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Egyház és hivatás

XXIII. János pápa és a II. Vatikáni zsinat

Latin-Amerikában élek, s ennek a kontinensnek a szemszögéből szernlélem az egy
házban folyó eseményeket is. Az egyház Jézus Krisztus tanitványainak közössége,
vagyis azoké, akikkel a Lélek azt mondatja: Abba, Atya. A mi hivatásunk: tanítvány
nak lenni. Küldetésünk az, hogy ma tanúságot tegyünk Istenről, a mi Atyánkról. Mit
jelent Isten meghirdetése? Mit jelent Isten atyasága ma - ez a mi nagy kérdésünk. A
tanítvány feladata: hirdetni a birodalmat, Isten Országát és az Ország Istenét - mi az
Ország Istenében hiszünk. A keresztények nem választhatják el Istent az Országtól.

Isten birodalma azt jelenti, hogyelismerjük Isten akaratát: annak kell érvényesül
nie a Földön, az emberi történelemben. És ezért mondjuk a keresztény imádságban:
legyen meg a Te akaratod, jöjjön el a Te országod. Föl kell tehát ismernünk az' Ő or
szágát a mi világunkban, ez az Ő akarata. Ezt könnyű így mondaní, de amikor el kell
fogadnunk Isten akaratát a mi történelmünkben, akkor találkozunk a nehézségekkel.
Egy népszerű francia költő, Jacques Prévert írt egy kis verset, amelynek ez a címe: A
béke Miatyánkja. Így kezdődik: "Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, maradj ott." Va
jon sok keresztény nem így imádkozik-e? Nem azt kérik, hogya Te országod jöjjön el,
a Te akaratod teljesüljön, hanem: "Maradj ott, ahol vagy. Ne zavarj bennünket, mert
túl sok dolgunk van."

Aki elválasztja Istent az Országtól, az abba a hibába esik, amit a Biblia így mond:
bálványimádás. Isten, Jézus Krisztus Istene az Ország nélkül: bálvány, és nem a
szeretet Istene, az ország, a béke, az élet, az igazság, a szabadság Istene. Meggyőződé
sem szerint nekünk, Jézus Krisztus tanítványi közösségének a hivatásunk, feladatunk
meghirdetni Istennek ezt az Országát.

Majdnem két éve, hogy Rómában a rendkívüli szinódus megünnepelte a II. Vati
káni zsinat befejezésének 20. évfordulóját. A szinódus arra figyelmeztetett, hogy Jézus
Krisztus üzenetének középpontjában Isten Országának meghirdetése áll, és ezt az
igazságot a II. Vatikáni zsinat szellemében el kell mélyíteni. Bizonyos körökben néha
azt lehet hallani, hogy a zsinat nagy esemény, volt, de egy kissé már túlhaladott, és
nekünk más problémáink vannak. Ez a szemlélet felületes. El kell mélyítenünk ma
gunkban azt, amit a zsinat az egyházról mondott. Amikor a szinódus az egyház jelen
létéről szól a világban, akkor három tényre mutat rá. Először: számolni kell a kereszt
teológiájával és a húsvéti misztériummal. Másodszor: az Ország hirdetése folyamán
törődni kell az evangéliumi üzenet inkulturációjával. Végül: komolyan a szegények
oldalára kell állni.

Most a latin-amerikai egyház tapasztalatából szeretném megvilágítani ezt a hármas
felhívást. Beszéljünk először azokról a kihívásokról. amelyeket XXIII. János emlege
tett a zsinatnak. Yves Congar szavaiból indulok ki: az évforduló alkalmából nemrég
azt írta, hogy a zsinat valószínűleg csak most kezdi éreztetni igazi hatását az egyház
ban. Megjegyzi, hogyamúltban mindig így volt, a zsinatok igazi hatása 30-40 évvel
később kezdödött. Ezért kell a II. Vatikáni zsinat szellemiségének forrásához vissza
menni, ahhoz a kihíváshoz. amit a nagy pápa, XXIII. János fölvetett.

