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Örömhír és evangelizáció

Az evangelizációról szólni ma nagyon időszerű. Időszerű elsősorban azért, mert
az egész egyház - világiak és lelkipásztorok - egyik legégetőbb kérdése korunk
ban, hogy mi a helye az egyháznak a mai világban, hogy hogyan tud az egyház
ma tanúságot tenni az evangéliumról; hogyan lesz kovásszá, jellé az egyház,
Illetve egy-egy egyházi közösség.

Időszerű továbbá szólni az evangelizációról azért is, mert az egyházban az
elmúlt években olyan értelemben is központi helyet foglalt el ez a probléma,
amennyiben ez volt a Zsinat után az egyik legtöbbet emlegetett kérdés, és konk
rétan ez volt az utolsó két püspöki színódus témája. A III. általános püspöki
szinódus általánosságban foglalkozott a kérdéssel (l 974-ben) , a IV. pedig (1977-ben)
az evangelizáció és katekézis témáját tárgyalta.

Az egyház lényegi feladata az evangelizálás, a hit hirdetése. De tulajdon
képpen mi is az evangelizáció? A III. és IV. általános püspöki szinódus alap
vető jelentősége nem annyira abban áll, hogy valami új módszert ad az evan
gelízácíóról (noha lényegesen új szempontokra is felhívja a figyelmet), inkább
abban, hogy egészen új szellemben mutaj rá az evangelizáció lényegére. Az új
szemlélet átgondolása már önmagában is sugallja a teendőket.

I. AZ EVANGELIZACIO TORTl!:NETE

Az evangelizáció fogalmát és problematikáját - úgy, amint ezzel a III. és IV.
püspöki szinóduson találkozunk - megvilágítja számunkra egy rövid áttekintés
arról, hogy míként alakultak a történelem folyamán az evangéliumról való
tanúságtétel "módszerei", illetve miként alakultak az elképzelések az evangé
liumról való tanúságtétel lehetőségeiről.

Az ósegyház és az evangellúcló. A Szentírásból és az első századok írásaiból
nagy vonalakban kibontakozik a kép atról, hogy milyen volt a helyzet az ősegy

házban. Az Istenről való tanúságtételnek három fő formáját ismerték: - az élet
tanúságtételét ("jótetteitek~ láttán magasztalják az Istent"), az tgehi,.deté,t ("hir
dessétek az evangéliumot") és a közösség tanúságtételét (..arról ismerjenek meg
titeket, hogy szeretitek egymást"), - A tanúságtétel e három formája az első

századokban szoros egységet alkotott: az igehirdetés nem szakadt el az élettől,

ellenkezőleg az igehirdető élete és a keresztény közösség tanúságtétele tette azt
hitelessé és hatékonnyá.

A keresztényüldözések korában az egyháznak gyakran hosszabb időn át nem
állt módjában a nyilvános igehirdetés, de a kereszténység mégis rohamosan ter
jedt tovább, mert a tanúságtétel legfontosabb formál, az Istennel egyesült egyéni
és az Istenből élő közösségi élet változatlanul tömegeket vezetett el az egyházba.

Az élet tanúságtételének megtapasztalása és biztonsága sugárzik az első szá
zadok írásaiból. Az Apostolok Cselekedetei három helyen is írja, hogy a hívek
száma a keresztény közösség szeretetének láttán növekszik: "A hívek közösségének
egy volt a szíve-Ielke ... Mindenük közös volt ... Az egész nép szeretetében álltak.
Az Úr pedig napról napra növelte az üdvösségre rendeltek számát" (ApCsel
2,44-47; 4,32-33; 5,12-14). A Diognetushoz írt levél hasonlóan egyszerűen a
keresztények. ~risztusi életét említi mint ami felhívja rájuk a kívülállók figyel
mét : "Csodálatos és egyaránt hihetetlennek látszó életformájukkal tűnnek fel:
... Testben vannak, de nem test szerint élnek A földön élnek, de országuk a
rnennyben van. A fennálló törvényeknek engedelmeskednek, de életmódjuk felül
múlja a törvényeket. Mindenkí t s7.,"retnek ... Inségben vannak, de mégis sokakat
gazJagitanDk. Mindenben hiányt szenvednek, és bővelkednek mindenben ... Ha
kínozzák üket. örülnek mintha életre támadnának ..." ('1,4--13).

