jézus evangéliumát a konkrét helyzetben különféle módon
lehet alkalmazni, és igény szerint különféle - hogy úgy mondjam - nyelvezet
ben lehet előadni. Kétségtelen feladatunk és kötelességünk, hogy minden ilyen
újnak jelentkezését, az új próbálkozásokat fölűlvizsgáljuk. Ha megfelelőek, akkor
alkalmazzuk azokat, sőt fejlesztenünk· kell az új eszközöket, módszereket. Yves
Congar írja: "A reformok nehéz vállalkozások. Türelmetlen emberek, akiknek
kevés érzékük van a hagyománnyal kapcsolatban, saját önkényes eszmélket gyak
ran minden fölé akarják helyezni. Az a veszély fenyeget ilyenkor, hogy a re
formok szektás mozgalmakká fajulnak. Hogy egy-egy reform ne torkelljon skiz
mába, szektába, annak bizonyos feltétel ei vannak. Ilyenek: a szeretetnek, a ca
ritasnak elsőbbsége. A szerétet mindenféle pasztorális hasznosságót vagy meg
szekott szísztémához kapcsolt gondolkodást, intellektuális megfontolásokat meg
előz és fölülmúl. - Azután gondoskodni kell arról, hogy mindent összefüggései
ben vizsgáljunk. Hogy rnindíg a központ felé tekintsünk, és hogy ez a központ
mindig Jézus Krísztus és az ő evangéliuma legyen. - Azután türelmeseknek
kell lennünk. Nem lehet mindent egyszerre elérnünk. Valódi megújulásra, ele-
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ven, életszerű módon csakis az elvek életszerű alkalmazásával lehet eljutni, és
semmiféle új, .megreformált' helyzetet nem lehet mechanikus módon megte
remtení, - Végül: ne feledkezzünk el a józan emberi gondolkozásról. a józan
ész használatáról." (Die Heilige Kirche, in: Mysterium Salutis, IV/l. Einsiedeln,
1972. 474 sköv.)

" ••• a föld sója, a világ világossága ..•" Az elmúlt kb. egy esztendő során négy
tanulmányban az egyházról elmélkedtünk. Igyekeztünk arra is válaszokat keres
ni, mí a feladatunk itt és most, helyi egyházunkban, a kisebb-nagyobb egyház
községekben. Jézus hegyibeszédében világos választ adott régen és nyújt ma is
míndannyíunknak arra a titkon elsóhajtott vagy hangosan kimondott kérdésére:
miért is vagyunk, és mit tegyünk? Jézus ezt mondja: Ti vagytok a föld sója,
a világ világossága, a hegyen épült város. Igen, mi azok vagyunk, akik máso
kért vagyunk. Azért, hogy a föld ízesebb legyen, hogy világunk ragyogóbb le
gyen, hogy az emberek lássák, hova, merre kell tartaniuk. Az egyháznak, ne
künk, mindig a világért, a világ számára kell léteznünk. Nem önmagunkért.
saját céljaink megvalósításáért vállalkozunk lsten és az emberek szelgálatára.
Ha elhatárolnánk önmagunkat az emberektől, a világtól, ha bevonulnánk és be
zárkéznánk az elefántcsonttoronyba, elvesztenénk identitásunkat. A só elvesztené
ízét, a fény kíaludnék, a város romba dőlne.

Egyházunk jelen volt, van és lesz a világban, mert Krisztus nyomdokában
járva vállalja ezt a szolgálatot, Mi mindannyían a hivők közösségének tagjai,
csakis ebben a szellemben tudunk hűségesen megmaradni a szolgálatban. Elsza
kadunk a világtól, és nem teljesítjük a Krísztus által reánk rótt feladatot, de
eltávolodunk Krisztustól is, ha csakis az érdekelne bennünket, ha csakis az vol
na számunkra a legfontosabb kérdés: ki az igazhitű, - és nem azon töprengé
nénk, fáradoznánk, hogy miként vállalj unk több áldozatot, eredményesebb mun
kát Krisztus küldetésében, az emberek szolgálatában, Természetesen ez a szol
gálat nemcsak szép szó, nem frázis, nem absztrakt elmélet, nem papíron ki
dolgozott pasztorálteológiai terv, hanem élet, Krisztus nyomába szegődö élet.