(Elhangzott a Pax Romana világkongresszusán. Rómában 1987 szeptemberében.)
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Hadd idézzek XXIII. János pápától egy olyan szöveget, amelyet kevéssel a halála
előtt diktált Cigognani bíborosnak. Ez jól kifejezi mondanivalóját, egész prófétai ví
zióját: "Ma jobban, mint valaha, és bizonyára jobban, mint az elmúlt századokban,
arra kaptunk meghívást, hogy szolgáljuk az embert, minden embert, nemcsak a kato
likusokat. Az emberi személy jogaival kapcsolatban nem csak a katolikus egyház
jogait kell tekintetbe vennünk. A jelen körülmények, igények, a doktrinális elmélyítés
elvezettek bennünket a valósághoz, amint mondtam a zsinat megnyitó beszédében.
Nem az evangélium változott meg, hanem mi kezdjük azt jobban megérteni. Aki húsz
évet Keleten töltött s nyokat Franciaországban, és találkozott kűlönbözö kultúrák
kal, az tudja, hogy a pillanat elérkezett: föl kell tudni ismerni az idők jeleit, és
messzire kell nézni." Úgy érzem, hogy XXIII. János pápa a zsinat összehívásához hoz
zákapcsolta a messzire nézést. Szeretném követni ezt az útmutatást, és arra hívom
mindnyájukat, hogya messziségbe nézzenek.

Ha a pápa zsinat előtti beszédeit olvassuk, három téma rajzolódik elénk. Ez három
világ kihívása. A modern világé az első kihívás, és ez a legismertebb. Arra szólít fel
bennünket, hogy nézzünk szembe világunkkal. XXIII. János többször hivatkozott rá,
és a zsinat központi gondolata lett a világra nyitás: az egyháznak szembe kell néznie a
személy, a demokrácia, a szabadság, a tudomány, a technika kérdéseivel. A modern
világ kihívása, jól tudjuk, a felvilágosodással kezdödött, de különösen megerősödötta
XIX. században. A zsinat szerint azonban az emberiség történetét nem úgy kell fel
fogni, mint egyházellenes folyamatot, hanem meg kell látni az értékeit, de ugyanak
kor meg kell tudni különböztetni az igazi és a hamis értékeket.

A pápa szerint a másik nagy kihívás a keresztény világé, továbbá a nem keresztény
vallások világáé. A többi keresztény egyházakról és a nem keresztény vallásokról az
egyháznak el kell ismernie, hogy az üdvösség igazságai ezekben is jelen vannak. - E
két nagy kihívás számára a talaj már elő volt készítve. A zsinat előtti évtizedekben
számos tapasztalat és reflexió mélyítette el azt a két kihívást, amely a modern és a ke
resztény (nem katolikus) világból érkezett. Sok teológiai munka látott napvilágot, sok
püspök és teológus szakértő felkészült erre a szembesítésre. Szép szövegek születtek,
amelyeknek igazi ismeretére még nem jutottunk el teljesen.

Azonban úgy látom, hogy van egy harmadik kihívás is, amely másféle világból jön.
XXIII. János meglepő módon utalt erre egy hónappal a zsinat kezdete előtt. Szep
tember ll-én a pápa beszélt a szegények egyházáról. Ez a kis szöveg tele van mély
gondolatokkal: "Az alulfejlett országokban is jelen van az egyház, és az a feladata,
hogy mindenki egyháza legyen, különösen a szegények egyháza." E mondathoz há
rom megjegyzést kell füznöm. Álljunk meg először az "alulfejlett országok" kifejezés.
nél. Kevéssel azelőtt XXIII. János pápa enciklikájában írt a fejlődő országokról. Ezzel
az eufemizmussal a szegény országokról beszélünk. Idézett beszédében nem fejlődő

országokat emleget, hanem határozottan alulfejlett országokat. Vagyis a pápa szerint
a mai világ szegénységét látva, az egyháznak pontosabban meg kell ismernie felada
tát a szegénységgel, az alulfejlett országokkal kapcsolatban. Másodszor: az egyház
adott tényezőként jelentkezik, valóság és ugyanakkor megvalósításra váró terv. Már
jelen van és hirdeti Krisztus misztériumát a történelemben. Ez a mü azonban még
nem fejeződöttbe.

