
lélődés , ené lkül lé lektelen reelt áláss á válik. Mondása nyugalmat . meggoll
doltságot, odaadást kíván. Benső szálak fúzik a liturgiához (amolyan . népl
brevl árlum ") , és Jézus életének szemléletével sz épen előkész ít a szentmisére
(de ne aközben lmádkozzákl) . Mint közösség i gyakorlatot a pápa különösen
családi körben ajánlja. Hiszen a család az egyház alapsejt je. és az a család.
amely nem imádkozik közösen . nélkülözi a kereszténység megkü lönböztető

jegyét. Az óraliturgiába való bekapcsolódás után (amely k étséqtelenül a kö
zös családi ima csúcsa) az olvasó az egyik leghatékonyabb közös ima. A mal
életkörülmények között ugyan nem könnyú ezt megvalósítani . .azonban a
keresztényre jellemző. hogy életmódjában nem adja be derekát a körül
ményeknek. hanem felülkerekedik rajtuk . Ahelyett. hogy megadná magát ,
megfeszíti erejét:

Záradék: A B. Szüz tiszteletének teológiai és lelkipásztori értéke

Márla minden kiváltsága végső soron lsten szabad szeretetén alapul . aki
. szerette őt maga rníatt , szerette miattunk; magáénak választotta . minekünk
adta : Tisztelete hathatós lelkipásztori tényező. és nagyban hozzájárul a ke
resztény élet megújulásához. Ennek oka egyrészt magának a B. Szúznek anyai
könyörgése és közbenjárása értünk . másrészt életszentségének vonzó példá
ja. A befejezésben a pápa Máriának a kánai menyegzőn mondott szavalt idézi.
amelyek egész szerepét össze foglalják Fia mellett: . Amlt nektek mond, cse
lekedl étek" (Jn 2.5).

Jegyzet. A szerkesztőség hálásan köszöni P. Kövárl Káro lynak. hogy rendel
kezésünkre bocsáto tta a körlevél angol kladásáb61 készitett fordltását. Idéze
te ink ebből valók.

A MAI VILÁG EVANGELIZÁLÁSA

Az őszi püspöki szinodust előkészítő bizottság a fenti címme l 1973-ban
egy . munkaeszközül· szolgáló írást adott ki. és ezt megküldte a püspökök
nek. Az Irat három részből áll: 1) Az evangelizáciÓ képe a világ jelenlegi
helyzetében. Ezen belül megkülönbözteti azokat az elemeket. amelyek segítik
az evangélium hirdetését és azokat. amelyek akadályozzák. részint az Egy·
házban kívül. részint magában az Egyházban. 2) Az Egyház jelenlegi helyzete
az Evangélium hirdetésében : teológiai fölmérés. 3) Hogyan segítsük elő ma
az evangelizáclót? Néhány szempont és a gyakorlati alkalmazás lehetőségeire

vonatkozó kérdések. - Az alábbiakban a másod ik rész II. és III. fejezetét
hozzuk.

II. A második vatikáni zsinat néhány apostoll meglátása

A második vatikáni zsinat bizonyos szempontokat adott az evangelizáció
ra. Ideje. hogya szinodus megvizsgálja: milyen gyümölcsöt termettek ezek
a megvak, mit valósítottak meg elégtelenül vagy helytelenül . mi vezetett
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talán eltévelyedésekre, sőt tévedésekre. Néhány példát adunk itt, hogy mIn
den egyház gondolkodjék rajta.

A) A második vatikáni zsinat azt tanította, hogy Krisztus minden ember
nek felajánlja az üdvösséget, és üdvözítő tevékenysége nem korlátozódik az
Egyház látható közösségére (Lumen Gentium n.16; Ad Gentes n.7; Gaudium
et spes n.22). Gyengítette-e ez az állítás az evangelizálás szellemét? Hogyan
kell magyarázni, hogy ne ártson, hanem segítsen az evangélium hirdetésé
nek? Mit kell gondolni az olyan elméletekről , mint: .az anonim keresztények",
"a bennfoglalt hit elegendő az üdvösségre", "üdvösség Evangélium nélkül"
stb.?

B) A vatikáni zsinat megvilágította a lelkiismereti szabadság értékét (Dig
nitatis humanae n.2), és azt tanítja, hogy az Evangélium biztosítja az ember
szabadságát (Dei Verbum n.ő}, Hogyan érezhetik magukat szabadnak az ern
berek, ha ugyanakkor azt sem mulasztjuk el, hogy élénken hívogassuk őket

az evangé lium elfogadására (vö . a gyermekek keresztségének, a vallásos ne
velésnek és a hitoktatásnak, a prozelitízmus és apostolkodás megkülönböz
tetésének stb. kérdését)?