Az erőszakos hítterjesztés. A IV. századtól kezdódóell a hit terjesztéséről való
szemleletben lényeges eltolódást figyelhetünk meg. Amig az első három század
ban a hit terjedésének ok" II krisztusi élet tanúságtétele volt, addig a IV. szá-
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zadtól kezdődően - ha a hívatales egy!".Qz tanítasában nem is, de a keresz
ténység köztudatában egyre szélesebb köd.fm ~tt Lódított az az elképzelés,
hogy az evangélium terjesztése lehetséges kizárólagosan emberi elózközök által
is, az emberi erő é!' hatalom eszköze! által.

A Nagy Konstantin után lassan hatalomra kerülő kereszténység a századok
elmúltával szinte észrevétlenül és akaratlanul átvette a korabelt hatalmi gon
dolkodás logikáját, és mlndinkább ennek rnegtelelöen - az emberi erő é~ hata
lom eszközeivel -- igyekezett terjeszteni il kereszténységet. Origenész, Szent
Ambrus, Aranyszájú Szent Já11os, Tours-i Szent Márton és mások még trltakoz
tak, hogy az egyház a hatalom eszközeit használja fei a hitetlenej- ellen (az
inkvizíció esetében), illetve a hitterjesztés céljára, de GTai.~anUS Decretum-a,
vagy IX. Gergely De haerettcis círnü rnűve már jog;lag is megfogalmazta a té
lelt, hogy az eretnekeket a.caratuk ellenére .s kényszeríteru kell saját érde
kükben - az igaz hit elfogadására.

A misszíonálás történetében azután új"" - és ismételten találkozunk
ezzel a szemlélettel. Már Caesariai Eusebius úgy ünnepelte Nagy KonstarLtint,
mint a "kívülállók püspökét", aki rendeleteivel eljuttatja a kereszténységet a
pogányokhoz (vö. C. Eusebius: Vita Constantint IV. 2-1) (Megjegyzendő, hog:' mi
nem a konstantini kor egyházát akarjuk hibáztatni, hiszen úgy tűnik, abban a
korban szinte szükségszerű volt, hogy az p.l!yház ú~y cselekedjék, ahogy csele
kedett. De ez nem áll ellentétben azzal, hogy abban II korban kezdett kialakulni
egy szemlélet, amely a későbbiekben egyre nagyobb mértékben eltorzult.) Ez az
elképzelés - a kereszténységnek rendeletekkel és uralkodói, hatalmi erővel való
terjeszthetőségének elképzelése - tovább erősödött a középkor folyamán. Nagv
Károly és más keresztény uralkodók keresztségre kényszeritették a legyőzött né
pek vezéreit, s igy közvetve velük együtt egész népüket. Hódításaikat, győzel

meiket pedig a korabeli egyháziak is missziós, keresztény tettnek min6sítették.
Alcuin - aki ugyan a megkereszteltek alapos felkészítését kívánta meg - azért
ünnepelte Nagy Károlynak az avarok feletti győzelmét. mert ezáltal a "regnum
Chrtstlanitatís", a kereszténység birodalma terjed. Ugyanezzel a szemlélettel talál
kozunk később a nagy felfedezések korába", amikor a spanyol gyarmatosítás
azzal szentesítette magát, hogy a kereszténység terjesztését szolgalja. .

Az Intellektualista hitterjesztés, Az imént vázolt hitterjesztő elképzelésnek hibája
tehát a hatalomba vetett bizalom volt. A késő középkorban, majd az újkorban
viszont - amikor az egyház fokozatosan elveszítette világi hatalmát, az evan
gelizációnak egy új szemlélete alakult ki. Eszerint a hit továbbadásának és a hit
terjesztésének eszköze a nyelv, a szo, illetve az intellektuális meggyőzés, vagy
a filozófiailag, apologetikailag jól felépített hitoktatás, Igehirdetés. Ahogyan P.
Alszeghy jellemzi a helyzetet: a hit hirdetése az egyház köztudatában "elsősor
bari Ismeretköztésj jelentett... Isten igazságokat közölt velünk, ... és Jézus kül
detést adott apostolainak, hogy hirdessék a világ előtt ezeket az· ismereteket"
(vö. Szolgálat 37, 6. oíd.).

