
CSERHÁTI JÓZSEF

A megújulásunk mögötti lelkiség

Ahol Krisztus, ott az egyház

A II.Vatikáni zsinatnak az egyházról szölö tanításában találjuk meg azokat a szempontokat,
amelyekkel a mai egyházi reform igazi hátterére is rá tudunk mutatni. Mint keresztény
ember, mint pap és püspök olykor igen nehezen tudom megértetni a más világnézet
alapján élő és tevékenykedő embertársaimmal, hogymi, hívők, .Jsten oltalma alatt" állunk.
Mintha manapság az Istent keresőktöbb belső erővel rendelkeznének és biztonságosabb
tudattal igazodnának el a bonyolult létben.

A második világháború sokakban keltette azt a kétségbeesésból fakadó érzést, hogy
Isten elhagyta a világot, vagytalán nem is létezik, máskülönben hogyan engedhetett volna
az emberiségre zúdulni annyi szenvedést és megpróbáltatást. Nem csodálkozhatunk azon,
hogy Észak-Amerikában, de Európában is furcsa logikai levezetés alapján még új teológiai
irányzat is sZületett: naz Isten halott" jelszavával. Egyesek tagadó témafelvetéssel új
tudományos kiutat kívántak keresni az elsötétedés néhány éve alatt. Napjainkban már
inkább ezt a próbálkozást kell "halottnak" tekintenünk.

Ma az ellenkezőjét tapasztaljuk: elemi erővel tör fel az emberiség tudatában az Istenben
való begyökerezettség, az Isten utáni vágyódás, a hozzá való tartozás bizonyosságának
keresése, majd átélése. Olyan korszak erőterében állunk, amelyben a lélek igazi értékei és
titkai ismét vonzó életértékeknek minősülnek.Mintha korunk - szemben az előző évtizedek
és évszázadok törekvéseivel - Istenért és az Ő igazságainak elfogadásáért lázadna fel.

A régi görög és latin egyházatyák egyik nevezetes tétele ez volt: az emberi lélek
természeténél fogva keresztény. Azt is megfogalmazták, hogy az egyház gondolata, az
utána való vágyódás is öröktől fogva benne él az emberiségben. Valóban: örök igény
bennünk a mélyebb, a lelkibb, az emberibb közösség utáni vágyódás, és az egyházban
azoknak kell közösséget alkotniuk, akik szolidárisak, emberbarátok, embertestvérek, akik
felismerik az emberben Isten képmását. A ma nagy feladata: az egyházat ismét vonzóvá,
hívóvá, bensőségessé és családiassá tenni. A II. Vatikáni zsinat tanítása szerint: az
egyháznak ismét "szentséggén kell lennie, amely az isteni kinyilatkoztatást, Jézus Krisztus
titkainak mélyebb értelmét kutatja és ezekből fakaszt életet. Ha így fogjuk fel az egyházzal
való kapcsolatunkat, akkor a keresztény kinyilatkoztatást és vallást úgy értelmezhetjük,
mint Isten jelenlétének és tevékenységének ébren tartását és hirdetését az emberek
között. Ahol Krisztust hirdetik az Isten megtestesült Fiának életét követők,ott az egyház.

Mai küldetésünk és feladatunk ennek az egyháztudatnak igazi átélése: Isten valóságát
ébren tartani azokban, akik utána vágyódnak, de elsősorbanazokban, akik bajban vannak,
akik magányuk és számkivetettségük miatt nem hisznek az élet értelmében, akár el is vetik
az életet. A mai egyház a tevékeny, szolidáris szeretet gyakorlására szólítja fel tagjait, tőlük
dinamikus, aktív közreműködést sürgezve.