Ha az egyház jelenléte állandó ősztökélést jelent majd a jóra, ha a mí je
lenlétünk eme a jóra biztat, nevezetesen az öregek, az elhagyottak, a betegek,
a lelkileg éhesek, az igazság után kérdezők kielégítésére, támogatására, feleme
lésére, - akkor betölti az egyház is és betöltjük mí is hivatásunkat. Akkor.
újra csak Krisztusra mutatva, felé tekintve, a számonkérést tőle várva el tud
juk majd mondani, hogy ízt adó só, világosságot jelentő fény és biztonságot,
célt mutató, nyújtó város leszünk a földünkön.

Joggal állítj uk, hogy az egyház a Krisztus-hivők közössége, és ezért több,
mint a csakis földre tekintő humanisták társasága. De ugyanakkor nem felejt
hetjük, hogy igenis vannak az egyháznak és abban nekünk valóban emberne
mesítő és emberszolgáló, azaz humanista kötelezettségeink is. És mivel vannak
ilyenek, azért hivatástudatunkból fakadóan reánk nehezedik az emberiség lelki
ismeretének kényes és súlyos feladata. Az egyház tagjainak fel kell emelniük
szavukat mindig és mindenütt, ahol a szeretet és béke helyett a gyűlölet és há
borúság, az igazság és igazságosság hirdetése és szolgálata helyett a tévedés,
megtévesztés és jogtalanság akar diadalt ülni. Volt régen és van ma is olyan
törekvés egyházunkban, mely azt Igényelné, hogy "húzzuk meg élesebben a ha
tárokat!" Azaz határoljuk el önmagunkat a kívülállóktól. Régi, középkori termi
nológiával ezt így mondhatjuk: éljünk gettő-életet. Ne feledjük: nem ez a krísz
tusi missziós parancsból fakadó lelkület, és nem ez az ajtókat föltáró Léleknek
az akarata. E szánalmas törekvésből vagy kényelmes biztonságra törekvő, eset
leg félelemből fakadó magatartásból legföljebb csak az a szomorú eredmény
származhat, hogy majd az évezredfordulón, amikor mintegy hétmilliárd ember
lesz földünkön, az egyház bezárhatja kapuit, vagy legalább is egyfajta "rezer
vátumba' vonulhat. Ha nem teljesítjük mí, itt és ma, hivatásunkat, ha nem
akarunk Krisztus felszólításának engedelmeskedve a föld sója és a világ vilá
gossága lenni, akkor a keresztények száma - és ami ennél is fontosabb: a való
ban hivő emberek száma - jelentéktelenné fog zsugorodní, Tegyük fel tehát
újra a kérdést: vajon lesz-e jövője az egyháznak húsz esztendő múltán, az ez
redfordulón? - Lesz, de csak akkor, ha az egyház tagjai a történelmi mában
átgondolják hivatásukat, ha fölismerik küldetésüket és hallgatnak Krísztus kül-
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dő szavára. Ha szolgálnl fognak, tniként Mesterük, Ha az Ö örömhírét fogják
hirdetni. Ha evangéliumának ítélőszéke elé állnak. Ha az életet választják. Mert
"élni annyit jelent, mint szüntelenüí változni, mint mindíg búcsút venni, meg
hitt és megszekott életformáktól. Ebben az értelemben míndig búcsúzunk az egy
háztól, illetőleg annak kűlső formáitól, az egyháziasság külső megnyilatkozásai
tól. A XIX. század egyháza ebben az értelemben nem a mí egyházunk. És a
miénk nem lesz a holnapé. a harmadik évezredé, Nem, mível külső ruházata
meg fog változni. Struktúrák és külső formák, azaz az egyház ruhája míndíg
változó lesz. Ennek míndíg meg kell változnia. Pusztán szavakkal, szóbeszéd
del azonban semmiféle változásra nem kerülhet sor" (Franz König: Die Stunde
der Welt. Wien, 1971. 127.).