C) A vatikáni zsinat hangsúlyozza, hogy az Evangéliumnak mélyebben kell
behatolnia a szívekbe, intenzívebben kell élni (vö. LG n.14J. Gyengítl-e a ka
tolicizmus .rninőséqi" oldalának ez a hangsúlyozása azt a vágyat, hogy minél
több embert vezessünk el ez Egyház egységébe? Hogyan lehet összeeqyez
tetni a mennyiségi és a mínőségi oldalt (vö. a .klsded nyáj"; az exodus, a
puszta stb . ekkleziológiáját)?

D) A vatikáni zsinat azt tanítja, hogya nemkeresztény vallások hiteles
vallási értékek hordozói (Nostra aetate n.z) , és az Evangéliumhoz vezető utat
alkotnak (LG n.16J. Egyesek szerint ezt úgy lehet magyarázni, hogy ezek a
vallások magukban véve üdvözítő értékűek (tehát nem csupán az Evangéllum
ra való előkészületképpen) , és az Evangélium az üdvösségnek csak egyik
útja, ha kiváltságos út is. Gondolják-e. hogy ezt az értelmezést össze lehet
egyeztetni az Evangélium teljesen eredeti újságával?

E) A vatikáni zsinat úgy rnutatta be Krisztus Urunkat, rnlnt akiben teljes
világosságában ragyogott fel az ember misztériuma (Ad Gentes n.8, Gaudium
et Spes n.22), és akiben az emberek eljutnak az emberi szabadság és érett
ség teljességére (GS n.4l). Kérdezzük: hogyan lehet ezt kifejteni anélkül,
hogy kérdésessé válna a Megtestesült Ige transzcendenciája és Krisztus
egyszeri, megismételhetetlen eljövetele?

F) A vatikáni zsinat azt tanítja, hogy a Teremtő Lélek mindig munkálkodik
a világban, ennélfogva azt tartja, hogy az emberi jelenségek magukban véve
az idők jelei. Ezt a állítást gyakran úgy értik, hogy az emberi törekvések és
vágyak "teológiai helyet" (locus theologicus) alkotnak. M inthogy pedig
ugyanakkor a gonoszság titka is munkálkodik a világban, azt mondják, hogy
lsten igazi jelenlétének jeleit az Evangélium világánál kell magyarázni (GS
n.4; 11 ; 37) . Ebből a következő kérdés adódik: hogyan kell magyarázni az
idők jeleit, hogy ez az Evangélium hirdetését szolgálja?
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G) A vatikáni zsinat hangsúlyozza. hogy az Evangéliumnak lehet és kell
is alkalmazkodnia minden kultú rához, és ezeket úgy kell átjárnia vil ágosságá
val. hogy hiteles értéke iket Kr iszt ushoz mint forrásukhoz vezesse (Ad Gentes
n.22; GS n.62) . Kérdezzük teh át: milyen viszonyban van ez a tény az evan
gelizá cióval, amelynek egyfelő l vil ágosságot és egységet kell vinnie a külön
féle kultúrákba, másfelől ösztö nöznie kell Krisztushoz térésüket is (a szln
kret izmus problémája)?

II I. Az evange lizálás ellentétpárja inak szintézise

Az evangélium hirdetésének gyakorlata a következő irányt mutatja: bi
zonyos igazságokat annyira kiemelnek, hogy úgy látszik, mintha tagadnának
más, ezeket kiegészítő igazságokat. Az evangelizáció teológiai átértése meg
követeli, hogy az egymást látszólag kizáró részigazságok szintézisbe simul ja
nak azáltal, hogy megértjük mély egységüket. Különben csak ellentétes való
ságok egyidejú áll ftásáról lenne szó. Felso rolunk itt néhány ellentétpárt,
hogy az egyes részegyházak vizsgálják meg: kiküsz öböl i-e az (elméletben
tal án már megalkotott) szint ézls az egyoldalúságokat és túlzásokat, amelyek
árta lmára vannak az Evangélium hirdetésének.

A) Az evangélizáció céljá ul néha egy tárgyi tanítás közvet ítésé t jelölik
meg; néha v iszont úgy gondolják, teljesen arra kell törekednie, hogy keresz
té ny élmény formájában megjelenítse Krisztus titkát. Kizárja-e egyik a má
sikat? Hogyan lehet megmutatni, hogy mi ndegyik megköveteli a másik teljes
ségét és tökéletességét?

B) Van aki azt gondol ja: az evangelizálás csupán abban áll, hogy keresz
tény életünkkel tanúságot teszü nk az Evangélium hatalmáról és sugárzásáról ;
mások szeri nt viszont csupán az Evangélium hirdetésében. Hogy lehet meg
mutatni, hogy a beszéd hitelessége a tanúságtételben rejlik, a tanúságtételt
azonban a beszéd teszi érthetővé ?