Vagyis ·ez a szemlélet, ha "szellemibb" is, mínt az előző - vagyis az, amely
a világi hatalom eszközei re számított a hitterjesztésben -, valójában ismét csak
az emberi erőre támaszkodik: az emberi ész erejére, és ezáltal reméli az evan
gélíumot teriesztení. Ennek a szemléletnek alapján azután az is természetes, hogy
a hit terjesztésének és továbbadásának munkásai csak a filozófiailag, teológiailag
alaposan képzett emberek - azaz szinte kizárólagosan a papok - lehetnek.

Ennek az intellektualista szemléletnek több gyökere van. Kialakulását nagy
rnértékben magyarázzák az ellenreformáció, majd az úgynevezett felvilágosodás
korának elméleti vitái, vagy a múlt század Intellektualista beállítottsága. Buká
sának viszont ma tanúi vagyunk. S éppen ezért váLik könnyen érthetővé szá
munkra az egyház új szemlélete az evangeltzácíóról.

Az intellektualista hitterjesztés válsága és korunk egyháza. Isten a történelem
eseményei által is vezeti egyházát. Az egyoldalúan az ész, a meggyőzés, a filo
zófia, a szó erejére alapozó hitvédelem és hithirdetés, több szempontból is vál
ságba került korunkban. Ennek egyik leglényegesebb oka magának a beszédnek,
a szónak a válsága.
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Közhelyként hat manapság a szavak devalvl.ÍUdésdTól beszélni. A pszicholó
gusok, szocíológusok abban látják ennek egyik legfontosabb okát, hogy az embe
rek nagy többsége képtelen végiggondolni és mérlegelni a sokféle információt,
véleményt, ideológiát. Lelkük mélyén, minden információval szemben már eleve
ott él a gyanú: "háth~ holnap az ellenkezőjét bizonyitják majd be nekem, ugyan
ilyen tetszetős érvekkel". Ennek következtében - az információözön elleni véde
kezésül - nagymértékben ímmuníssá, közömbössé válnak az érvelésekkel, a
,,szavakkal" szemben.

A beszéd, a sxó általános erejét veszítésén túl l) va.llásTól 'Való beszédet még
kérdésesebbé teszi a sok téves vagy egyoldalú nézet, amely a köztudatban a val
lásról él. S amely téves szemléletet a vallásellenes vitágnézeteknél is jobban táp
lálja a keresztények gyakran nem keresztény magatartása, vagy hibás vallásos
szemlélete.

lIz embeví kommtmikncU alrp')ető szat>6l,r, hogy a hallgató nem elvont,
tiszta fogalmakat fog fel, hanem saját előzetes elképzeléseinek megfelelően válo
gatja, ítéli meg, illetve utasítja el a hallottakat. Ez a vallásról való beszéd ese
tében azt jelenti, hogy az az ember, aki telve van el6ftéle~ekkel a vallással szem
ben, az esetek nagy többségében nem képes tárgyl"agosan végighallgatni a vallás
ról való fejtegetést, mivel előítéletei alapján már a párbeszéd kezdetén lezárja
magában a kérdést: hogy "nekem ne jöjjenek megint ezekkel a tudománytalan,
idejétmúlt magyarázatokkal",

Nem részletezzük tovább a beszédnek és a vallásról való beszédnek krízisét
és a sokféle szempontot, amelyek ezt előmozdították, mert a' mondottak önma
gukban is utalnak arra, hogy a helyzet ilyen alakulása alapjaiban kérdésessé
tette - II gyakorlatban pedig tarthatatlanná - azt a véleményt, amely szerint
a filozófiai vagy elméleti jellegű meggyőzés a hit továbbadásának legfontosabb,
olykor egyetlen útja. A filozófia és apologetika ilyen értelmű válsága pedig
nagymértékben siettette annak a szükségletnek felismerését, hogy a teológiának,
illetve az egyháznak újra át k@ll gondolnia, mik az evangelízácíő mai útjai.

