
4. táblázat
Az emberek véleménye szerínt az egyházaknak az alábbi kérdésekr6l nyilat-

kozniuk kellene (országonként, százalékban)

Faji
Homo- Házasságon Abortusz Munka- Környezet- meg Harmadik
szexualitás kívüli kapcs. nélküliség védelem külön- világ

böztetés

Franciaország 26 34 36 36 38 5 71
Anglia 43 49 53 45 60 65 74
Németország 25 28 48 37 51 69 77
Hollandia 34 35 46 39 52 67 44
Belgium 24 30 39 24 33 53 64
Dánia 32 47 37 33 38 48 60
Svédország 35 33 43 35 57 64 71
Norvégia 42 46 57 45 58 69 73
Izland 67 44 42 33 55 81 77
Olaszország 36 40 57 57 57 77 84
Spanyolország 38 47 55 49 47 70 77
Portugália 39 50 60 62 63 71 73
~zak-lrország 64 69 72 65 63 74 90
Irország 59 71 81 77 59 82 92
USA 57 70 64 48 57 69 55
Kanada 50 48 54 37 50 67 71

Becz Judit fardítása

WILHELM ZAUNER

Kereszténynek lenni az új Európában

Századunkban Európa egyre inkább elveszíteni látszik jelentőségét. Legalábbis
a második világháború befejezése óta úgy ~t, hogya világ jövője nem Euró
pában, hanem inkább Amerikában vagy Azsiában dől majd el. Walter Bühl
mann, a missziókkal foglalkozó tudós többedmagával azt az álláspontot képvi
selte, hogy az egyház története a jövőben Európából a déli féltekére tevődik át.

Jelenleg olyan fejlődés tanúi vagyunk Európában, amelyet senki sem látott és
mondott meg előre. A "keleti blokk" szétesett, politikai és gazdasági rendszerek
omlottak össze hangtalanul, avasfüggönyt elsöpörték. mint papírdarabkákat a
szél. Németország újból egységes. Fejlődik a gazdasági, kulturális és vallási
együttműködés. Megnőtt a kelet-nyugati és a fordított irányú turizmus.
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senki sem láthatja előre, milyen lesz Európa öt vagy tíz év múlva; mennyire
lesz sikeres a gazdasági összefogás és a politikai együttműködés; hová vezet a
kulturális csere. Egy dolog azonban bizonyosnak látszik: a jövendő Európa plu
ralitása. Egyetlen olyan szervezet sem létezhet majd ebben a társadalomban,
amely egyedül szabhat mértéket, egyetlen olyan intézmény sem működhet,

amely az egész földrészre ráer6ltethetné saját értékrendszerét. egyetlen egységes
filozófiai vagy vallási ideológia sem lesz, amely egész Európát irányítani tudná.
Európa pluralista lesz, nekünk pedig fel kell tennünk a kérdést: mit jelent ke
reszténynek lenni az új, pluralista Európában?

I. A gorbacsovi fordulat

Nagyon messzire kell visszanyúlnunk a történelembe ahhoz, hogy a maihoz
hasonló helyzetre leljünk az egyház történetében. A római császárok valláspoli
tikájára gondolok a 4. században. Konstantin császár megszüntette a keresz
tények üldözését és segítette betagozódásukat a római birodalomba. A püspö
kök birodalmi hivatalnoki és tribunusi rangot nyertek, s mint ilyenek, állami
előjogokat élveztek és címeket használtak. Császári építészek templomok és pa
loták építésébe fogtak, és a keresztény közösségeket elárasztották a keresztel
kedni akarók. A keresztények helyzetének ezt a hirtelen változását nevezik
konstantini fordulatnak. Erre az egyház nem volt felkészülve. Nemcsakhogy
gyorsan újjá kellett szervezédnie, új intézményeket kellett létrehoznia, hogy új
feladatait el tudja látni, hanem az új szabadság új távlatokat is nyitott az egy
házon belüli vitáknak, és csak a császár segítségével sikerült sakkban tartani az
olyan szakadár csoportokat, mint a donatisták vagy az ariánusok. Ennek elle
nére az egyház befolyása olyan gyorsan nőtt, hogy Theodosius császár 380-ban
a kereszténységet államvallássá nyilvánította.