Harmadszor: az egyház mindenkié, de különösen a szegények egyháza. Az egyete
mes egyház a mindenki egyháza. Az egyház egyetemessége alapvető kérdés; azt akar
ja mondani, hogy Isten szeretete minden emberi személyhez szól, nincs senki, aki ki
lenne zárva Isten szeretetéböl, Ez az egyetemesség alapvető tétele keresztény hitünk
nek és az egyházról alkotott fogalmunknak. Ugyanakkor a "mindenki egyháza" a
"szegények egyháza" is kell hogy legyen. Azt hiszem, az egyetemesség nélkül nem
lehet megérteni e kifejezés értelmét: szegények egyháza. Mint hívőknek és Jézus
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Krisztus tanítványainak nem áll hatalmunkban válogatni. Amint Isten és Jézus tette,
nékünk mindenkit kell szeretni. Ugyanakkor úgy, mint Isten és az Ö közöttünk jelen
levő Fia, előszeretettel kell lenni az emberiség legnyomorultabbjai: a szegények
iránt. Ez az egyetemesség és ez az előszeretet két fontos dimenziója a keresztény élet
nek, a keresztény közösség életének. Nem lehet megélni egyiket a másik nélkül.
XXIII. Jánosnak ezt a gondolatát és kívánságát is elfogadták a zsinaton, de nem
ugyanolyan mértékben, mint az első kettőt.

Megindultan kell megemlékeznünk Lercaro bíborosról is. Az első zsinati ülés vé
gén Lercaro fontos beszédet mondott. Felszólalásából csak két dolgot idézek. Az
egyik: "A szegénység és az egyház küldetése a szegénység felé nem lehet a zsinat
egyik témája, hanem a zsinatnak ez a témája. Nem egyik érintett téma, hanem a
zsinat tárgya." Lercaro, Bologna érseke itt valami nagyon fontosat fogalmazott meg
mély intuícióval. Ha elfogadnánk ezt a perspektívát, akkor a szegénység határozná
meg küldetésünket. így termékenyen lehetne válaszolni az első két kihívásra is,
amely a modern világ és az ökumenikus perspektíva felől szól hozzánk. Lercaro
beszélt "az Ország törvényéről" is. "Számot vetni a szegénységgel, az egyház
küldetése számára ez az Ország törvénye." Lercaro bíboros nagyfokú társadalmi
érzékenységgel szemlélte az életet. Beszédében azonban a teológiai aspektust emelte
ki: a szegénység jelen van ebben a fájdalmas világban és ebből született az Isten
Országának egyik törvénye.

A nagy János pápa emlékeztet bennünket először arra a három világra, amely
kihívás az egyház számára. Úgy gondolom, hogy e három világból jövő kihívás mindig
jelen van köztünk. Eleinte a szegénység világát egy kicsit más módon szemléltük. De
a felismerés már ott a zsinaton megfogalmazódott: az egyházban fejleszteni kell asze
gények iránti előszeretet tudatát. "Az egyház előszeretettelöleli át mindazokat, akiket
az emberi gyengeség sújtott, sőt szegény és szenvedö alapítójának képmását ismeri
fel a szegényekben és szenvedökben." (LG 8.) Úgy gondolom, hogy a mai egyház már
jobban tudatában van a kihívásnak, ami a szegénység világából jön. Akkor azonban,
amikor az egyház jelenlétéről beszélünk ebben a három világban, nagyon komoly
probléma merül fel: az egyház önazonosságának problémája. Melyik az az egyház,
amelynek jelen kell lennie ebben a három világban? Ez a három világ itt van, követe
lően és változva, amint a zsinat észrevette: mindig jelentkezik és feleletet kér a
keresztény közösségtől.