TEILEIARD DE CHARDIN

Gondolatok a boldogságról*
Mint ahogy az élettelen Anyag Világában minden test az egyetemes gra

vitációs törvényeknek engedelmeskedik, ugyanúgy az élő Anyag Világában is
mínden szerves létező, még a legalacsonyabb rendű is, abban az irányban tájé
kozódik és mozog, amely a legtöbb jólétet hozza számára.

Tehát a boldogságról beszélni: az előadó legkönnyebb feladatának kellene
lennie. Hiszen ha élő szól élőkhöz, biztosra veheti: nem kell őket meggyőznie,

mert már "beavatottak hoz" beszél.
Igazában viszont sokkal kényesebbnek és bonyolultabbnak bizonyul az a fel

adat, amelyre ma itt vállalkozem.
Kétségtelen, hogy akárcsak minden más élőlény, az Ember is valóban bol

dog akar lenni. Csakhogy benne ez az alapvető igény már bonyolult és új for
mát ölt. Mert az Ember nemcsak a többinél érzékenyebb és fürgébb élőlény.

"Emberré válása" révén ő már gondolkodó és bíráló létező. Nos, a reflexiónak
ez az adottsága két, félelmetes erejű tulajdonságot hoz a világba: annak meg
látását, ami lehetséges, és annak előrelátását, ami eljövendő. Olyan két képes
ség ez, rnelynek megjelenése elég volt, hogy máris zavart és sokfelé szóródást
hozzon az Életnek mindaddig oly összefüggő és annyira krístálytíszta növelee
désébe. A lehetségesnek és a jövőnek meglátása: ez a két képesség fonódik ösz
sze, hogy kimeríthetetlenné tegye és mínden irányban megnövelje félelmünket,
- de reményeinket is... ott, ahol az állat nem ütközik nehézségbe, hogy té
vedhetetlenül haladjon előre a felé, ami kielégíti, az Ember míndan lépésekor
és minden irányban problémát lát, amelyre - amióta csak Ember -, szünte
Ienül - és eredménytelenül - igyekszik végleges és egyetemes megoldást ta
lálni.

"De vita beata": elmélkedjünk a boldog életről amint már a régiek is
mondták, Mi is a boldogság?

E témakörben könyvek, kutatók munkáí, egyéni és közösségí élmények szá
zadok óta szenvedélyes ütemben követik egymást, de nem sikerül egyöntetű

meggyőződést teremteniök. S végül is sokak számára az a gyakorlati következ
tetés alakul ki e sok vitából. hogy meddő vállalkozás volna tovább keresni. Vagy
a problémát megoldhatatlannak látják: ezen a világon nincs igazi boldogság.
Avagy pedig azt vélik, hogy rengeteg különféle megoldás van s ezért az egész
kérdés bizonytalan. Hogy ki boldog? - ez személyes megítélés ügye. Te a bort
szereted, meg a jó ételeket. Én inkább az autót, a költészetet, és szeretek [óté
konykodn] is. "Kinek milyen az ízlése, és kinek mekkora a szerencséje" - ezt
bizonyára gyakran hallottátok ti is. S lehet, hogy kissé így is gondolkodtok.

Előadásomban éppen kortársainknak ilyen relatívísta s végeredményben boru
látó szkepticízmusával akarok szembeszállni, mert azt szándékszem megmutatni,

"Teilhard de Chardin Pekingben, 1943. december 28-án tartotta meg ezt az előadását.
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