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A Lélekben újuló egyház

"Araszd ki Lelked, és mindeti életre kel.
És megújítod a föld szinét,"

A II. Vatikáni Zsinat képe szerint az egyház Istennek vándorúton járó
zarándoknépe. A vándorlás, akár valóságos, akár átvitt értelemben 
testet-lelket igénybe vevö, hatalmas és kimerítö emberi vállalkozás. Milyen
cél felé tartanak a vándorok? Van-e esélyük arra, hogy eljussanak céljuk
hoz? Milyen kockázatokba, áldozatokba kerül eröfeszitésük?

Az egyház minden korok emberével együtt vándorol az idö országútján,
gyakran "eröltetett menetben", fájdalmas veszteségekkel, néha azonban
felszabadult, ünnepi örömmel járva. Az egyház vándorútja mégis lényegesen
különbözik minden emberi vállalkozástól. Útja Istenböl indul és Istenhez
vezet. A feltámadt Krisztus küldetésében jár, az Ö jelenlétét hordozza, az Ö
Lelkének irányitása alatt halad, annak biztos reményével, hogy a földi élet
vándorútja lsten örök boldogságába vezethet el. Isten népe, a választottak
közössége ezért zarándokúton jár: életének eseményei nem csupán az em
beri történelem részei, hanem az üdvösségtörténeté is.

A választottak közösséaét meghatározza múltjuk, jelenük és jövöíük: lsten
hitében élnek, aki "Fiában nekünk adta önmagát". Az egyház a Krisztus kö
rűl összegyültek közössége: életnek és szeretetnek szoros egysége füzi
öket hozzá - Szent Pál képei szerint egyek vele, mint test a fövel, asszonya
férjével. Az evangéliumok megkapó leírásokban állitják elénk Jézust, apos
tolaival, tanítványaival s a köréjük sereglö tömeggel. "Ezután fölment a
hegyre, és magához hívta, akiket kiválasztott. Azok csatlakoztak hozzá."
(Mk 3, 13.) "Aztán lement velük és egy sik mezön megállt. Ott nagy csoport
tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül Judeából, Jeru
zsálemböl, Tirusz és Szidon tengermellékéröl." (Lk 6, 17.) Krisztus válasz
tottainak közössécet kezdettöJ fogva hatalmas tömeg veszi körül: érdeklő

dök, keresök, bámészkodók és gúnyolódók, baráti vagy ellenséges érzület
tel teli emberek, boldogságukat keresök, másokon élösködök és a közös
ség javát önzetlenül szolgálók, a jelent meggondolatlanul felhabzsolók és a
íövöt tudatosan építök.

A kör középpontjában akkor és azóta is Krisztus áll. Történelmi tény, hogy
tanítványok csatlakoztak hozzá: már a feltámadás utáni elsö időktől kezdve
a keresztények "állhatatosan kitartottak az apostolok tanitásában és kö
zösségében, a kenyértörésben és az imádságban". (Csel 2, 42.) Ez- a ha
gyomány megszakitatlanul él napjainkig: az egyház az apostolokra, s rajtuk
keresztül Krisztusra alapozott szilárd épület. Ez a hagyomány azonban nem
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holt múzeumi relikvia, hanem lélek és élet. A feltámadt Krisztus saját Lelkét
öntötte belé az apostolok lelkébe és az egyház közösségébe, s ez a Lélek
az, amely isteni elevenen élteti az egyházat. .

Az egyház útja a húsvéttól az eszkatonig, a végsö beteljesülésig vezet a
törtérrelern évetredein át. Már birtokolja lsten legnagyobb ajándékát, Krisz
tust, már a lelkében él az Atyának és a Fiúnak a Lelke, de még nem érte el
teljességét: a Léleknek még csak a "foglalóját", a "zsengéit" birtokolja.
Minden kornak és minden embernek a maga emberi életébe kell befogadnia
ezt az isteni életet, kihordania, világra szülnie és fölnevelnie azt, hogy az
isteni mag kikelhessen az emberi történelem szántóföldiében.

"Benne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedd
hetetlenek legyünk elötte. Szeretetböl eleve arra rendelt, hogy - akaratának
tetszése szerint - Jézus Krisztus által fogadott fiaivá legyünk." (Ef 1, 4-5.)
Ennek az istengyermekségnek örömével, ugyanakkor saját esendöségének
tudatával él a keresztény ember. Nem válhat önteltté, nem különülhet el a
többi embertől. Hatalmas kincset kapott, mindennél drágább életet biztak rá
- de kincsét "törékeny cserépedényben hordozza". Óriási fefadatként nehe
zedik reá, hogy váljék valóban azzá, ami: lsten gyermekévé. Az emberi
gyöngeségnek és az isteni kegyelemnek feszülése és ellentéte, botránya
vagy csodája végighúzódik a keresztény ember életén, de az egész egyház
történeten is. "Amint hordtuk a földi ember képét, úgy hordani fogjuk a
mennyeinek képét is." (1 Kor 15, 49.)

