
túráiban. Ezek közé tartozik az idősebbeknek egy csoportja. akik úgy érzik, hogy az
új liturgia - amelyben az Eukarisztia kizárólagos tisztelete minden más ájtatosságot
elfojtott - hitük sok forrásától megfosztotta őket. A mozgalomhoz csatlakoznak olyan
fiatalok is, akiket a plébániai hitélet kevéssé vonz. De hogy a mozgalom lelkisége
mennyire hú az egyházhoz, azt a hivatások számának alakulása mutatja: Franciaor
szágban a szemináriumokba és a szerzetekbe jelenkezök egyharmada a karizmatikus
mozgalomból jön.

VI. Pál a karizmatikus mozgalmat az egyház mai nagy lehetőségének nevezte. A
mozgalom valóban a tömegek mozgalrna, a katolikus lelkiség nagy hagyományain
alapszik. Ezért történelmi feladata, hogy segitse a II. Vatikáni zsinat szellemének
elkötelezett egyházat. Azt az egyházat, amely a modern világ támadásai közepette,
Mesterét követve, a teremtő hit szellemében akar előrehaladni. A karizmatikus
mozgalom mélységesen hü az egyházhoz, tiszteli a papságot, de ugyanakkor nyitott az
ökumenikus közeledésre, és hathatósan előmozdítja a világiak beépülését az egyházi
munkába.

A mozgalom ma is egyre terjed. Az egész világon megtalálható a katolikus egyház
keretein belül. A karizmatikusok örülnek ennek a számbeli növekedésnek, de ugyan
akkor tudják, hogy igazi hivatásuk nem a terjeszkedés, hanem az, hogy az egyház
megújulását elősegítsék. Nem önállósulni akarnak, hanem inkább búzaszemként el
halni, hogy minél jobban szolgálják az egyházat. Nem a mozgalom növekedését kí
vánják, hanem azt, hogy a jövő egyháza minél karizmatikusabb legyen.

ENDREFFY ZOLTÁN

Egyház és közösség

Napjainkban sok szó esik egyházi körökben a bázisközösségekról. Vannak, akik ör
vendetes, biztató fejleménynek tartják a bázisközösségek megjelenését, és az egyházi
élet megújulását remélik tőlük. Mások bizalmatlansággal tekintenek ezekre a ha
gyományos plébániai keretektől sokszor független csoportosulásokra, amelyekben a
széthúzás, a hierarchiával szembeni engedetlenség tendenciáit vélik felfedezni. Az
újonnan kialakult bázisközösségi mozgalmak árnyalt megítélését elősegítheti, ha
megpróbálunk választ adni a következő kérdésekre: mi a jelentősége a közösségek
nek az egyházban; van-e valami különleges funkciója az egyháznak mint közösségnek;
az egyháznak kézzelfogható közösség vagy közösségek alakjában kell-e léteznie vagy
rendeltetésének inkább az felel meg, hogy megváltott embereknek mint egyéneknek
a láthatatlan, lelki társaságát alkotja?

Aligha tévedünk, ha azt rnondjuk, hogy napjaink átlagos keresztény gondolkodá
sára az egyház és az üdvösség individualisztikus felfogása jellemző. E felfogás szerint
nincs jelentőségeannak, hogy a hívek közösségekben élnek-e vagy sem. Hiszen az üd
vösség egyéni valóság, az egyén válasza Isten Jézusban felkínált kegyelmére. amelyet
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kinek-kinek egyénileg kell elfogadnia és életre váltania, saját egyéni körülményei
között. Igaz ugyan, hogy a katolikus felfogás szerint a kegyelem közösségben, az egy
házban éri el a hívöt. hiszen szentségei által az egyház a kegyelem forrása. De Jézus
megváltó müvének egyik fontos mozzanata mégis az üdvösség egyénivé, személyessé
tétele, szemben az Ószövetséggel, ahol az Istennel való kapcsolat egy néphez és an
nak intézményeihez (törvényéhez és kultuszához) volt kötve. Jézus igehirdetése sze
rint az Isten Országa egyénekhez jön el, azokhoz, akik befogadják. és hagyják, hogy
valóban Isten uralkodjon bennük. Így az egyház egyének összessége; azoké, akik az
evangéliumban való hit által már mint egyének meg vannak váltva. S mivel nem tud
hatjuk, hogy kikben van ténylegesen jelen ez a hit, és kik tartoznak csak formálisan
az egyházhoz, ezért az egyház - látható alakja ellenére is - inkább láthatatlan valóság,
lelki közösség, amely feloldódik és elmerül a világban, mint a kovász a tésztában,
hogy belűlról járja át és alakítsa át.