A szegények egyháza

A zsinat kifejezését kölcsönözve az egyháznak három utat kell végigjárnia. Ezek: a
kereszt és a húsvéti misztérium teológiája, az evangéliumi üzenet inkulturációja és a
szegények iránti előszeretet.Ezt a három ösvényt előszörMedellínben mutatták meg.
A medellíni szintézisben az egyház fejlődését a következőkben foglalták össze: az egy
háznak szegénynek, misszionálónak és húsvétinak kell lenníe. Mindegyik aspektus
hozzátartozik az egyházhoz.

Szeretnék először néhány szót mondani a szegénységről. A szegénység, amint azt
egyes keresztény körökben hívják, a "valóságos szegénység" - kétségtelenül társadal
mi, gazdasági és politikai kérdés. Most azonban a szegénységnek egy másik aspektu
sára szeretnék utalni: a szegénység halált jelent. A fizikai halálra gondolok, amely a
táplálék, az egészség, az ápolás, az élet megbecsülésének hiánya által következik be.
Ez a fizikai halál jelenti elsősorban a szegénységet. Teológus koromban egy egyház
atya életét olvastam. A francia szerzö azt mondta a könyv utolsó lapjain: ez az egy
házatya élete végén meghalt. És én megkérdeztem: tehetett volna másként? az élete
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végén? Európából visszatértem a saját kontinensemre. és megtaláltam ennek a kifeje
zésnek az igazi értelmét. (A szerzö nyilván nem erre gondolt, de ez nem érdekes. A
szövegek egy kicsit mindig függetlenülnek szerzőjüktől.)Odahaza azt láttam, hogy az
emberek nem az életük végén halnak meg, hanem az életük kezdetén. Mert kűlönö
sen a szegény országokban a gyermekek halála súlyos tény. Alig kezdik el az életet,
máris meghalnak. Az a mondat, amit először szellemes tréfának találtam, halálosan
komolynak bizonyult.

A szegénység tehát halált jelent, fizikai halált. De nemcsak ezt, hanem kulturális
halált is. Az antropológusok azt mondják, hogy a kultúra élet. Amikor egy fajt, egy
nyelvet, egy kultúrát megvetnek. akkor megölik az oda tartozó embereket. Megölik
egy részét az életüknek, mert megakadályozzák azt, hogy emberi lényként kezeljék
őket. Így is meg lehet csonkítani az embereket. A szegénység tehát halált jelent, nem
csak megoldandó társadalmi, gazdasági és politikai kérdést. Még másképpen is meg
közelíthetjük azonban a szegénységet: a szegény - jelentéktelen. Az, aki nem szá
mít, aki nem fontos a társadalom számára, akit el lehet felejteni. A szegények a tör
ténelem ismeretlenjei. Nemcsak az ételhez, a táplálkozáshoz, az emberi élethez való
jogukat nem ismerik el, hanem a valláshoz való jogukat sem. Tehát a szegény a jelen
téktelen. Nem akarom a "szegény" jelentését erre az egyre csökkenteni, de azt gon
dolom, hogy ez is fontos megközelítés. A szegénység átfogó emberi jelenség, emberi
tény, nemcsak társadalmi, gazdasági kérdés. Ne gondolják, hogy ugyanakkor a társa
dalmi és gazdasági aspektust nem tartom fontosnak. Egyáltalán nem erről van szó.
Ezek a kérdések központi fontosságúak. Mégis azt mondom, hogy a szegénység végső

jelentése a jelentéktelenség és a halál.
Úgy tűnhet, hogya keresztény számára a szegény iránti előszeretet egyedüli motí