Az akkori helyzet néhány mozzanata összehasonlítható a maival. Az egyház
elnyomása az egykori kommunista államokban váratlanul szűnt meg. Uj püs
pökök egész sorát nevezhették ki akadálytalanul, állami jóváhagyással, de az
egyház elképzelései szerint. Egyházi épületeket és más egyházi tulajdonokat
adnak vissza, papi szemináriumokat helyeznek át vagy nyitnak meg újra, a
könyvtárakat ismét feltöltik - az egyházi szervezet megújul. Ezt a fejlődést

Gorbacsov valláspolitikája indította el, és könnyen elképzelhetőnek tartom,
hogy ezt akorszakot késöbb (a konstantini fordulat analógiájára) a gorbacsovi
fordulat korának fogják nevezni.

Minden analógiában vannak hasonló és különbözö, összehasonlítható és ösz
szehasonlíthatatlan elemek. ÖSszehasonlíthatónak látom a hosszantartó elnyomás
váratlan megszúnését, valamint az egyháznak és működésének nagyobb teret en
gedő korszak kezdetét. Osszevethetó az egyház olyan negatív összetartó erejének
a megszúnése, amely az üldözés elleni közös tiltakozásból fakadt Véget ért az a
külső nyomás, amely erősítette a belső egységet, szorgalmazta az egységességet és
megnehezítette a belső változásokat. Hasonlóságnak tartom azt is, hogy mindkét
fordulat olyan gyakorlati valláspolitikából indult ki, amely állampolitikai okokra és
gazdasági összeomIásra vezethető vissza. Nem tért meg sem Konstantin sem Gor
bacsov,habár ez utóbbit gyermekkorában megkeresztelték, az előbbi pedig halálos
ágyán vette föl a keresztséget. Nem akart "megtérni" sem a római birodalom, sem
a Szovjetunió. Bára kereszténységnek mindkét esetben fontos és nem lebecsülhetó
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szerepe volt a változásokban, de egyik esetben sem vallási mozgalomról, harern
államok politikai és gazdasági túIéléséról volt szó. Az egyházak a nagy pereszt
rojkához hitelükke1 járultak hozzá, mert az előző rendszerben bizonyos mértékű
ellenállást tanúsítottak, és mert olyan emberi értékekért emelték fel szavukat, ame
lyeket az új politikai erők is megvalósítani szándékoznak.

A jelen helyzet biztosan nem vezet újra a kereszténység államvallássá nyilvá
nításához. Nem kerülhet sor többé az egyház és állam egybeolvadására, és ezzel
egy új "középkor" kialakulására. A politikai és vallási porondon két olyan fél áll
szemben egymással, akik - ahogyan ma gondoljuk teljes joggal és megalapozott
sággal - más-más irányba tájékozódnak. Mindkét fél úgy véti azonban, hogy a
másikat felhasználhatja saját céljai elérésére. A kérdés csupán az, hogy mennyiben
tudnak egymással szövetségre lépni. Az új politikai erők nem a vallást keresik,
hanem technokratikus és humánus megoldásokat a gazdasági és szociális problé
mákra. Ezek az erők mindenképpen igényt tartanak az egyházak hozzájáru1ására
terveik megvalósításában, de semmi esetre sem kémek az új társadalom felépítésére
vonatkozó komplett teIveikból. Támogatást keresnek az egyházakná1 értékeik meg
alapozásához és megvalósításához, de nem hagyják, hogy másfajta értékrendet ír
janakelő nekik. Az új Europa minden kétséget kizáróan pluralista lesz.

II. Az egyház szerepe az új Európában

Az új Európában nincs többé élettere az egyházi élet és rnűködés néhány régi
megnyílvánulésénak. A II. Vatikáni zsinat szerint az egyháznak szentséggé és
az emberek egymás közötti és Istennel való egységének eszközévé kell válnia.
Ez nem azt jelenti, hogy az egyház újból előveheti régi eszközeit, hanem esz
közként önmagának is tovább kell fejlódnie. Elavult a politikai katolicizmus esz
méje. A keresztények küldetését a világban nem határozhatja meg és nem tel~

sítheti be semmilyen fensőbbség.Az új Európában nem lesz császár, akit a pápa
koronázna meg, nem lesznek fejedelmek, akik püspökökkel rivalizálnának vagy
fejedelempüspökként mindkét hatalmat önmagukban akarnák egyesíteni.