Mármost kérdésünk szempontjából az utóbbi évek egyik érdekes teológiai fejlemé
nye annak felismerése, hogy a fenti, individualisztikus egyházkép teljesen ellent
mond Jézus szándékának, az Újszövetség, valamint az ókori egyház tanúságának, s
voltaképp nem más, mint az újkori individualizmus ideológiájának vallási lecsapó
dása" Ez a felismerés, egy mondatban összefoglalva, így hangzik: Jézus nem elszige
telt egyéneknek hirdette Isten Országát, egyházát nem egyenként megváltott egyének
halmazának, láthatatlan, lelki közösségnek tekintette, hanem Izraelt, Isten népének
közösségét akarta helyreállítani és újból összegyűjteni, mai kifejezéssel: kontraszt
társadalommá formálni, amely mint látható közösség világító jeikérit közvetíti az üd
vösséget a pogány népek számára.'

Erre utal mindjárt a tizenkét apostol kiválasztása. Mivel a tizenkettes szám nyilván
valóan Izrael tizenkét törzsére vonatkozik, Jézusnak ez a cselekedete csak azt jelent
heti, hogy egész Izraelt össze akarja gyűjteni és helyre akarja állítan i. Voltaképpen
erröl van szó a Miatyánk elsö két kérésében is: "Szenteltessék meg a te neved, jöjjön
el a te országod" (Mt 6, 10). Mi, akik individualista szemüveggel olvassuk a Bibliat,
hajlamosak vagyunk a hívökre mint egyénekre vonatkoztatni ezeket a kéréseket: Is
ten neve akkor szenteltetik meg és akkor jön el az ö országa, ha a hívök mint egyé
nek szentül élnek és ezzel rnegdicsöítik Istent. Jézus nem egészen erre gondolt. Ő

elötte Ezekiel próféta könyvének 36. fejezete lebegett, ahol arról van szó, hogy Isten
nevét megszentségtelenítette Izraelnek a pogányok közé történt szétszóratása. Hiszen
a pogányok most mindenütt ezt mondhatják: nyomorúságos egy isten ez a Jahve, ha
még arra sem képes, hogy hazájának elvesztésétól megkímélje népét. És ekkor mond
ja Isten Ezekiel próféta által: "Nem tiértetek cselekszem én, Izrael háza, hanem szent
nevemért, amelyet megszentségtelenítettetek a népek között, amerre csak jártatok.
Ismét szentté teszem az én nagy nevemet, amelyet megszentségtelenítettetek a népek
között. Akkor megtudják a népek, hogy én vagyok Jahve - így szól Jahve -, amikor
szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok. Kihozlak benneteket a né
pek közül, összegyűjtelekbenneteket minden országból, és beviszlek benneteket föl
detekre" (Ez 36, 22-24). Bár Jézus nem gondolhatott Izraelnek a szétszóratásból való
összegyűjtésére, mégis átvehette Ezekiel szóhasználatát; hiszen Ezekiel sem egysze
ruen a száműzött nép hazatérését jövendöli meg, hanem azt, hogy Isten ráadásul "új
szívet" és "új lelket" ad népének (Ez 36, 26-28), amely ezáltal ismét Isten szent népé
vé lesz. Erre vonatkozik tehát a Miatyánk elso két kérése, amelyet mai nyelvhaszná
lattal így fogalmazhatnánk meg: "Mennyei Atyánk, gyűjtsd össze és újítsd meg népe
det! Hadd legyen ismét a te szent népeddé!"