vuma az értelmi belátás. Én azt gondolom, hogy végső fokon az tesz bennünket elkö
telezetté a szegények iránt, hogy Isten - Isten. Bizonyára vannak más okok is, amiért
a szegények mellé kell állni. Például a társadalmi és a pszichológiai elemzések kö
vetkeztetései nyomán. Ezek segítenek föltárni a szegények emberalatti helyzetét, és a
mellettük való elkötelezettségre indítanak. Sokakat bizonyára társadalmi és emberi
tényezők ösztönöznek arra, hogy a szegények mellé elköteleződjenek. Aki szegény
országból jön, az könnyebben megérti és megragadja ennek a szolidaritásnak az ér- .
telmét. De egy keresztény végső soron azért kötelezi el magát a szegények mellett,
mert hisz Jézus Krisztus Istenében. Ha itt Európában vagy az USA-ban a szegénység
ről beszélek, azt mondják nekem: értem, hogy a szegénységről beszél, mert ön perui,
latin-amerikai, megértem önt. Mindig ugyanazt válaszolom: kérem, he értsen meg
olyan gyorsan. Az első ok, amiért a szegényekről beszélek, az, hogy keresztény va
gyok. Csak ezután következik az, hogy latin-amerikai vagyok. Elsősorban az Ország
törvénye kötelez - Lercaro bíboros és a II. Vatikáni zsinat kifejezésével. Ez a törvény
pedig Jézus Krisztus Istenére vezethető vissza. Ez az elkötelezettség egyrész, a sze
gényekre, a jelentéktelenekre, az emberiség utolsóira irányul, másrészt pedig magára
Istenre. Amikor szegény egyházról beszélnek, akkor arra az egyházra gondolnak, arra
a keresztény közösségre, amely elkötelezte magát a szegényeknek. Mégpedig azért,
mert hisz Jézus Krisztus Istenében.

Az egyház másik alapvető dimenziója: missziós küldetése. Az egyház - küldetés.
Minden nemzetet tanítvánnyá tenni - ez az Úr parancsolata. Misszió nélkül nincs
egyház. Nincs egyház önmagáért! Az egyház olyan mértékben van, amilyen mérték
ben mások szolgálatában áll. Rahner mondta néhány évvel ezelőtt a II. Vatikáni zsi
nattal kapcsolatban: ez volt az első zsinat, amelyen az egyház egyetemessége tudato
sult. Rahner nem tagadja a többi zsinat egyetemes voltát, de mégis azt mondja: az
egyház elérkezett egy olyan pillanathoz, amikor ez az egyetemesség tudatossá vált.
Amikor a keresztény üzenet inkulturációjáról beszélnek és az egyház egyetemességé-
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ről, nehéz meghatározni a kettő összekapcsolódását és arányát. A keresztény üzenet
nek egyetemesnek kell maradnia, de minden kultúrában meg kell testesülnie. Afrikai
és ázsiai testvéreim nagyon erősen emlékeznek az inkulturáció szükségességére. Az
egyház számára ma nagy kihívás ez; ezt a missziós feladatot betölteni valóban külde
tést jelent. A missziónak azonban van egy másik szempontja is. Egyik bizonyítékunk
arra, hogy az evangéliumot valóban hirdetik, az, hogy a szegényekhez valóban elju
tott az örömhír. Nekem úgy tunik, hogy ez a feladat nyitott, és a kérdésre újra meg
újra választ kell adnunk. A szegényeknek valóban hirdetik az evangélumot? Az in
kulturáció követelménye, amelyre a szinódus emlékeztet, pontosan ebbe az irányba
mutat. Tehát a különbözö kultúrákban más-másképpen, de a szegényeknek kell hir
detnünk az evangéliumot.

Medellín végül húsvétinak nevezte az egyházat, s erre a szinódus is emlékeztet:
Krisztus keresztjére és a húsvéti misztériumra. Előbb azt mondtam, hogy a szegény
ség végső soron a halált jelenti. A jelentéktelenek halálát. Az egyház föladata viszont
az, hogy hirdesse az Úr feltámadását. Mi is azért jöttünk ma össze, mert valaki egy
szer azt mondta: Krisztus feltámadt. Krisztus föltámadásának híre hív minket egy
be. Ez hozza létre azt az együttest, amely az egyházat. Az egyház föladata megerő