Kilátástalannak látszik keresztény pártok vagy politikai irányultságú egyházi
szervezetek létrehozása. A 19. és 20. század politikai katolicizmusa felett eljárt
az idő. Az egyház nem működhet részvénytársaság mintájára, ahol annak van
szava, aki a részvények 51 százalékát birtokolja. .

Idejétmúlt a rezervátumba való visszavonulás fundamentalista eszméje is, ahol
még kia1akítható egy teljesen katolikus világ. Ebben az esetben óvatosságra in
tenek az olyan titkos szövetkezések, amelyek kapcsolatokat keresnek a gazda
ság, a politika és a kultúra vezető erőivel, és ily módon igyekeznek az egyház,
de legalábbis a saját elképzeléseiket érvényre juttatni. Ovakodnunk kell a totális
egyházközösségek fundamentalista eszméitől is, az egyházi szervezetek korai
gyermekkorába való visszatérésétől,azaz az őskeresztény formáktól, mert ezek
működtetéséhezhiányoznak a társadalmi feltételek.

Eljárt az idő a laztolikus beZJirtság eszméje felett is, a fölött az egyház fölött,
amely tagjainak fegyelme és kritkátlan engedelmessége révén, nem pedig lelki
ismerete és meggyőződése által akar erős lenni.

Napjaink kérdése: milyen cselekvési programot és magatartásmódot alakít
son ki az egyház, és mit jelent kereszténynek lenni a pluralista Európában? E
kérdés megválaszolásakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a II. Vatikáni zsinat
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tanításait. Még akkor sem, ha az egyház hajója e háromévi hajógyári veszteglés
óta újból sok tengeri mérföldet tett meg, még ha azóta több új kérdés vetődött

is fel. Nem lehet tehát kétséges, hogy ez a zsinat olyan kijelentéseket tett és olyan
igazságokat fogalmazott meg, amelyek ma igenis segígségünkre vannak.
Ugyanilyen fontosnak látom a zsinat mint esemény vizsgálatát és azon módsze
rek figyelembe vételét, melyekkel a zsinat különböző kérdésekhez közelített, és
amelyekkel kapcsolatban állást foglalt. Ezzel összefüggésben, jelenlegi feladata
ink megoldása, valamint Európa újraevangelizálásának szempontjából különö
sen fontosnak tartom az egyház cselekvésének, magatartásának illetve alkalma
zott módszereinek megértését. Ezért szeretném felidézni, hogyan is alakult az
egyház sorsa ezen a zsinaton.

1. Az egyház mint tanuló közösség
A zsinatot összehívó XXIII. János pápának természetesen voltak bizonyos elkép
zelései a tanácskozás eredményeiről. A zsinat azonban sok tekintetben másként
folyt le, mint ahogyan azt a pápa elképzelte. Olyan saját lendületet vett, amire
senki sem számított. Olyan nagy tanulási folyamat vette kezdetét a püspökök
és a szakteológusok részvételével, amelybe bevonták más egyházak képviselőit

is. A legtöbbet azonban mégis a pápa okult. Hamar túllépett néhány saját meg
lehet6sen egyoldalú nézetén is, amelyeket még a római szinóduson, a zsinat
előpróbájánképviselt. E tapasztalt, bölcs öregember rendkívüli népszerűségének
fő oka melegszívűsége és természetessége mellett tanulásra való készsége volt.
Korántsem azért vívott ki magának ekkora tiszteletet, mert mindig helyesen
látott és mindent tudott, hanem mert kész volt a tanulásra.

A zsinat óriási tanulási folyamata spontán módon sok egyházmegyében foly
tatódott. Olyan szinódusokat tartottak, amelyek korántsem a II. Vatikáni zsinat
dekrétumainak megvalósítását tűzték ki célul saját egyházmegyéjük területén.
Inkább ugyanazon elvek alapján folytatták ezeket a szinódusokat, mint a zsinat.
A közös tanulás folyamata volt ez, amelynek témája az adott helyzetb61 követ
kezett, és impulzusa eljutott a plébániákra is.