Jézusnak a pogányokkal kapcsolatos magatartása is mutatja, hogy múködése elsö
sorban Izrael megújítására irányult. Őmaga nem hirdeti pogányoknak az Isten Or
szágát, s tanítványainak is megparancsolja: "A pogányokhoz ne menjetek és a szama-

443



ritánusok városaiba be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhai
hoz." (Mt 10,5-6) Jézus természetesen mindenki üdvösségét akarta, a pogányokét is.
De az Ószövetség hagyományával összhangban úgy gondolta, hogy a pogányok csak
akkor részesülhetnek az üdvösségben. ha Izrael megújul. ha valóban Isten szent
népévé lesz, amely világító jelként vonzza magához a sötétben ülő népeket: "Az utol
só napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye a hegyek tetején. Kimagaslik a
halmok közűl, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és azt mondják: Jöj
jetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához! Tanítson minket útjaira,
hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás és Jeruzsálemből az Úr
igéje." (Iz 2,2-3) Azaz: a pogányok, akiket elbűvöl az Izraelben felragyogó üdvösség,
elkezdenek mindenünnen özönleni Izraelhez. A prófétai szövegek legtöbbször ragyo
gó világosságról beszélnek, amely Jeruzsálemből jön, és amely nem más, mint maga
Isten: "Bár még sötétség borítja a földet, süru homály a nemzeteket, de fölötted ott
ragyog az Úr, dicsősége megjelenik fölötted. Világosságodhoz népek jönnek, és kirá
lyok a te ragyogó fényességedhez." (Iz 60, 2-3). Egyedül Istennek köszönhető,hogya
pogányok útra kelnek Isten népéhez: a népek zarándoklata Isten eszkatologikus mü
ve. Ha Isten nem ragyogtatná fel világosságát Izrael felett, ha nem tenné szentté a
nevét, a pogányok nem jöhetnének. Isten fénye viszont nem világíthat igazán, ha
maga Isten népe nem ragyog Isten világosságaként. Ezért szólítja fel Izraelt a próféta:
"Jákob háza, rajta, járjunk az Úr világosságában" (Iz 2, 5). Az üdvösségnek, melyet
Isten készít, Izraelben kell felragyognia. különben ez az üdvösség nem csalogathatja a
népeket, hogy ők is bekapcsolódjanak Isten népének életébe.

Ezért korlátozza Jézus Izraelre a müködését: a pogányok, akik szintén meg vannak
híva az üdvösségre, csak akkor kelhetnek útra, hogy csatlakozzanak Isten szent népé
hez; ha Izraelben már felragyogott Isten uralmának fénye. Ez pedig csak akkor követ
kezhet be, ha Izrael mint az üdvösség jele valóban felismerhetővé válik, ha Isten
uralma láthatóan és kézzelfoghatóan átalakította a népet. Ezért Jézus nem olyan
eseményként képzelte el Izrael összegyűjtését és helyreállítását, amely híveinek lel
kében, láthatatlanul következik be, hanem meg volt róla győződve, hogy ennek látha
tó, kézzelfogható valóságként meg is kell jelennie.

Hogy Izrael helyreállítása - amelyet Isten éppen Jézus rnüködésén keresztül kezd
véghezvinni - valóban látható, kézzelfogható változásokat hoz a nép életében, azt
mindenekelött Jézus gyógyító csodái mutatják. Amit a próféták a végső időkről jöven
döltek - "akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei; a béna ug
rál. mint a szarvas, s a néma nyelve ujjongva ujjong" (Iz 35, 5-6) -, az most valósággá
lett. E gyógyulásokat azonban nem pusztán biológiai eseményekként kell elképzel
nünk. A gyógyulás a Bibliában mindig az egész személy épségének, önmagához, a kö
zösséghez és Istenhez való viszonyának helyreállítása. s ennyiben a gyógyulások a
közösség megújulásának is jelei.