Igen, mert az egyház a II. vatikáni zsinat korában megdöbbenve eszmél rá,
hogy az egyház tagjainak száma az utolsó évszázadok alatt ahelyett hogy növe
kedett volna, rohamosan csökkent; hogy a hívek nincsenek tudatában apostoli
küldetésüknek ; hogy a papság jelentős része is gyakran tehetetlenül áll a mai
világ problémáival szemben; hogy", hitterjesztés eszközei - a hagyományos
hitoktatás, igehirdetés -, amelyek hosszú időn át hatékonynak bizonyultak, úgy
tűnik, most erejüket veszítették. S az egész helyzetet leginkább jellemzi az a
tény - amelynek önellentmondása többnyire fel sem 'líinik már a keresztények
nek '-, hogy az egyes. keresztények yagy a keresztény közösségek gyakran nem
jelek (nem fény, nem só; nem kovász) a körülöttük levő világ számára, s hogy
a lelkipásztorkodás is többnyire legfeljebb azon erőlködik, hogy a. még meglevő

híveket megtartsa. vagy azok számának csökkenését lassítsa, de meg sem kísérli,
hogy az egyházon kívUláll6kkal is próbálja megismertetni az evangéliumot. 
Ezek és hasonló felismerések talajából nőtt ki az evangelizáció mai szemlélete
(vö. Evangelii Nuntiandi 4). E szemlélet megalapozását a II. vatikáni zsinatot
követően a III. általános püspöki szinódus adta meg - és VI. Pál pápa fogal
mazta meg a szinódus anyagát. összefoglaló apostoli buzdításában, az Evangelii
Nuntiandiban (ezentúl: EN!) -, majd a katekézis szempontjából lényegesen
továbbfejlesztette a IV. püspöki szinódus.

A II. vatikáni zsinat és az evangelizáció. Az evangelizáció hagyományos szem
léletét döntően felkavarta a II. vatikáni zsinat is. A hagyományos missziós-hit
terjesztő magatartás egyik legerősebb rugója az a 'felfogás volt (ez ugyan sosem
volt hittétel, de mégis széles körben elfogadott vélemény), amely szerint aki nincs
megkeresztelve, az nem üdvözül, illetve legalábbis nagyon nehezen jut el az üdvös
ségre (vágykeresztség által}. A II. vatikáni zsinat ezzel szemben Ieszögezte li
Szentírásra hivatkozva (1 Tim 2,4; Rom 2,12-16), hogy. "mindazok is elnyer
hetik az üdvösséget, akik önhíbájukon kívül nem ismerik Krisztust és egyházát",
sőt azok is, "akik nem jutottak el az Isten kifejezett megismerésére", ha "őszinte

szívvel keresik Istent", illetve ..ha iparkodnak a helyes út elérésére" (Az egy
házról 16). De ha mindenki üdvözül, akkor miért van szükség a hithiTdetésTe,
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a missziókra? - kérdezték meg akkoriban sokan. Akkor érdemes-e vállalni azt
a sok áldozatot, amivel a hithirdetés jár? S akkor érdemes-e hitükben megza
varni azokat, akik nem hisznek Istenben vagy Krisztusban?

A kérdésfeltevés mögött mintha a krisztusi örömhir átélésének hiánya húzód
na meg. Krisztus azért jött, hogy örömhírt hozzon, hogy meghirdesse: Isten a
szeretet; van értelme az életnek; van értelme a legértelmetlenebbnek látszó
helyzeteknek és szenvedéseknek; és minden a Teljesség felé tart. Aki tehát meg
értette a krisztusi tanítás lényegét, az úgy érzi magát, mint a vak, akinek meg
nyílt a szeme; aki kilépett a reménytelenség vaksötétiéből, és már látja a vilá
gosságot, a fényt, a szineket. S akinek így megnyilt a szeme, s aki tudja, hogy
birtokában van az a titok, amely által a vakoknak, korábbi sorstársainak szeme
is megnyílhat, az - ha igazán ember - nem késlekedik, hanem nekifog, hogy
másokat is elsegítsen arra a Világosságra, amelyre ő eljutott. Ebben az ember
ben fel sem merülhet az a kérdés, hogy "van-e értelme az áldozatok vállalása
nak, hiszen élni vakon is lehet?" És fel sem merülhet a másik kérdés sem, hogy
"érdemes-e megzavarni a vakok nyugalmát azzal, hogy eljuttatjuk őket a vilá
gosságra?"

Ilyen értelemben - az átélt evangélium örömét -és biztonságát feltételezve
szólnak a II. vatikáni zsinat és a püspöki szinódusok okmányai arról, hogy

az evangelizáció minden keresztény természetszerű kötelessége.

