
Milyen egyházat akanmk?

A Vigilia 1992. novemberi számában
Aszalós János cikkének címe teszi fel így
a kérdést. Hívő keresztény számára ez af
féle vitaindító kérdésként föltehető ugyan,
de számunkra mégiscsak az a döntő, hogy
milyen egyházat akar az Isten, sőt végte
len szeretetében és bölcsességében milyen
egyházat adott nekünk. Ha nem ennek tu
datában közeledünk az egyházhoz, akkor
az egész kérdésfölvetés komolytalanná
válnék, amolyan vallási "Ki mit tud?"
színvonalára süllyedne. Hívő keresztény
nem akarhat más egyházat, csak amit Is
ten akar, illetve amit Ó adott. Méghozzá
úgy, ahogyan annak életmozgását elénk
szabja a kinyilatkoztatásban. Akár az
ÓSZövetség papi népére gondolunk ("pa
pi királyságára", a Kiv 19,6-bólkiindulva),
akár Jézus Krisztusnak a történelemben
továbbélő "Testére" - magát az Ajándé
kozót, az egyházat alapító Jézus Krisztust
kell megkérdeznünk.

Isten nem kérdezte meg tőlünk, hogy
milyen egyházat akarunk, hanem szuve
rén módon, végtelen szeretetében ajándé
kozott nekünk egy egyházat. Ennek az
egyháznak pedig ő maga adott minden jó
akaratú ember által felismerhető kritériu
mokat, ism~eket egy, szent, kato
likus és apostoli: ~eket figyelmen kívül
hagyni, és önkényesen más ismertetője

gyeket állítani bizony merő szubjektiviz
mus, saját érzéseinknek és gondolataink
nak Isten érzései és gondolatai fölé helye
zése. Azt megtehetjük, hogy ezt az Istentől

ajándékozott egyetlen hivatalos egyházat
összevetjük az előttünk álló intézménnyel,
és ha valamit nem értünk benne, megkér
dezzük magától az Ajándékozótól. De ha
csak odaállunk Isten és ember elé egy ma
gunk fabrikálta egyházmodellel, tudo
mást sem véve arról, amit Isten kinyilat-

Perspektívák

koztatott, az bizony már vakmerőségnek

tűnik, s alkalmat adhat a hitben gyermek
deden érzékenyek megbotránkozására.

A Milyen egyh4zat akJlrunk? dma írás
sem a Szentírásra, sem a szentatyákra,
sem a zsinati határozatokra, sem a hagyo
mányos teológia eredményeire nincs te
kintettel. így - bármennyire jóakaratú 
alkalmatlannak látszik a kérdés krisztusi
szellemű tisztázására, komoly és jó ered
ményre vezető dialógus elindítására.

Kerekes KJiroly

Lengyel László: Államfogoly

Lengyel László: Allamfogoly című írásával
kapcsolatban szeretném elmondani né
hány észrevételemet (Vigilia 1992/12).

Nincs jogom kétségbe vonni a szerző

féltő, veszélyre felhívó szándékát, de sem
az előző évtizedek, sem a jelenlegi helyzet
értékelésével több ponton nem tudok
egyetérteni. Bizonyára mások a tapasz
talataim, másképpen éltem át az előző

korszakot. Ezért másképpen ítélem meg a
jelent is, és más jövőt remélek.

A szerző azt írja, hogy a Kádár-rend
szer a 60-as években "először jóváhagyta,
hogy legyen személyes, individuális éle
tünk". A kapott magánéleti szabadságot
azzal a képpel szemlélteti, hogy "az állam
nem zavartatta magát, ha valaki otthon
meggyújtotta a gyertyát a karácsonyfán.
Az ő dolga." Ez az engedmény azonban
csak látszat, hiszen nemcsak akkor, hanem
még a 80-as években is elért a pártállam
keze mindenüvé, ellenőrzöttmindenkit és
mindent, beleszólt legszemélyesebb éle
tünkbe is. Változás csak annyi volt, hogy
nem tartotta szükségesnek, hogya régebbi
drasztikus módon lecsapjon minden általa
nem kívánt jelenségre; jobban nyeregben

Ebben a rovatban olvmink leveleit, hozúszólásait, véleményeit közöljük. avval a megfontoláaal,
hO&Y minden fölvetődöttkérdés több szempontból közelitheló meg.
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