Hogy közelebbről milyennek képzelte el Jézus a megújított közösségnek, Isten
helyreállított népének életét, az megmutatkozik abban, amire tanítványait tanította.
Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy Jézus híveinek és tanítványainak köre jóval na
gyobb volt, mint ahogy rendszerint gondoljuk. Ezt a kört két csoportra lehet osztani.
Az elsöbe azok tartoztak, akik hallgatták Jézus prédikációját, hittek is benne, de
nem hagyták el otthonukat, hanem ott várták Isten Országát; ha pedig Jézus és tanít
ványai arra jártak, akkor szállást adtak nekik és szolgálatukra voltak. (Ezek közé tar
tozott például Arimateai József, Zakeus, Lázár, Márta és Mária.) A másik csoport a
szükebben vett tanítványoké. akik mindenüvé követték Jézust. (De itt sem csupán a
tizenkét apostolra kell gondolnunk, hiszen például Lk 10 hetvenkét tanítványról
beszél.) De miért hívott egyáltalán tanítványokat maga köré Jézus? Két okból. Elő

ször is munkatársakra volt szüksége, hogy segítsenek neki Izrael összegyűjtésében,
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Isten Országának hirdetésében ("az aratnivaló sok, de a munkás kevés"). Amikor
pedig nyilvánvalóvá lett, hogy Izrael egésze nem fogadja be Jézus űzenetét, akkor azt
a feladatot szánta híveinek, hogy jellé legyenek, hogy az életükkel mutassák be azt,
aminek Izrael egészében kellett volna megvalósulnia: egy új életrend kialakulását,
egy fivérekből és nővérekből álló testvéri közösség szűletését, ami egyes-egyedül az
evangéliumba vetett hitnek, Isten Országa befogadásának a gyümölcse.

Erről a testvéri közösségröl, erről az új családról beszél Mk 10,29-30: "Bizony,
mondom nektek, senki sem hagyja el otthonát, testvéreit, nővéreit, anyját, atyját,
gyermekeit vagy földjét értem és az evangéliumért, hogy százannyit ne kapna: már
most ezen a világon - bár üldözések közt - otthont, testvért, nővért, anyát, gyermeket
és földet, a másvilágon pedig az örök életet." Jézus itt tapasztalatból beszél, s ezt ta
nítványai is egyre jobban megtapasztalták: a családjukat elhagyták ugyan, de újból
testvérekre találtak Jézus híveinek és tanítványainak körében. Elhagyták a szülői

házat, de mindenütt az országban, ahol csak befogadták őket az evangéliumért, új
családot kaptak. Elhagyták a földjüket, de cserében egy olyan közösségre találtak,
amely mindenütt gondoskodott róluk és otthont nyújtott nekik.

Érdekes vonása viszont ennek az új családnak, hogy apák nincsenek benne: az
előbbi szövegrész gondosan felépített paralelizmusának második részéből az apák
kimaradtak! De nem véletlenül vagy feledékenységból. Mivel Jézus korában az apák
a patriarchális uralom hordozói voltak, említésük itt azt jelentené, hogy Jézus hívei
nek új családjában is tovább folytatódik a patriarchális uralom. Erről azonban szó
sem lehet: ebben a családban egyetlen Atyát illet meg minden uralom, a Mennyeit.