Új embertestvériség után vágyódunk

Istenben létrejött emberi kapcsolatra van szükségünk Egyre nyiltabban mutathatunk rá
arra, hogy mai "civilizált" világunknak szinte minden krizisjelensége az emberi lényeg
szemléletének elferdítéséből,bizonyos fokú feladásából ered. Szem elől veszítettük az
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"egész'" embert. A testben -és lélekben előttünkálló, egyesvonatkozasaiban t:ennésZettu
domanyos elemzéssel is magyarúbató, történelmi és közösségi létében elemezhető

ember ugyanis legmélyebb valójaban, énjénekés személyiségének igazigyökereiben soha
egészen meg nem nyitható titokmarad, mert a végtelen Istenben gyökerezik. Azösszetett,
két dimenzionális, testből és lélekből, anyagból és szellemból álló emberi val6&1g
szetesese már nélWIy száz évvel ezelőtt megkezdődött. A tudommy hatalmas új
eredményei, a korlátlannak hitt fejlődés kápráZata, a technika térh6dfUsa, a termelés
fokozása azt a hitet keltette, hogy megvalósulhat a felvilagosodas nagyreménye: az ember
megteremtheti a földi paradicsomot, az evilági édent. Ma viszont milliók és milliók
szenvednek sziikséget, a VWg termelési WIságok, éhínség, gyilkos környezetszennyező

dések szorításában él,

Sokáig úgy látszott, hogy a felvilagosodás az értelmi belátás forradalmi lehetóségeivel
megteremti az "emberiség aranykorát"; ma azonban egyre inkább ennek a várakozasnak az
ellenkezőjéről győznekmeg a tömegkommunikációs eszközök híradasaiés saját tapaszta
lataink. A gazdasági élet képtelen a társadalom jólétének elemi biztosídsáról vagy az
anyagi javak igazságos el0sztásár61 gondoskodni, a sokat emlegetett igazságosság,
egyensúly csak a deklarációk szintjén létezik. Újratermelődött a kizsákmányolás, egyre
fesZítóbbek az elosztás kiriv6 ellentmondásai: a kifosztottak, a nincstelenek, a reménytele
nek száma fenyegetóen emelkedik. Ma sincs társadalmi egyensúly: még mindig messze
vagyunk a kibéküléstől. íme az emberi önmegváltás képe a harmadik évezred küszöbén.

Mintha az egész emberiség csődben lenne. Csalódott önnön lehetőségeiben és
reményeiben. ÉrezZÜk, amint mozog alattunk a talaj, de mindinkább észleljük azt is, hogy
valamilyen új erő is támad, amely biztonságot, tartást ad. Newman angol bíboros, bölcselő
és teológus, a múlt száZad nagy misztikusa már megsejtett valamit az új időkről és az új
szellem betöréséről, amikor ezt írta: .Korunk tele van szorongással, de talán sohasem
éreztük annyira közel hozzánk Krisztus Urunk lépteit." A pápa gyakran a .szereret
civilizációjáról" beszél. De hogyan valósítsuk meg a világot átalakító szeretetet: ki tanít
meg ismét bennünket arra, mi a szeretet és hogyan találunk rá?

Kiégett a világunk, kiégtek a lelkek és a szívek. Újból Isten jelenlétét kellene éreznünk,
belőle kellene újjászületnönk. A teológia tanítása szerint, amint őszinte lesz a hitünk,
amint a hit által kapcsolatba kerülünk a hozzánk beszélőIstennel, belső lelki erőt nyerünk,
és pünkösdi vihar támad bennünk, hogy mint Isten újjászületett gyermekei egy
más testvérei is lehessünk. Aki Istentől születik, Istenben és Istennel él, az emberek
barátja, rokona és testvére lesz. A középkor megérezte, hogy az igazi embertestvériség
bensőséges"Isten-egyesülés" következménye, vagyis ahogyan új életre kelünk Istennel,
átalakul a másik emberrel való kapcsolatunk is. Erre az új misztikus egyházra van ma
szükségünk,