A "tanulóközösség eszméjének" ma gondviselésszerűjelentőségevan. A meg
felelő egyházi létformák kialakítása az új Európában nem történhet rendeleti
úton. Az újraevangelizáció programját nem dolgozhatja ki csupán néhány szak
ember, hogy azután azt az "egyházi apparátus" megvalósítsa. Az egyház a plu
ralista Európában saját útját csak karizmatikus cserében találhatja meg, amely
ben minden munkatárs saját módján vesz részt. A csere és a tanulási folyamat
intézményes példaképének a zsinat által ajánlott kollegialitásnak kell lennie. I.
János Pál erről így nyilatkozott: "Nem áll szándékomban a helyi püspökségek
autonómiáját és autoritását megzavarni vagy korlátozni. Mint a püspökök ídö
sebb testvére nagy tisztelettel tartozom nekik. A pápa és a püspökök közötti
kollegialitás a katolicizmus próbaköve és megpecsételője."

2. Az egyház mint hitközösség
A II. Vatikáni zsinatnak az egyházról szóló konstitúciójában <12.) ez áll: "A hívők

összessége a Szentlélek kenetét kapta (vö. 1Jn 2,22 és 27), és így nem tévedhet
meg hitében. Ezt a kiváltságos tulajdonságát akkor nyilvánítja ki az egész nép
ben meglevő természetfeletti hitérzék birtokában, amikor - »kezdve a püspök
től a legjelentéktelenebb világi hívökig« - kifejezi általános egyetértését a hit és
erkölcs dolgaiban." Más szavakkal ez azt jelenti, hogy minden egyes hívő hite
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és hitbeli tapasztalata fontos az egész egyház hite és hittudata számára. A hit
nem steril doktrína, amelyet egyházi tisztségviselőkkezelnek és közölnek, ha
nem Istennek a mindig megújuló ajándéka. E hit fejlődéséhezés érlelődéséhez

a hívők egymás közötti kapcsolatára és tapasztalataik cseréjére van szükség.
Ugyanígy szükséges az egyházi tisztségviselőkés laikusok nézeteinek cseréje is.
Az a tény/ hogy csak az egyház tanítóhivatala fogalmazhat meg kötelezőenegy
hitigazságot, nem jelenti azt/ hogya nép hitfelfogása és minden egyes hívő

valóban megélt hite ne lenne befolyással a hit tartalmának kialakítására.
A zsinat sokak elvárásával ellentétben lemondott a kötelező dogmák megal

kotásáról és kihirdetéséről. Ehelyett a hívőknek azokat a gyökereket és gyü
mölcsöket kellett felfedezniük, melyeket Isten Lelke saját országukban és élet
környezetükben érlel; élni kell megtanulniuk, ahelyett, hogy régi, "magukkal
hozott konzervekben" bizakodnának. A hívőknek nem az új hitvallásokat és
katekizmusformulákat kellene ismételgetniük, hanem meg kellene tanuIniuk az
egyház hitét - közösségben vele és hűségben hozzá - saját életük számára
megfogalmazni, és életük példájával kifejezésre juttatni. II. János Pál pápa A
keresztény csaliÍdok feladatai a 11Uli világban című apostoli levelében ezt írja: "A
laikusok különleges hivatásuk alapján azt a különleges feladatot kapták, hogy
értelmezzék Krisztus világosságában ennek a világnak a történelmét, az ő kűl

detésük, hogy a létező valóságot a teremtő és megváltó Isten terve szerint értel
mezzék és elrendezzék." Majd így folytatja: "A keresztény házastársaknak és
szül6knek pótolhatatlan szerepük van az igazi evangéliumi megkülönböztetés
képességének megtanításában azokon a különbözö helyeken és kultúrákban,
ahol családi életüket élik. Erre a feladatra saját karizmájuk teszi őket képessé,
melyet egyéni kegyebni ajándékként kaptak a házasság szentségében."

A keresztény hit természetesen mindig ahhoz a kezdethez kötödík, amit Jézus
Krisztusban kapott ajándékba. Kötődik a hit kialakulásához, és az egyházi ha
gyomány hittapasztalatához, ahogyan azt az egyházi tanítóhivatal működése
bizonyítja. A keresztény hitet szüntelenül újra kell fogalmazniuk és kifejezésre
juttatniuk mindazoknak, akik egyházként egy bizonyos helyzetben élnek és kö
zös út megtételére vállalkoznak.