síteni ezt az igazságot: az élet és nem a halál a történelem utolsó szava a hívó
ember számára. Tehát az életet kell meghirdetnünk a maga valóságában, azt az éle
tet, amelyre a halál ráüti ugyan bélyegét, de mégis az életé az utolsó szó. Az egész
életet kell hirdetni: a lelki életet, a vallásos életet, a fizikai életet, a materiális életet 
az egész életet, a halál által megjelölt valóságban. Aki az életet így hirdeti, annak a
saját életét kell odaadnia. Erre az Úr adott példát: Ő hirdeti nekünk az életet. Ez a
húsvéti misztérium. Ez átmenet a halálból az életbe. És ma az egyházban - külön
bözö helyeken a világban - Latin-Amerikában éppúgy, mint Ázsiában, Afrikában és
Európában, a keresztények életüket adják Krisztusért. Az ő tanúságuk hozzászokta
tott bennünket ahhoz, hogy a mártírokról mint az egyház életének fontos és ősi

ősszetevöiröl beszéljünk.
Nem vagyok felhatalmazva arra, hogy akárkit mártírnak nevezzek, és ha én most

mártírokról beszélek, akkor lág értelemben tanúkra gondolok. Az egyházban külön
böző helyeken lehetünk tanúi ennek, az én egyházarnban. a latin-amerikai egyházban
is. Nagyon fájdalmas és nagyon gazdag tapasztalat ez. Hagyományosan azt mondják,
hogy az egyházat a mártírok vére táplálja. Meggyőzödésem,hogy az egyháznak így is
kell megmutatkoznia. Egyházunkban sokan azért lettek tanítványokká, mert látták
azok példáját, akik életüket adták. A halállal eljegyzett valóságban kell hirdetni az
életet. Ma Latin-Amerikában úgy adhatja oda az ember leggyorsabban az életét, hogy
azt állítja: vannak szegények. Ha valaki azt mondja, hogy vannak szegények és a sze
génységnek vannak okai, akkor kockára teszi az életét. Sok keresztény tesz így, tu
dom, másutt is, de engedjék meg, hogy én az általam ismert latin-amerikai talajon
maradjak, és megerősítsem: van szegénység, és ezért a keresztények életüket adják.
Tehát a húsvéti egyház birtokolja a keresztény örömet, a húsvét örömét. Nem
könnyu öröm ez! Ehhez az örömhöz a halál feletti győzelmen át jutunk el. - A halált
elvállaló keresztények úgy tesznek, mint Pál: csúfolódnak a halálon, és azt mondják:
legyőztelek téged, mert hiszek az Úrnak, aki legyőzte a halált. Halál, hol a te győzel

med? Az élet győzelme - ez a mi hitünk központja: az Úr föltámadása. A föltámadás a
halál halála. Ez az élet győzelme a halálon. Az egyház ennek a ténynek tudatában és
erejéböl él.
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A szegénység útja

Ma is szembe kell néznünk annak a három világnak kihívásával, amire XXIII. János
emlékeztetett bennünket. A modern világ, a keresztény világ és a szegények világa 
ezek mindig itt vannak. Közben természetesen változtak, de ma is jelen vannak az
életünkben. Ezzel a három világgal szembenézve kell ma is meghatározni a misszión
kat, a feladatunkat. Ez annál is fontosabb, mert csak a legutóbbi időben kezdtük
meg a valódi zsinat utáni korszakot. De hogyan őrizheti meg az egyház a maga azo
nosságát e három világ jelenlétében? Az egyház küldetése a világba szól, és a változó
történelemben kell jelen lennie, ez pedig mindig fölveti az azonosság kérdését.
Nekünk is szembe kell néznünk ezzel a kérdéssel.

Az utóbbi időben két tendenciát figyelhetünk meg. Az egyik a nyitást szorgalmazza
ezekhez a világokhoz. Ez a törekvés mély keresztény intuícióból fakad, azonban azzal
a veszéllyel jár, hogy az egyházat egyszerű szolgálatként fogjuk föl, a három világ szol
gálataként. Ez azonban a felbomlás kockázatával fenyegeti az egyházat. A keresztény
közösség saját azonosságának felbomlása árán hirdeti az életet a halál által jelzett vi
lágban. A másik tendencia ezzel szemben erősíti ezt az azonosságot, és külön érték
nek tartja az azonosság megtartását. Ez az irányzat azonban gyanakvásba fordulhat
azokkal az emberi értékekkel szemben, amelyek ebben a három világban vannak, sőt

kétségbe vonhatja Isten jelenlétét a történelemben ebben a három világban. Ez az
irányzat tehát bizonyos visszahúzódáshoz. önmagunkba zárkózáshoz vezethet.