A misztikus egyház képe a liturgiában

Az egyháZ természetfeletti, "titokzatos": vagyis természetes eszünkkel maradéktalanul
egészen meg nem ismerhető,fel nem tárható valóság. Teológiai megfogalmazás szerint azt
mondjuk, hogy az egyháZ hitünk alapigazságaihoz hasonlóan: misztérium. A hittitok
fogalmában mindig benne van az, hogy Isten és az ember valamiképpen találkoznak,
egyesülnek vagyegyütt tevékenykednek. Az egyik oldalon azt állítjuk, hogy a misztérium
természetfeletti tevékenység színhelye és egysége, a másik oldalon látható és részben
megtapasztalható, ami a misztériumban történik és jelen van. Az egyházról szóló tanítás
eredetében és összetételében Isteni titok, igazi misztérium, ami csak a hit által közelíthető
meg. E titok igazságtartalmát sohasem adhatjuk fel; ha nem ragaszkodnánk az egyháZ
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titokszertlstgéhez, isteni és emberi elemekből való összetettségehez, megszúnnénk
katolikusok lenní,

Az új egytmi reformtörekvések a zsinat munkája alapján ismét azt az egyházképet
tudták elénk 1I.Iitani, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az egYtW: belsö megújuIása
valóban megtörténhessék. Ebben a felújított képben az egYtW: ágy jelenik: meg, mint a
"történelemben misztikusan, titokzatosan vagy természetfeletti mödon tovább élő

Krisztus". Krisztus és az egYtW: egy: azonosak felépítettségükben, azonos bennük az
emberi és isteni tevékenység. Az egYtW: hirdetője, folytatója és megvalósítója Krisztus
életének, azoknak az isteni igazságoknak továbbvivője és azoknak a titkoknak toWbbélte
tője, melyekjézus Krisztusban mint Istenemberben jelentek meg.

Az egyháznak: e korszeru, elmélyített krisztológiai tanítását a szentségi teológia új
megalapozása tette lehetövé és tökéletessé. A szentségröl azt mondjuk, hogy látható jel,
amely láthatatlan, de valóságos kegyelmet közvetít. fgypéldául a keresztség szentségében
a vízzel való leöntés a látható jel, amelya bűntől való szabadulást és megtísztítast, valamint
az új, az Istentől való élet elindítását szimbolizálja. Jézus Krisztus a maga istenemberi

. egységében egyszerre jel és eszköz: a Krisztusban látható emberi valóság, az emberi
természet és annak minden megnyilatkozása a Jézus isteni személyében jelenlevő isteni
erőketés kegyelmeket jelzi és közvetíti. Ezért mondjuk, hogyJézus Krisztus mint a "jelek
jele", mint a "próféták prófétája" tartalmazza, tanítja és közvetíti felénk a teljes isteni
valóságot, konkrétan az Istennel való egyesülést. Ezért nevezzük Jézus Krisztust "ős

szentség"-nek, első vagyalapjelnek: az Isten és ember közötti közvetítés "ős"-formájának.
Az egyházban szintén isteni és emberi elemek; tevékenységek vannak együtt, ezért az
egYtW: is "ős-szentség", minden szeritségnek ősképe és foglalata.

Ebben az elmélyített szemléletben ajezus Krisztustól alapított hét szentség nem egyéb,
mint az egYtW: szentségi valóságának, jelenlétének és megszentelö erejének az élet
területei vagy k:ívánalmai szerint való hetes szértagoltsága, A szentségek révén Jézus
Krisztus emberségével találkozunk, ahogy Alexandriai Szent Ciril mondotta: "Ami Jézus
Krisztus emberségéből számunkra láthatóan megmaradt az idők ,végezetéig, azt a
szentségekben taIáljuk meg." Jézus Krisztus szent embersége egybeköt bennünket
Istennel, és ennek ereje, a kegyelem rajtunk keresztül árad a vilagba, hogy újra
megalapozza, felemelje és szentté tegye azt.

A II. Vatikáni zsinatnak köszönhetjük, hogy feltárta az egYtW: mély és titokzatos
tanítását. A zsinat tette istentiszteletönket újból kultusszá, Isten imadatM és Isten
dicséretévé, Isten és az emberek között létesült elevenen. egybekötő "bídvalósággá",
amelynekpilléreiJézus Krisztus szent emberségébőladódnak. Az újszövetségi istentiszte
leti rend ajezus Krisztusban egyesülthívők Isten-dicsérete. Minden megkeresztelt ember
istentiszteleti közösségben él minden megkeresztelt embertestvérével. A keresztények
alkotják a megdicsőült Krisztus titokzatos testét, Istent imádó közösséget. Ennek a
ténynek tudatosítása mindennél fontosabb a harmadik évezred küszöbén.