3. Az egyház mint a párbeszéd közössége
XXIII. János pápa eredetileg egyetemes zsinatot akart összehívni. Ad Petri ca
thedram kezdem beiktatási beszédében 1959. június 29-én azt mondta, hogy elő

ször a saját házunkat kell megtisztítani és rendbe hozni, hogy meghívhassuk a
többi egyházat, térjenek vissza és lakjanak benne. Mindenekelőttaz volt számára
fontos, hogy az egyházak a világ helyzetét és a vílágméretű ateizmust látva
együtt jussanak el a közös cselekvésig. Hamarosan azonban be kellett látnia,
hogy az egyházak újraegyesítésének célja belátható időn belül nem érhető el.
Annak lehetőségétkereste tehát, hogy az egyházak formális elválásuk és külön
bözö teológiáik ellenére közösen cselekedhessenek, dialógust folytathassanak.
Ez a kulcsszó hivatott arra, hogy meghatározza az egyházak együttélésének és
közös cselekvésének módját mindaddig, amíg egymáshoz nem találnak. A dia
lógus kulcsszó mindazonáltal már a zsinat idején is túlnőtt az ökumenikus pár
beszéd keretein: egyházon belüli, más vallásokkal, más világnézetekkel és ate
istákkal folyó párbeszéddé alakult, minden ember párbeszédévé.

Az egyháznak az új Európában még inkább a párbeszéd közösségévé kell
válnia. Ennek a dialógusnak az alapja a közös érintkezési pontok felkutatása,
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valamint a másiktól való tanulás készsége. A párbeszéd segítségével az emberek
a pluralista világban minden feszültség és különbség dacára, méltóságukat meg
őrizveérintkezhetnek egymással. A zsinat azáltal, hogy támogatja a párbeszédet,
szükségessé teszi a hithirdetés és az egyházi működés egészen új stílusának
kidolgozását. Ezt a stílust nem jellemezheti egyirányú kioktatás vagy puszta
felelgetés a feltett kérdésekre. Ha az egyház az új Európában az Evangélium
üzenetét akarja hirdetni, akkor először meg kell hallania, mit is kérdeznek tőle

napjainkban. Számolnia kell azonban azzal is, hogy különbözö szellemi irány
zatoktól és világnézetekt61 maga is tanulhat, még akkor is, ha ezek keresztény
gyökerei távoliak vagy éppen hiányoznak.

4. A plurális egyház
A zsinat igen tág lehetőségeket teremtett a plurális egyház létrejöttéhez. Gon
doljunk csak olyan alapvet6 engedményekre, mint az anyanyelvú igeliturgia
lehet6sége, az egyház sokféle inkulturációjának támogatása a föld legkülönbö
zőbb részein vagy az újskolasztikus egység-teológia elvetése a legkülönfélébb
teológiák javára, amik választ tudnak adni a hitkérdésekre. A zsinat tudatában
volt, hogy egy pluralista világban és társadalomban nem létezhet egy uniformi
zált egyház. A sokféleség egysége mellett kötelezte el magát, és ezt a sokféleséget
nem tekintették veszélyesnek az egységre nézve, éppen ellenkezőleggazdagság
nak tartották. Talán az lesz a hit fontos próbaköve, hogy a sokféle inkulturáci
óban hajlandó-e az egyház a pluralizmust saját maga részére elfogadni. Aki nem
rendelkezik megbízható hittel, az megpróbálja hitét szabályokkal helyettesíteni.
Aki nem bízik Isten Lelkében, az inkább a hatalomra és engedelmességi elvárá
sokra hagyatkozik. Az európai egyháznak el kell majd gondolkodnia azon, hogy
e földrészen minden politikai rendszer csődöt mondott, amely a népet semmibe
vette. Kétszáz éve is így volt ez, amikor a francia forradalomban a nép a "sza
badság, egyenlőség, testvériség" jelszavával a hatalom birtokosai ellen fordult,
és az egyház sajnos nem állt sem e bibliai követelések, sem a népfelkelés mellé.
Az egyháznak tudomásul kellene vennie, hogya jelszó, amellyel Keleten a dik
tatúrákat megdöntötték, így hangzott: "A nép mi vagyunk!" Az egyházi tiszt
ségviselők az új Európában azáltal fognak megméretni, hogy milyen komolyan
veszik a népet, ami nem is az ő, hanem Isten Népe, "választott nemzetség,
királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép", ahogyan azt Péter első

levelében olvashatjuk (lPét 2,9).