A keresztény azonosság kérdésével tehát komolyan szembe kell néznünk. Mint
keresztény közösség nem fogadhatjuk el azt, amit a világban való feloldódásnak
neveznek. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy minden nyitás itt végződik, ez
teljesen hamis lenne. De természetesen azt sem állítom, hogy az egyházi azonosság
megerősítése szükségszcrüen visszahúzódáshoz vezet. Csupán a veszélyre kívánom
felhívni a figyelmüket mindkét tendencia esetében. Ezeket gyakran úgy különbözte
tik meg, mint progresszív és konzervatív irányzatot - és erre a megkülönböztetésre
támaszkodva gyakran hamisan értelmezik azokat az eszméket, amelyek a szegény
országokban keletkeznek. Európában ugyanis progresszivistának nevezett, extrém
állásfoglalásokban fogalmazzák meg azokat a tapasztalatokat, amelyeket mi Latin
Amerikában a szegénységről szerzünk. Pedig én, sok teológustársammal együtt, egy
szerre vallom mindkét tendencia fontosságát, illetve azt, hogy mindkét tendenciában
az egyháznak elsősorban önmaga azonosságát kell megőriznie. A dialógus folytatásá
hoz legalább két partner kell. Ha nem tudjuk, kik vagyunk, nem lehet dialógust
folytatni.

Úgy érzem viszont, hogy éppen az egyház azonosságának megőrzésében segíteni tud
bennünket a szegénység tapasztalata. Mindnyájan, akik keresztények vagyunk, űzene

tet kaptunk az Úrtól, s ezt kegyelemként kaptuk. Figyelmes lélekkel kell meghallgat
nunk ezt az űzenetet, és alkalomadtán beszélnünk is kell róla. Alázatosan, de el kell
mondanunk a ránk bízott üzenetet. Ahogy a zsinat gyönyörűen megfogalmazta: "A né
pek világossága Krisztus. A Szentlélekben összegyult zsinat sürgető óhaja tehát, hogy
minden teremtménynek hirdetve az evangéliumot, minden embert megajándékozzon
Krisztus világosságával, amely ott tündöklik az egyház arcán. .. A jelen idők viszonyai
különösképpen sürgőssé teszik az egyháznak ezt a feladatát, mert fontos, hogy az ern
berek, akiket ma egyre szorosabban fűznek össze a különféle társadalmi, technikai és
kulturális kötelékek, Krisztusban is elérjék a teljes egységet." (LG 1.)

Az egyháznak Krisztus Lelke hatására járnia kell azt az utat, amelyet maga Krisztus
is követett: a szegénység útját. Ez az út engedelmességen, a szolgálaton, önmaga
feláldozásán át egészen a halálig vezet, amelyből Ő győzelmesen távozott feltámadása
által. Nekünk is rá kell lépnünk a szegénység, az engedelmesség, az áldozat útjára. Ha
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a szegénységet mint a zsinat fő témáját fogjuk fel, akkor tudjuk igazán elemezni a
modern és a keresztény világból érkező kérdéseket. A szegénység útjának követése
tele van veszéllyel vagy legalábbis kockázattal az evilági hatalmakkal való érintkezés
ben, és ez félelemmel tölt el bennünket. Ha a szegénység útjára lépünk, ez egyszerre
jelent kihívást önmagunkkal és evilág hatalmasaival szemben. De vajon nem éppen
ez erősítheti-e meg az egyház azonosságát? Úgy vélem, hogy éppen ezen az úton erő

síthetjük meg azonosságunkat - a visszahúzódás és a feloldódás veszélye nélkül.
Ez a szegénység az ingyenességet és az igazságosságot kapcsolja össze. 'A keresztény