A kereszténység nemcsak erkölcsi magatartás

Ha az az óhajunk, hogyaz egYtW: újból evangéliumi gondolkodást indíthasson el bennünk,
akkor a fentebb molt misztikus, természetfeletti lényegéből következő cselekvés
"tudoDlányát" is el kell sajátítanunk.

Az egyhbtudat elsősorban"kegyelmi tudat", a Jézussal való együttélés, a megbocsájtó
isteni irgalomból és erőből való élés tudata. Másodszor "közösségi tudat", a minden
emberrel, de elsősorban a megkereszteltekkel való azonosságvállalás és egybetartozás
tudata. Minden emberrel közösséget kell Wllalnunk az egytW:ban, az egYtW: által és az
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egyházzal: hogy minden ember, fehér és színes, szegény és gazdag, hívő és nem hívő

"másságának" elviselésére és hordozására is készen lehessünk.
A rendkívüli püspöki szinodus befejezésekor, amikor húsz év utan a zsinatnak az

egyházr61 sz616 tanítását vizsgálták felül, a szinodusi atyák ezt üzenték a VWgnak: "a
zsinatnak az volt a feladata, hogy az isteni eredetti egyházat még inldbb etnberivf és
emberarcúvá tegye". Ha az egyházat az emberiség újszerti szolg;1latába kívánjuk állitani,
akkor minden emberinek, az emberi sorsvállalasnak részesévé is kell tennünk, Ugyanak
kor azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy minden társadalmi elkötelezettség, beillesz
kedés és alkalmazkodás mellett az egyháznak természetében és küldetésében természet
felettinek kell maradnia. Ma az egyház újraszületése csak lényegének újrafogalmansával
válik igazán komoly ígérette. a krisztusi azonosságot és a kegyelmi tudatot kell újból
felébreszteni az egyházban, csak igy teljesitheti küldetését az emberek között. Ez volt a
zsinat új korszakot formáJ.6 célkittizése. Az egyház több és más, mint egyesület; nem
külsőségesgesztusok sora, hanem Isten élete míbennünk, Ne szűnjünk meg küzdeni a
káros szenvedélyek, a rossz és a bún ellen, s a tökéletes bánat segitségével legyünk mindig
a kegyelem állapotában, hogy mint Krisztus titokzatos "szent népének" tagjai, az egyház
megval6sit6i és hordoz6i lehessünk.

A Krisztussal val6 szemsegí együttélés nélkül nincsen egyház. Megtisztult lélekkel,
őszinte befeléfordulással egyesülnünk kell Krisztussal és minden emberrel. Ez lenne a
megtérés és újrakezdés a harmadik évezred küszöbén.

Szeptembertől kiadóhivatalunkban kapható a Rómában megjelenő Katolikus
Szemle kettős különszáma

"FöldinduJ4s Magyarországon? Nézetek és elemzések"

címmel. A kötet a Katolikus Magyar Értelmiségi Mozgalom (pax Romana) 31.
kongresszusán, Reichenauban elhangzott előadásokat tartalmazza. Hazai és
külföldi szakemberek elemezték a mai magyar élet szellemi és erkölcsi
válságtüneteit társadalmi, gazdasági, vallási,egyházpolitikai és környezetvédelmi
szempontból. (Kende Péter, Joó Rudolf LukácsLászló,Nyíri Tamás, FarkasBeáta,
Békés Gellért, Endreffy Zoltán, Horváth Árpád.Sólyom László, Csengey Dénes,
Szokolay Sándor) A kb. 160 oldalas kötet ára várhatóan 100,- forint lesz.
Előjegyezhető aVigiliakiadóhivatalában (Bp. v: Kossuth Lajosu. 1.pf 111. 1364)
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