Az egyház ennek az isteni kincsnek, elrejtett titoknak boldog és felelös
birtokosa. "Úgy tetszett annak, aki már születésemtöl kiválasztott s kegyel
mével meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem Fiát, akit hirdetnem kell a
pogányoknak." (Gal 1, 15.) A kincsefazonban nem tarthatja meg magának:
tovább kell adnia, meg kell osztania minden emberrel. Az istengyermekség
Jeikülete a föltétlen szeretetre kötelez mindnyájunkat: a keresztény ember
legnagyobb eröfeszítése az, hogy napról napra jobban képes legyen be
fogadni lsten szeretetét, hogy az emberí élet konkrét helyzeteiben
alkalmaiban megélhesse és továbbadhassa.

A végtelen és föltétlen szeretetnek ez az ajándéka a keresztény élet/eg
, föbb törvényévé lesz. Az egyház ennek a szeretetnek tényét, lehetöségét és
'kötelességét éli meg és hirdetí az egész emberiségnek. Nem válhat elké
nyeztetett, jólétben fürdö, puhány gyermekké - küldetése a többiek szolgá
latára kűldi. Nem maradhat önmagáért és önmagában keresztény - külde
tése az egész világhoz szól, mégpedig Krisztus példája nyomán elsösorban
a szükséget szenvedökhöz, az elesettekhez, a gonosztettek rabságában
vergödökhöz.Emberbaráti szolgálatában természetes bajtársakra talál
mindazokban, akik - bármilyen meggondolásból, vallásból, világnézetböl ki
indulva - szintén az ember boldogitását tekintik legföbb céljuknak, s minden
erejükkel egy boldog mának és boldogabb holnapnak a megteremtésén
fáradoznak.

A humanizmus e szövetségében sem feledkezhet meg azonban az egyház
sohasem arról, hogy küldetését Istentöl kapta, s az emberi boldogulás
egyetlen útja lsten felé vezet. Az emberi szeretet csak az isteni szeretet
mélységében és egyetemességében teljesedhet ki, a szebb holnapot epitő
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törekvések az abszolút beteljesedés isteni távlataiban kaphatnak igazán
hatásos ösztönzést és iránymutatást.

Az egyház legősibb írásos emlékei közé tartozik a II. század első felében
keletkezett irás, Hermász Pásztora. A könyv látomása szerint az egyház
"agg asszony": "azért olyan öreg, mert mindenek előtt teremtetett, és a
világmindenség érte állíttatott fel." A látomás során azonban ez az "agg
asszony" megfiatalodik, szép lesz és vidám, csupán a haja marad ősz. Meg
fiatalodásának titka: odafigyel "a hallott örömhírre, majd a jóban megerő

södik, lelke pedig megújul az örömtől".

Alig száz évvel az Egyház születése után akadhattak már olyanok, akik
elaggott vénségnek, elavult íntézménynek tarthatták az egyházat. De "az
egyház mindig fiatal" - ahogyan J. Brummet könyvében megfogalmazta. Fia
talságát nem csupán úgy őrzi meg, hogy igyekszik kivonni magát a pusztító
romboló idő hatása alól, öröklétűvé mumifikálva egyszer kialakított arcula
tát. De nem is azáltal válik fiatallá, hogya legutolsó divatot majmolva igyek
szik alkalmazkodni a változó korok múló szokásaihoz. Életet őriz, s az élet
törvénye a szerves fejlődés és növekedés. Benne él minden korban, tanul
az idök jeleiből és alkalmazkodik korához, anélkül, hogy beléolvadna. Segiti
minden kor legnemesebb emberi - egyéni és társadalmi - törekvéseit, "em
berszerető Istenünk jóságával" szolqálva az embereket, Tagjai benne élnek,
dolgoznak és alkotnak a társadalomban, megélt hitükkel, hivő életükkel
folytatva Krisztus egyetemes megváltó művét a történelemben.