5. Az egyház mint misztérium
Az egyházról szóló konstitúció első fejezete Az egyház misziériuma címet viseli.
Tévedés volna az egyház mint titok fogalmából arra következtetni, hogy az
egyház a titkos szövetségeket, a titkos diplomáciát és titkos archivumokat ré
szesíti előnyben. Az egyház nem rejtheti el, az egyháznak hirdetnie kell teljes és
kikutathatatlan titkát, hogy az Isten szereti őt, és minden ember iránti szere
tetének jelévé. azaz szentséggé tette.

Amisztérium szó maga arra mutat, hogy Isten önátadása Krisztusban, mely
nek az egyház sajátos módon részese, tulajdonképpen rejtve van, és csak a hívő

szem számára látható. A titok szó értelmezése viszont feladvány az egyház
számára. A német titok, titkos (Geheimnis, geheirn) szó eredetileg azt jelölte, ami
az otthonhoz tartozik, amit jól ismerünk. Ebben az értelemben mondja Gotthard
Fuchs, hogy lIa rejtvényeket megoldják, a titkokat belakják". Az egyház mint
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titok meghatározásából következik a kérdés, hogy be1akható-e az egyház. Hány
embert találunk az egyházban, akiknél otthonra lelhetünk? Olyan emberekre
gondolok ilyenkor, akik szilárdak, ezáltal másoknak is tartást tudnak adni, akik
otthonra leltek, így tehát másoknak is otthont tudnak nyújtani.

Az egyházhoz vezető út azzal a kérdésselkezdödik, amivel az első tanítvá
nyok úlja vitt Jézushoz: "Rabbi hol lakol?" O így válaszolt: "Jöjjetek, nézzétek
meg." Akkor elmentek és látták, hogy hol lakik. Es azon a napon nála maradtak
(Vó. Jn 1,38-39). Az újraevangelizáció kérdése tehát így fog hangzani: Egyház,
hol lakol? A titkodban? Akkor merd mondani az európai embereknek: Jöjjetek,
és nézzétek meg! A zsinat ezen öt jellegzetes vonásában fedezte fel az egyház
saját genetikai kódját Ami nem felelmeg ennek a genetikai programnak, azt idegen
testként kilöki magából. csak ennek a kódnak az alapján fejleszthető ki az egyház
újraevange1iZációs és inkulturációs programja, ami az új Európa felé vezet.

III. Kereszténynek lenni a pluralista Európában

Eddig sokat foglalkoztunk az egyházzal és jövendő feladataival Európában.
Most essék szó az egyes keresztény emberekről; hogyan boldogulnak saját hi
tükkel és hogyan élnek hitükből a megváltozott körülmények között.

1. Az egyén fontosabb az intézménynél
A hit átadása szempontjából a jövőben az egyének tanúságtétele fontosabb lesz
az intézmények múködésénél. A keresztény ember csak úgy állhat meg a plu
ralista világban, ha élő közösségben gyökerezik és a közösség a támasza. Ez
azonban egészen másfajta támasz, mint a szervezetbe, az intézménybe vetett
bizalom. Az intézmények bizalmatlanságot keltenek. Az európai ember már túl
sokszor került különbözö rendszerek és intézmények kerekei alá. Nem Góliát
páncélja fogja az egyházat képessé tenni az Evangélium terjesztésére, hanem
Dávid mozgékonysága és bizodalma. Nem a szervezet tökéletesítése, az egyház
szervezet még jobb felszerelése és "gépesítése" hat majd meggyőzóen, hanem
az egyének meggyőződése,mégpedig attól függetlenül, hogy milyen tisztséget
töltenek be az egyházban. E szempontból valamennyien egyek vagyunk Jézus
Krisztusban: "Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy
nő..." olvashaljuk a Galatáknak írott levélben (Gal 3,28);és ehhez még hozzáfú
zöm, hogy ebből a szempontból nincs különbség a laikusok és az egyházi tiszt
ségviselők között sem. Az emberek Európában nem azt fogják kérdezni, hogy
aki nekik az Evangéliumot hirdeti, milyen tisztséget tölt be az egyházban, ha
nem arra fognak figyelni, hogy mivé formálta őt az Evangélium. Nem azt fogják
kérdezni, hogy hány laikus, pap és szerzetes kötelezte el magát az egyház mellett,
hanem hogy mint egyház mit mondanak és tesznek.