élet a kegyelem és a teljesítmény között helyezkedik el, az ajándék és a feladat kö
zött. Az igazságosság megvalósítása alapvető követelmény a Bibliában. II. János Pál
pápa ma sokszor figyelmeztet a szegénységre a világban, és felszólít az emberi jogok
tiszteletben tartására. Ezeket a jogokat szerte a világban sárba tiporják, de különösen
a szegények, a jelentéktelenek világában. Mindnyájunknak fáradoznunk kell azon,
hogy az igazságosságért dolgozzunk.

Az igazságosságot azonban nem lehet másutt elérni, csak az ingyenesség világában.
Az Úr elsőként szeretett bennünket. Minden elkötelezettségünk, minden fáradozá
sunk csupán felelet Isten szabad és ingyenes kezdeményezésére. Az igazság keresésé
vel is csupán válaszolunk Isten szabad és ingyenes szavára. Az .,ingyenes" itt nem azt
jelenti, hogy "esetleges". Isten szeretetének ingyenes jellegét igen nehéz megér
tenünk, pedig ez központi gondolata a keresztény kinyilatkoztatásnak. Isten szeret
bennünket, elsőként szeretett, ingyenesen. Ez nem az igazságosság követelményeként
vetődik fel- viszont megfordítva: éppen ez adja meg az igazságosság keretét.

Az emberi igazságosság önellentmondássá válik, ha a személyt nem önmagáért
szeretik. El kell köteleznünk magunkat a szegények oldalán, küzdenünk kell jo
gaikért, de mindennél fontosabb, hogy barátokat válasszunk közülük. Ha nincs bará
tom a szegények között, akkor nem vagyok igazán elkötelezve nekik. Akkor legföl
jebb egyabsztrakciónak, kultúrának, fajnak, nyelvnek, társadalmi osztálynak kötele
zem el magam, de nem a szegényeknek. A személyi kapcsolatok világa az ingyenes
ségre épül. Isten mindnyájunkat ingyenesen szeretett, ingyen teremtett bennünket.
Ezért kell nekünk is ingyenesen szeretnünk. Ha csak az érdemeinkért szeretnek
bennünket, akkor mindig félnünk kell attól, hogy ha egy nap nem lesz több érde
münk, akkor már nem szeretnek bennünket. Ezt az ingyenes szeretetet a legmélyeb
ben az imádságban tapasztaljuk meg. Az imádság olyan tevékenység, amely "nem
hasznos", tehát ingyenes. Csak az ingyenesség alapján érthetjük meg a liturgiát.

A szegények világában élek, számomra az igazságossággal való elkötelezettség na
gyon fontos. De mint keresztény, meg vagyok győződve arról, hogy az igazságosságot
csak az ingyenesség keretében lehet elérni, különben nem válik teljes értékű igaz
ságossággá.

Mit kíván ez tőlünk konkrétan? Egy francia szerzönél olvastam fiatal koromban:
"Az egyedüli szomorúság, ami megengedett a keresztény számára, az, hogy az ember
nem szent." Ez a mondat évtizedek óta kísér, Nem divat az életszentségről beszélni,
pedig a zsinat legfontosabb kötelességünkként említi az erre való elhivatottságot. A
társadalmi, gazdasági tényezők ebből a szempontból másodlagosak. A keresztény
ember nem felejtheti el Jézus szavát: "Legyetek tökéletesek, amint mennyei Atyátok
is az." Úgy vélem, hogy az életszentségre való elhivatottság fogja lehetövé tenni min
den egyes kereszténynek és az egyház egészének is, hogy szembeforduljon a három
világból jövő kihívással. Ehhez meg kell erősödnünk tanítványi hivatásunkban. Kibú
vó keresése nélkül jelen kell lennünk a világban, különösen ott, ahol feszültségek
vannak, ahol a fájdalom és a halál jelen van, mert a mi üzenetünk az élet üzenete.

Török József fordítása
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