II. AZ EVANGELIZACIÚ MAI MEGHATAROzASA

Az evangellz6eió fogalma. Az evangelizáció kifejezés új. Az Újszövetségben ugyan
több mínt negyvenszer szerepel az "euangelizzo" ige, de az egyházi szóhasználat
ban ~. legutolsó évekig egyáltalán nem volt ismeretes ez a kifejezés. Korábban
igenírdetésről, hitoktatásról, misszionálásról, hitterjesztésről beszéltünk . .. Az
evangelizáció fogalma azonban - bár mindezeket magában foglalja - többet
akar mondani ezeknél. Az új fogalomnak bevezetésére is azért volt szükség, hogy
ez alkalmas legyen az új tartalom kifejezésére.

Arról, hogy mí az evangelizáció, maga az Evangelii Nuntiandi sem ad néhány
soros összefoglaló meghatározást, hanem az egész dokumentum mást sem tesz,
mint bemutatja nekünk az evangelizáció szernpontjait, útjait, munkásaít, szelle
mét - s igy akarja megvilágítani azt, hogy mit is jelent ez az új fogalom. Ter
mészetesen azonnal hozzáfűzhetjük, hogy az egyház tanítása e területen ís csak
annyiban új, amennyiben megpróbál visszanyúlni a legősibb [orrűsokhoz, a Szent
iráshoz és az első századok egyházának gyakorlatához, hogy azok alapján vizs
gálja 'meg a jelen kor teendőit. Éppen ezért általánosan jellemzi az előző, olykor
emberi hatalomra, máskor egyoldalúan az ész erejére számító szemléletekkel
szemben egy mélyen krisztocentrikus, természetfeletti látásmód.

Az Evangelii Nuntiandi-t olvasva úgy tűnik, hogy a szinódus, illetve VI. Pál
pápa nem csinált mást, mint imádkozva és elmélkedve megkérdezte Krísztust,
ő hogyan tett tanúságot az Atyáról; megkérdezte a Szentírást, hogy Jézusnak,
illetve a kinyilatkoztatásnak milyen útmutatásai vannak az evangelizáció szá
mára; megkérdezte az ősegyházat és az egyház hagyományát, mi volt az ő "mód
szerük", az ő titkuk. - Amikor az evangelizációra vonatkozó dokumentumokat
olvassuk (vö. még példám a IV. püspöki szinódus "szózatát Isten népéhez"), újra
élménnyé válik számunkra - amit ugyan elméletileg mindig tudtunk _,o hogy
az evangélium terjesztése elsősorban a kegyelem műve, Isten műve. Ennek követ
keztében nyilvánvalóvá válik, hogy minden módszert megelőzően nekünk is ez
a feladatunk: imádkozva és elmélkedve meg kell kérdezni Krísztust, az ősegy

házat, a szenteket, a nagy hithirdetőket,.hogy ők hogyan tettek tanúságot.

Az evangelizáció hordozói. Különösen az újabb egyházi megnyilatkozások ismé
telten hangsúlyozzák, hogy az evangéliumról való tanúságtétel elsődlegesen az
egyházban misztikusan jelenlevő Krisztus műve. Ezért az evangelizáció eszköze
nem a hatalom és nem is elsősorban az intellektus; az evangelízáció "módszere"
nem az apológia, a filózófiai meggyőzés, hanem maga a Krisztussal egyesült élet,
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illetve maga Krisztus, aki tanuságot tesz egyházában az Atyáról (vö. EN 13,15).
es ezért az evangelizáció h01'dozói, munkásai nemcsak a teológiában jártas keresz
tények, illetve a papok, hanem az egész egyház, mert mínden keresztény meghíva
tott a Krisztussai egyesülő életre és a tanúságtételre (vö. Világiak apostolkodása
2; EN 6,10,14,59).

Az evangelizációban természetesen sajátos feladatuk van a pápának, a püs
pököknek, a papoknak és szerzeteseknek, valamint a teológia szakembereinek
IS, de. a maguk helyén nem kevésbé fontos a világiak szerepe. Sőt a világban
való jelenlétük következtében az ő szerepük sokszor elsődleges, mert tanúság
tételük az evangelizáció első lépése, amely felkelti az érdeklődést a velük talál
kozóban (EN 41).

(A világiak szerepét hangsúlyozva a szinódus a pápával egyetértésben kíván
ta, hogy keltsék újra életre az egyházakban azokat a szolgálatokAt, amelyeket
fel nem szentelt személyek is betölthetnek az evangelizáció területén - például
mint igehirdetők, katekéták, kisközösségek vezetői stb. vö. EN 73).