2 A hit harmadik útja
A hit harmadik útja - hangzik Alois Müller luzerni teológus egyik könyvének
címe. A szerző ebben a művében két magatartásmódra hívja fel a figyelmet, ami
az egyház mai válságos helyzetét jellemzi: egyrészt a félelemmel teli és egyúttal
a hatalomra hangsúlyt fektető bezárkózásra az egyház hagyományos tanító és
szervezeti rendjébe, másrészt a hitbeli gondolkodás kiszolgáltatására különböző

koráramiatoknak, ami együttjár a keresztény hit azonosságának elveszítésével.
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Müller a keresztény hit azonosságának hat feltételét állapítja meg: a Bibliában
való hit, a teremt6 Istenben való hit, hit Jézus Krisztus istenfiúi mivoltában, hit
az isteni működés továbbélésében Krisztus feltámadása után, hit a teremtés és
az emberiség beteljesedésében. A hit lényegében az élet bizonyos etika szerinti
berendezésében rejlik, aminek mértéke az Istentől származik. Ez jelenti Müller
szerint a "harmadik utat", ami egyházi hit a "keresztény azonosság hat oszlo
pán...ami nyitott minden felismerésre és kész a párbeszédre minden becsületes
eszmével és emberrel. Ennek az útnak a keresztény hiten és az egyházi külde
tésen kell alapulnia. Hogy ezen alapul-e, vagy sem, az azoktól a keresztényekt6l
függ, akik elhatározzák, hogy ezt az utat fogják járni."

3. A mélyebb összefüggések világába bevezető keresztények
Az új Európa rengeteg gonddal és problémával küzd, de rendelkezik néhány
eszménnyel is. A keresztények azáltal méretnek meg, hogy segítenek-e, és ha
igen, akkor hogyan ezen eszmények megvalósításában.

Európa egyik eszménye a szabadság. A keresztényeket figyelni fogják, hogy
bete1jesítik-e, és ha igen, hogyan az Igét: "az igazság szabaddá tesz titeket" (ln
8,32). A keresztényeknek nemcsak olyan Európáért kell fellépniük, ahol az em
berek és a népek szabadságban élhetnek, hanem maguk által, a saját példájukon
kell megmutatniuk, hogy milyen szabadság az, amelyre az Evangélium szabadít
fel. A keresztényeknek a szabadságról szónoklók hangzavarában kell hallatniuk
és érvényre juttatniuk az Evangélium üzenetét.

Európa békét akar. A keresztényeknek tenniük kell azért, hogy Európában az
emberek és a népek békében élhessenek. Természetesen azt is meg kell mutat
'niuk, hogy milyen az a béke, "amit a világ nem tud megadni".

Európa óriási környezeti probIémlikkal küzd. A keresztényeknek tenniük kell
ezek megoldásáért. Nyilvánvalóvá kell azonban tenniük azt is, hogy e kérdések
megoldását nemcsak szervezési és gazdasági intézkedések hozhatják meg, ha
nem annak belátása, hogy a világ és környezetünk az isteni teremtés része.

Európa javítani akar az emberek e1etkörülményein. Támogatni akarja a gazda
sági integrációt, a politikai együttműködést, a nyitott határokat és az igazságos
társadalmi rendet. A keresztények teljes szívvel és mély meggyőződésselcsele
kedhetnek ezen eszmék megvalósításáért. Figyelmük azonban nem korlátozód
hat csupán életük és életkörülményeik javítására. A keresztények ismernek
olyan életet is, ami a halálból születik, és tudják, hogy valamennyien Krisztus
halálában vannak megkeresztelve (vö. Róm 6,3), "Isten idegen nyelvét", a szen
vedés nyelvét is próbálják megérteni, és elérik, hogy meghallgassák őket a fel
színes boldogságtanokat hirdetőkkel szemben. A keresztényeknek tisztában kell
lenniük azzal, hogy az Evangélium üzenete nem kapcsolódhat be egyéb, Euró
pában rajta kívül létező eszmék koncertjébe, Krisztus üzenete a kereszt üzenete
marad, "Aki a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg oktalanság..."
nKor 1,23).Ha nekünk keresztényeknek sikerül hitünknek ezt a mondanivalóját
megszólaltatnunk, akkor Európa azokra a gyökereire emlékezhet majd, amely
ből valaha az öreg Európa kinőtt.

Radnai Erika fordítása
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