Hogy Jézus számára mennyire fontos volt az uralom és hatalom problémája, azt jól
mutatja Mk 10,42--45: "Tudjátok, hogy azok, akiket a világ urainak tartanak, zsarno
koskodnak a népeken, a hatalmasok pedig önkényüket éreztetik velük. Köztetek
azonban ne így legyen; hanem aki nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, és aki első

akar lenni, legyen mindenkinek a cselédje. Mert az Emberfia sem azért jött, hogy
neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és váltságul adja oda életét sokakért."
Jézus itt a hatalmi struktúrákról beszél, amelyek a társadalomban minden rossznak a
forrásai. A tanítványok közösségében azonban ne legyenek többé uralmi viszonyok:
aki legelső akar lenni, legyen mindenki szolgája. Jézus tehát azt kívánja, hogy tanítvá
nyai között teljesen másféle kapcsolatok legyenek, mint amilyenek a társadalomban
egyébként szokásosak; más szóval kontraszttársadalmat követel. Ebben a kontraszt
társadalomban, Jézus országában, melynek "alkotmánya" a Hegyi Beszéd, az erősza

kot nem viszonozzák erőszakkal; aki kér, annak adnak, és inkább igazságtalanságot
szenvednek el, semhogy erőszakkal szerezzenek érvényt jogaiknak.

A Hegyi Beszéd értelmezésérőlkétezer éve folyik a vita. Napjainkban az egyik leg
elterjedtebb értelmezés úgy hangzik, hogy Jézus követelményei nem gyakorlati, ma
gatartási szabályok, hanem inkább olyan útmutatások, amelyek egyfajta belső érzü
letnek, az áldozatkész szeretet belső érzületének meglétét kívánják meg. (A gazdag
ságról való lemondás parancsát például nem kell szó szerint vennünk, elég az, ha szí
vünkben nem ragaszkodunk a vagyonunkhoz, hanem mindig készen állunk lemon
dani róla és támogatni a szegényeket.) Ennek az értelmezésnek azonban megold
hatatlan nehézséget okoz a Hegyi Beszéd vége, a sziklára épített házról szóló példa
beszéd: "Aki az én beszédemet hallgatja és tettekre is váltja, az bölcs ember; aki pedig
hallgatja, de tettekre nem váltja, az balga ember" (Mt 7,27). Jézus tehát nemcsak belső

érzületet kíván, hanem konkrét gyakorlat lebeg szeme előtt egy új társadalmi közeg
ben, az "ő országában" (Jn 18, 36), amelyben immár más törvények érvényesülnek,
mint a világban. Jézus kontraszttársadalomként képzeli el Isten helyreállított népét.
Igaz: nem politikai alakulatként, államként vagy nemzetként. de mégis közösségként,
amely önálló életteret alkot, amelyben az emberek másképpen élnek és másképpen
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érintkeznek egymással, mint ahogy az a világban szokás; és éppen másságukkal. a vi
lágtól való eltérésükkel közvetítik a világnak az üdvösséget, úgy, ahogy azt az ószö
vetségi próféták megjövendölték. Ezt fejezi ki Mt 5, 13-16: "Ti vagytok a föld sója. Ha
a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való más egyébre, mint hogy kidobják
és széttapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a
hegyre épült várost. És ha világosságot gyújtanak. nem teszik véka alá. hanem a tar
tóba, hogy világítson a ház minden lakójának. Így világítson világosságtok az embe
rek előtt, hogy lássák jótetteiteket és magasztalják mennyei Atyátokat."

Az egyház, amelyről itt szó van, nem magába zárkózó és a világtól elforduló. hanem
a világért élő egyház. De az egyház éppen azáltal van a világért, hogy maga nem azo
nosul a világgal, nem oldódik fel benne, hanem megtartja saját kontúrjait. Ószövet
ségi háttere felől értelmezve a fenti szöveg csak ezt jelentheti: a hegyen világító város
az egyháznak rnint kontraszttársadalomnak a jelképe, amely éppen kontraszttársada
lomként változtathatja csak meg a világot. Ha elveszti kontrasztjellegét, ha sója ízet
lenné válik. ha fénye kialszik (a szövegben: véka alá rejtik), akkor értelmét veszti: az
emberek megvetik (a szövegben: eltapossák) és nem tudják többé segítségével Istent
megismerni (a szövegben: Istent mint Atyát magasztalni). .