Az evangelizáció útjai. A III. és IV. püspöki színódus beszél az evangelizáció
útjairól, "módszereiről" is (vö. például EN IV. rész). Az evangelizáció útjainak
három fő fajtáját említik, ugyanazt a hármat, amelyet a Szentírásban és az ős

egyházban is megtalálunk : a krisztusi élet, az igehirdetés és a krisztusi közösség
evangelizáló, tanúságtevő szerepét. Lássuk egyenként mindhármat.

Az élet tanúságtételével kapcsolatban figyelemre méltó, hogy a III. püspöki
színódus, illetve az Evangelii Nuntiandi éppúgy ezt tartja az evangelizáció leg
fontosabb és első lépésének, amint hogya IV. püspöki szinódus is ugyancsak
ebben látja a katekézis legfontosabb előfeltételét és eszközét. "A mai embert
inkább érdeklik a tanúk, mínt a tanítók, és ha mégis hallgat a tanítókra, azért
teszi, mert ők egyben tanúk is" - mondja az EN (41). - Másutt szól a tanú
ságtétel folyamatáról: "Az evangélium hirdetésének legfőbb útja a tanúságtétel:
"Ime itt és itt él valaki keresztény, vagy valamely keresztény csoport az embe
rek nagyobb közösségeben. Látni rajtuk, hogy mindenkit megértenek, mínden
kivel jó viszonyban vannak... Hitük egyszerű és spontán módon kisugárzik a
kőzéletre . .. kisugárzik másokra reményük is, amellyel olyasmiben remélnek.
amit nem lehet látni, de még csak elképzelni sem.. ,. Akik öket látják, önkén
telenül megkérdezik maguktól: Miért ilyenek ők"? Miért élnek így? Mi ad nekik
erőt .. , Az ilyen tanúságtétel az evangelizálás els6 lépése... S az életnek erre
a tanúságtételpre minden keresztény meghívatote" (EN 21).

Megjegyzendő, hogy lélektani szempontból a tanúságtétel oldja meg a szte
reotipizálást, illetve az előítéletek problémáját - amelyről az imént szóltunk.
Aki a keresztény élet tanúságtételével találkozott, akit személyesen megérintett
a krísztusí élet öröme, sugárzása, abban megsemmisül az előítéletek jelentős ré
sze, s az nem elutasítóan, hanem nyitottan és kérdően fordul a keresztények
felé. Ezért rnondja az Evangelii Nuntiandi, hogy a dolgok rendjében az ige hiT
detés a tanúságtételt követi (EN 22). A mondottakkal kapcsolatban meg kell to
vábbá említenünk, hogy - amint az Evangélii Nu.itíandí is hangsúlyozza - a
tanúsagtétel útján. pótolhatatlan szerepe van a személyes kapcsolatnak. Vagyis
az evangelizáció nem annyira a tömegek. megmozgatása által valósul meg, sokkal
inkább a személyes találkozások tanúságtétele által (EN 44).

.Ami az igehiTdetés tanúságtételét, az evangelizációban való szerepét illeti,
természetes, hogy a "szavak devalvácíója" nem jelenti azt, hogy az igehírde.és
nek, a teológiának nem volna sierepe az evangelizációban. Az igehirdetés felada
tát maga Krisztus adta. De ő megadta önmagában az igehirdető modelljét is;
Krisztus maga a megtestesült Ige. Krisztus igehirdetése nem választható el a lété
lől. Krisztus szava, igéje kisugárzása létének, önmagának aki Isten Igéje. Hason
lóan az egyház igehirdetése sem választható el az élettől. - S a következő sza-
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vakat csak megsemmisülten merjük kiejteni, hiszen egy teljes krisztusi élet fel
adatát fogalmazzák meg, amelynek megvalósításától oly távol állunk: az igehirdető

nek is megtestesült. élő Igévé kellene válnia, hogy Isten élő és hatéll:ony igéje meg
szélalhassen általa és benne.