Az egyház mégsem úgy él az emberek között, mint dúsgazdag a koldusok
között. Kétszeresen sem. Egyrészt: maga is átérzi koldusvoltát. részben
saját esendősége miatt, részben Istennek minden emberi képzeletet fölül
múló, ingyenes kegyelme láttán. Másrészt viszont maga is tanul kortársaitól,
gazdagodhat az egymást váltó történelmi korokban. Minden új kor próbára
teszi: hiteles fordításban tudja-e átadni, megélni az evangéliumot, az adott
kor embereiben, az adott kor embereinek tanúsáqot téve az evangélium
örök aktualitásáról. Tagjai "kiválasztottak": a szentségre és a kegyelemre,
a Lélek életére meghívottak, de mindig az egymást váltó korok és társadal
mak szülöttei. Küldetésük az, hogy már itt a földön a Lélekben éljenek,
"szeretetben formált hitben", a Krisztus alapította közösség részeként, de
az egyetemes emberiség és hazájuk tagjaként is.

Az istengyermekség élete s az lsten népének közössége mindig egyfor
mán, mégis mindig változcan jelenik meg egy-egy adott történelmi kor em
bere előtt. Mindig fennáll persze az ellanyhulásnak, az eltorzulásnak - a
világhoz való tanulságos alkalmazkodásnak vagy pedig az élettelen meg
merevedésnek a veszélye. Ecclesia semper reformanda - az egyház mindig
megújulásra szorul: örökös megtérésben kell tisztítanunk magunkban az
istengyermekség krisztusi lelkületét. De minden kor új ablakot is nyít az
örök evangéliumra. Az új kor új felismerései, kisérletei, új szükségletei és
eredményei, új (vagy nagyon is régi) hibái és erényei új kihívást s ezzel
egyben új lehetőséget is jelentenek az egyház számára: új (vagy nagyon is
ősi) oldalról közelitheti meg azt a Krisztust, aki életét bizta rá, s akínek éle
tét, kegyelmét, lelkületét, egyszóval jelenlétét hordozza itt a földön. .
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Az egyház folytonosan öregszik, de mindig meg is újul. Öregszik, mert a
"meghívott szentek" - esékeny, gyarló emberek, akik állandó megtérésre
szorulnak. Megújulása azonban nem merülhet ki a be lopózó .emberi gyarló
ságok nyesegetésében. Nem érheti be azzal sem, hogya becsontosodott
koniervativizmus és a divatmajmoló elvtelenség között megtalálja a korhoz
alkalmazkodásnak evangéliumi, helyes arányát. Az egészségesen fejlödö
élet folytonos meg újulása ez: a Lélek rpíndig új, nemritkán váratlan ösztön
zései segítik abban, hogy le ne térjen az igazság útjáról, s hogy egyre növe
kedhessék Krisztus teljességének mértéke szerint.

Ezt az életet a Lélekben kaptuk meg Krisztustól. A Lélekböl született az
egyház, s a Lélek az, aki megőrzi vezetőit és tagjait is attól, hogy elszakad
janak krisztusi örökségüktől. "Mindannyiunkat egy Lélek itatott át" (1 Kor
12, 13). A Lélek állandóan rneqújitja adományait, kinek-kinek bőségesen

osztogatva kegyelméből, testének, az egyháznak építésére. Újra meg újra
. fj)lül kell tehát vizsgálnunk a nekünk juttatott kegyelmi ajándékokat. Vigyáz

nunk kell arra, hogy "el ne fojtsuk a Lelket", bármilyen uton-módon jelent
kezzék is. Ugyanakkor azonban "meg kell vizsgálnunk a Lélek ajándékait":
valóban Krisztus Lelke jelentkezik-e bennük, egységben vannak-e a hagyo
mánnyal és az egyház közösségével, s valóban az egyháznak, Krisztus tes
tének épülésetszolqállák-e.

A Lélek kiáradása az egyházra nem csupán egyetlen régmúlt történeti
esemény, hanem kétezer éve tartó folyamat: a Lélek napjainkban is bősége

sen osztogatja ajándékait az egyházban, hogy egyre korosodva is Krisztus
szépséges jegyeseként élhessen a történelemben: örök fiatalon, mert a
Lélekben mindig megfiatalodva.

PARANCS JÁNOS

Ő az, aki

Pohár tiszta víz az asztalon.
A szunnyadó esély, a hajladozó, kicsi láng.
Remegő virágkehely a süvöltő léghuzatban.
Amikor mlnden összeomlani látszik,
nem rettenti akkor sem a veszély.
Csodaváró bizalma, mint a gránit.
S ne legyen, ki elorozná töle a reményt.

A horgaskarmú rém, a tékozló idő,

ne gyötörje soha, legyen hozzá kíméletes.
Nevemben majd ő vívja tovább e csalóka harcot,
amit megnyerni nem, csak folytatní lehet.
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