*

De ha Jézus messziröl látható. a világtól Ieltúnöen különböző, világító jelnek szánta
egyházát és annak közösségeit, akkor el kell ismernünk: egyházunk, plébániáink, egy
házi közösségeink - tisztelet a kevés kivételnek - nemcsak hogy messze elmaradnak
e megbízatástól, de mintha már tudatában sem volnának e feladatnak. Az évszázados
megszokás következtében normálisnak érezzük a jelenlegi helyzetet. azt, hogy az át
lagos plébániák egymást nem ismerő. egymással semmiféle kommunikációt nem
folytató egyénekből állnak, ráadásul olyan egyénckböl. akik életmódjukban teljesen
alkalmazkodtak a profán társadalom életrnódjához. Sőt, sokan úgy gondolják. hogy
az egyháznak - a kovászról szóló példabeszéd értelmében - ilyennek is kell lennie:
észrevétlenül. láthatatlanul el kell merülnie a társadalomban, hogy belülről járhassa
át és változtathassa meg. De ha vannak is helyes mozzanatai ennek az egyházképnek
- szolidaritás keresése minden jóakaratú emberrel. szakítás a korábbi évszázadok
egyházi triumfalizmusával. me ly az egyházat egyszeruen azonosította Isten Országá
val -, egészében véve még sincs összhangban Jézus fent ismertetett egyházfelfogasa
val. Ennek az ekléziológiának a képviselői ugyanis erényt csinálnak a szükségböl,
amikor Istennek tetsző állapotként próbálják feltüntetni a jelenlegi egyház betegsé
gét: azt a tényt, hogy nagyon sok keresztény közösség mint közösség jóformán már fel
sem ismerhető; és hogy a keresztények életmódjukban szinte teljesen alkalmazkod
tak a profán társadalom életmódjához.

A bázisközösségek kialakulásának egyik oka alighanem az a - sokszor talán nem is
egészen tudatos - felismerés, hogy a kereszténység individualizálódása, a valódi ke
resztény közösségek hiánya olyan állapot, amely nincs összhangban Jézus szándéká
val. Manapság sokféle bázisközösség van, s a bázisközösségek között nagyok a kű

lönbségek mind a lelkiség, mind az összetartozás, mind a muködés szempontjából. A
magyarországi bázisközösségek mindegyikére jellemző a lelki és teológiai elmélyülés
igénye: összejöveteleik egyik fő tartalma a teológiai önképzés, a közös imádság és
egymás építése a lelki tapasztalatok megosztása által. A közösségek egy része he
tente-kéthetente. másik része havonta tartja összejöveteleit; kisebb számban vannak
olyan közösségek is, melyeknek tagjai szabályosan összeköltöznek. megosztják vagyo
nukat és életközösséget alkotnak. sok bázisközösség életében nagy szerepet játszik a
társadalmi elkötelezettség: a szegények támogatása és az elesettekről való gondos-
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kodás is. Érdekes volna tudni, hogyan gondolkodnak magukról és közösségeikröl a
bázisközösségek tagjai. Legtöbbjük valószínűleg abban látja a közösség jelentöségét,
hogya közös teológiai önképzés, a közös imádság és a lelki tapasztalatok megosztása
által a tagok erősítik egymás hitét, elősegítik egymás keresztény világnézetének el
mélyítését, s így felvértezve az elkeresztényietlenedett külvilág sokszor mostoha kö
zegében is meg tudják őrizni hitüket, sőt, tanúságot is tudnak tenni róla. De mint
láttuk, Jézus tanítása szerint az egyházi közösség feladata nem csupán annyi, hogy
.fészekmeleget" nyújtson, s olyan közeget alkosson, ahol az egyes keresztény bizton
ságban érzi magát, ahol elfogadják, ahol vallási értelemben otthonra talál. Talán
éppen ez tudatosodott egyes bázisközösségekben: abban a törekvésükben, hogy élet
re váltsák az evangéliumot, mintha az a felismerés öltene testet, hogy elpolgáriaso
dott, individualizálódott kereszténységünk "ízét vesztette", s talán ez a felismerés
készteti őket arra, hogy keressék az utat, vissza az evangélium tiszta forrásához, és az
egyház kezdeteihez, amikor az egyház közösségei még valóban "világítottak".