Ami a közösség tanúságtételét, evangelizáló szerepét Illeti, erről a Zsinaton,
majd a zsinat utáni időben ismételten nyilatkozott az egyház. :r.: nyilatkozatok
közül egyik legjelentősebb az Ordo Initiationis Christianae Ad'!lltorom - R fel
nőtteknek a keresztény hitbe való bevezetéséről kiadott dokumentum -, amely
nek alapvető mondanivalója az, hogy a nem keTesztények figyeImét a keresz
tény közösségek szeretete és egysége htvja fel az evangélium szépségére, s ugyan
csak ezek a közösségek - élő egyházközségek és ezeken belül 3 kisebb közös
ségek - lesznek képesek arra, hogy helyet adjanak kebelükben a hit iránt ér
deklődöknek vagy a hit útján elindulóknak mindaddig, amig azok maguk is élő·

és tanúságtevő tagjaivá nem válnak az egyházi közösségnek, Ugy~nígy nyilat
kozott ismételten a III. és kü1önösen a IV. püspöki szinédus (vö. EN 13,58,77).
Az utóbbi hangsúlyozta, hogy a katekézis a keresztény közösség nélkül a leve
gőben lóg, s ezért nem csodálkozhatunk, ha hitoktatottjaink jelentős része nem
válik élő kereszténnyé. A· katekézis helye elsősorban a krísztusí közösség -- mond
ja a szinódus.

Az evangelizlieió mi8ztiluiJa. Az evangelizáció útjairól, "módszereiről" beszéltünk
- követve az Evangelii Nuntiandi szóhasználatát, De az üíabb egyházi meg
nyilatkozásokat megismerve az a benyomásunk, hogy inkább vagy elsősorban

az evangelizáció misztikájéTól kellene beszélnünk. Olyan értelemben, ahogyan
Jézus, az apostolok vagy a szentek evangelizáló munkásságában i3 a természet
feletti háttér, az isteni keg,yele"l ereje volt az evangelizáció elsődleges titka
és nem az egyéb "módszerek", amelyeket alkalmasint az illetó személyek alkal
maztak.

Ilyen értelemben újra és üjra figyelmeztetnünk kell önmagunkat, hogy ha
erről a három említett útról - az élet, a szö és a ke,,"0S5~b tanúságtételéről és
az evangelizációban betöltött szerepéről - gondolkodunk, ne maradjunk a felüle
ten, hanem nézzünk a dolgok metafizikai, illetve teológíaí mélyére,

Hiszen az élet tanúságtételének lényege nem a módszer. Azaz az élet nem
azáltal tesz tanuságot, mert annyira tökéletes, hanem elsősorban a ...által, mert
az Istennek átadott életben ,- az emberi gyengeség ellenére is - átragyog ,az
Istennek a fénye.

A szó elsősorban nem azért tesz tanuságot Istenről, mert ellenállhatatlanul
bizonyító erejű, hanem azért, mert "Isten igéje élesebb és elevenebb minden két
éIG kardnál", és mért az isteni Igével egyesült életben maga a Lélek, maga
az élő Ige szélal meg.

A közösség egysége sem elsősorban azért tesz tanúságot, mert minden sze
retetközösség vonzó. hanem azért, mert a krisztusi közösség szentségi valóság.
Szentségi, mert Jézus ígérete szerint egységével jelzi Isten jelenlétét ("legyetek
egyek ... ebből ismerje meg a világ Atyám, hogy te küldtél engem ..." Jn 17,23),
és szentségi, mert nemcsak jelzi, hanem meg is valósit;a Jézusnak egy sajátos
és valóságos jelenléti formáját, hiszen ő ígérte, Mgy "ahol ketten vagy hárman
összejöttök az én nevemben, ott vagyok köztetek" (Mt 18,20; vö. EN 77).

Az evangelizáció célja. Az evangelizáció "eszköze", útja a kegyelem, illetve maga
Isten - az evangelizáló személy vagy közösség Istennel egyesült élete. De az
evangelizáció célja sem kevesebb ennél: - az evangelizáció célja, hogy elveze.
sen az Istennel egyesüló egyéni és közösségi életre. Mit jelent ez az első pilla
natban talán elvontnak tilnő megállapítás, amelyet egyébként minden témánkba
vágó dokumentumban megtalálunk ?
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_. A;t;t i~lf'nti, hogy az evangelizáció Cf.:J8 nem elsősorba'-. ísmer€tköz'tés,
intellektuális képzés, hanem a krisztusi életre való elvezetés. (A IV. általános
püspök! szinóduson talán legsúlyosabb kérdésként merült fel, hogy miként lehet
átalakítani hitoktatásunkat, amely még mindig elsősorban vallási ismereteket
közöl, és többnyire nem vezet el a mélyebb krísztusí életre kielégitő mödon.)

- Azt jelenti, hogy az evangelízácíőnak, s ezen belül a hítoktatásnak. a szent
ségekre felk~zítö katekézisnek nem IE a célja, hogy egy-egy állomáshoz" egy-egy
szemséghez elvezessen, hanem hogy útra indítson a teljes, a Krisztussal egyre
mélyebben egyesülő élet felé (EN 18,23).

- De azt is' Í'elenti, hogy az evangelizációnak azaz míndennernü hitokta-
tasnak és szentségt katekézisnek - egyik szükségképpení célja az is, hogy az
evangélíumot elrogadó egyén eljusson az egyházba, az egyházi közösségbe. ahol
mag'- is munkásává lesz az evangelizációnak.

Ilyen értelemben már a Zsinat, majd az Ordo Initdatton-r Adultorum, majd
il lY. ); ·j.,;pök:. szinódus is megállapította, hogy az evangelizació és a hitoktatás
s;<ámáTa ;) leghitelesebb modell az ősegyház katekum"ncitus intézménye. Ennek
lényege a krisztusi életre való elvezetés volt. S az előrehaladás állomásait nem
egy tananyag elsajátítása hat.irozta meg, hanem a keresztény életbe és' a keresz
tény közösség életébe való belenövés mértéke.

A kü/detts e'l!'f;tem~ssége szempontjából meg kell még említenünk, hogy az
evang-Iízác'ó célj3, hogy "a jó hir eljusson az emberiség minden csoportjához",
,~:!m !:cH:szténytkhi:z, aem Olluk ...'rb hivőkhöz, és nem hívőkhöz egyaránt (EN
53-57). Tuvábbá célja, hogy az evnngéllurn áthasson és m~gújítson mindent, ami
az emberhez tartozik, az ernber munkáját, életét, kultúráját stb. (EN 18-20). Ez
utóbbi természetesen ismét csak akkor váli~valóra, ha Krisztus tanítása át
hatja az életet. Mert akkor az evangélium szerinti életben ténylegesen átalakul
nak' az élet egyes részterületei is. S akkor valósul meg, amiről a Díognetuszhoz
Irt levél igy .1': "A keresz.énység olyan a világ számára, mint a test számára
a lélek".

Mi tehát az evangeUzácló? "~indezek után megkísérelhetjük összefoglalni, hogy
mit jelent az evangelizácíó, és mi az Új az evangelizáció mai szemléletében.

- Az €'Oang"'lizácin nem vallási ismeretanyagot közöl elsősorban, hanem meg
híva krisztusí é'etve. Közben természetesen rn-gísmertet a vallás ígazsagaíval is.

Ebből következően az evangelizáció első lépése és lEgfontosabb eszköze nem
a szó, hanem az élet. A Krisztussal egyesülő egyéni' és közösségí elet tanúság
tétele. A szó, az .gehírdetés <l tanúságtételt követi, illetve azon alapsane.

- Az evangelizáció küldetésének hordozói· nemcsak a papok, a teológusok,
hanem ez egész egyház, minden egyes keresztény és minden keresztény közös
ség - a hierarchiával egyetértésben.

- Az evangelizáció célja nem kisebb. mint a Krisztussal egyre mélyebben
egyesülő életre való nevelés es a krísztusí. tanúságtevő közösségbe való -bevezetés.

Irodalom: 1. Evangelii Nuntiandi (Megjelent A II. vatikáni zsinat clmű kötetben. BP. 1975.
511-44.' oid.] - 2. Ordo Initiationis Christianae Adultorum (Ismerteti: Teológia 19'15'1, 164 k)
- 3. Alszeghy Z.: Eletfeladatunk az evangelizálás (Szolgá1at, 37, 5-12) - 4. Emels D.: Az
egyházközség rnínt a katekézis előfeltétele és célJá (Szolgálat. 37, 25~0) - 5. Lukác. i •• :

A tanúság Igéjével (Szolgálat. 37, 18-25) - 6. Nemeshegyi P.: A missziós munka a •..nat
után (SzoLgálat, 38. 5-d2) - 7. Nylrl T.: Mit jelent az evangeuzacíö egy ssocíaüsta ország
ban? (Teológia, 1979, 77-80) - 8. Széll M.: A teljesebb értelmü evangelizáció lelé (Teoló
gia, 1979, 89-95) - 9. Továbbá a Concilium 1978/4; a Teológáa 1979/2; a SZOlgálat, 37. és 38.
tematikus számai az evangenzácíöról, illetve a rrussztöról.
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