A korai kereszténység pogány ellenfeleí sokat gúnyolódtak az ő szemükben primi
tív, tanulatlan keresztények "babonáin", de azt elismerték, hogy a keresztények más
képp élnek, hogy közösségeikben igazi testvériesség található, és hogy a keresztények
mintaszerűen gondoskodnak szegényeikről (éppen ennek köszönhették "sikerüket":
hitük elterjedését). A keresztény közösségek akkor még valóban kontraszttársadal
mat alkottak, és tudták is, hogy azzá kell lenniük: "Zúgolódás és okoskodás nélkül
tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan
gyermekei a gonosz és romlott nemzedék között, akik közt úgy kell ragyognotok,
mint csillagoknak a mindenségben." (Fil Z, 14-15)

Vajon "ragyognak-e" a mai bázisközösségek? És tudják-e, hogy ragyogniuk kellene?
Nem gondolnám, hogy a bázisközösségek tagjainak ez volna az általános meggyőző

dése. Sőt, sokan közülük alighanem úgy vélik, nem is szabad programként kitűzni,

hogy az egyháznak és közösségeinek másképpen kell élniük, világító jellé kell len
niük. Hiszen így a keresztény élet sikerhajhászássá alakulna. Nem a teljesítményeivet
- és annak is legrosszabb fajtáját, a vallási teljesítményeivet - vezetnénk be ezzel az
egyház életébe? Valódi problémák ezek, s mögöttük az a helyes felismerés rejlik,
hogy az egyház mint kontraszttársadalom nem valósítható meg azáltal, hogy tagjai
megpróbálnak nagyobb erkölcsi energiát kifejteni, mint mások. Az egyház akkor
kezd kontraszttársadalomként megvalósulni, ha tagjai megpróbálják Jézust követni.
Jézus követése azonban nem azzal kezdődik, hogy azért imádkozunk: bárcsak heroi
kusabban tudnánk élni, mint mások. Jézus követése azzal kezdődik, hogy valami
nagy ajándékot kapunk ("kincset találunk a szántóföldben"): Jézussal elközelgett
Isten Országa, és kezdi átalakítani a világot. Ez a csoda nem emberi erőkifejtés műve,

és akik részesülnek benne, nem érdemeikért kapják. Jézus követése azt jelenti, hogy
egyszerre csak megsejtjük Isten Országának csodáját, és ettől az ajándéktól. a létezés és
az emberrközösség új lehetőségétől elbűvölve megpróbálunk valóban Jézus útján járni.

"Keskeny út" ez, mely Jézus számára és sok követője számára is az erőszakos ha
lálba vitt. De mégis ez az élet útja. Az út kezdetén Isten Országának csodája áll, s ezen
alapul minden, ami később történik. És ha az egyház és közösségei Jézus szellemében
a "föld sójává" és "hegyre épült várossá" próbálnak lenni, az nem gőg és elbizako
dottság mindaddig, amíg tudják, hogy kontraszttársadalomként, jelként való létük
nem a saját erőfeszítéseik gyümölcse, hanem csoda és kegyelem, amelyben azért ré
szesülnek, hogy "a világ világosságává" legyenek.

Jegyzetek: 1. Lásd pl. G. Lohiink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt? Herder 1982; N. Lohjink. Die
messianische Alternative, Herder 1981; R Pesch, Der Anspruch Jesu, Orientierung 35 (1971). - 2.
Azalábbiakban G. Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt? c. könyve alapján ismertetem ezt
az ekléziológiai koncepciót.
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