C) Az evangelizálás célja a megté rés. Ez törést jelent az ember életé
ben , és az egész élet újjászerveződését egy új középpont (Krisztus) körül.
Az egészet úgy is le lehet írn i, mint . halált", úgy is, mint a teljes "élet "
kezdetét. Kérdezzük: hogyan alkothat egységet az evangelizációban ez a két
szempont (a . keresztény humanizmus" problémája)?

D) Vannak, akik úgy írják le az evangelizálást, hogy az egyedü l lelki és
vall ási síkra tartozik és csak arra való, hogy megszabadítsa az embert a bún
kötelékeitő l. Mások viszont úgy állitják be Krisztust, mint új Móze st, és úgy
gondol ják, hogy az Evangélium célja - legalábbis a történelem jelenlegi
pill anatában - egyedül az ember i haladás előmozdítása. Kérdés, csakugyan
két (persze szorosan összek apcsolódó) célról kell-e beszélnü nk, vagy pedig
az evangélium hir detésének ez a két oldala egy és ugyanaz? Melyiket hang
súlyozzuk? Mi t kell t artanunk az ilyen formulákról: .az Egyház az evangéli um
hirdetéséve l humanizál " és .az Egyház a humanizálással hirdeti az evanq é
liumot (vö. a poli t ikai teológia, a felszaba dít ás és a forradalom teológiája
probl émáját) ?
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E) Az. evangelizálás az Egyház evilági küldetése. Van aki az Intézményes
egyházban akadályt lát, és úgy gondolja, hogy az evangelizálást ettól elvenat
koztatva kell végezni. Kérdés: ml a viszony az egyházi intézmény meg a
személyek vagy közösséqek keresztény halaadása között? továbbá mi legyen
az evangelizáció első célja: az egyházszervezés, vagy az emberek üdvössége?

F) Rendes körülmények között az evangélium hirdetése nem lehet sikeres
az egyházi élet tanúságtételétől függetlenül. Ebből kiindulva egyesek úgy
gondolják: le kell mondani az evangelIzálásrói mindaddig, amig az Egyház nem
újult meg belsőleg, hogy teljesen lsten jeleként jelenjék meg a világban .
Kérdés: mondlon-e le az Egyház a nemkeresztények evangelizálásáról , hogy
előbb belsőleg újuljon meg, vagy pedig a befelé történő megújulás és a
missziós múködés egymás kíséretében menjen végbe, sőt legyen olyan szo
ros kapcsolatban egymással, hogy egyik ne történhessék a másik nélkül?

G) Ha látjuk, menny ire hangoztatja az Evangélium az egység kötelességét,
másrészt pedig milyen eltávolód ás és mennyi szakadás uralkodik az emberek
között - és ezt sokan Igen nagy rossznak tek intik -, akkor úgy látszik, az
evangelizálást úgy kell felfogni, mint minden ember egységbe gyújtését. Más
felől az Evangélium azt tanítja, hogy a tanitványok különváltak a világtól,
sorsuk az, hogy elfogják, gyúlöljék és üldözzék őket. Kérdés : alternatlváröl
van-e itt szó, vagy inkább ugyanazon valóság két oldaláról (a keresztény élet
azonosulásának vagy különállásának kérdése).

H) Az. ökumen izmus minden keresztény egységére törekszik, és a pár
beszédben kerüli azt, ami megoszt, kiemeli azt, ami közös , Kérdés: hogyan
lehet ezt az egységtörekvést összhangba hozni az Egyháznak azzal a külde
t és ével. hogy az Evangélium teljes igazságát hirdesse. Mit gondoljunk arröl,
hogy csökkennek az áttérések más keresztény hitvallásokból? Vajon ez (töb
bek között) a rosszul felfogott ökumenizmus következménye?

AQUINOI SZENT TAMÁS A REM~NYROL

1Kor 13,14 a reményt a hithez és a szeretethez sorolja, amelyek teológiai
erények. Föntebb (a.1) mondottuk, hogya reményt az teszi erénnyé, hogy
az emberi aktusok legföbb szabályával érintkezik: mint első létrehozó okkal,
amennyiben segitségére támaszkodik, és mint végső céllal, amennyiben él
vezésétől várja a boldogságot. Ennélfogva világos, hogya reménynek 
amennyiben erény - lényeges tárgya az lsten. A teológiai erény lényege
pedig az, hogy lsten a tárgya . Nyilvánvaló tehát, hogya remény teológiai
erény.

Igaz, hogy a remény tárgya nem csupán lsten, hanem más javak ls, ame
lyek elérését reméljük Istentől. De ami egyebet a remény vár , azt mind
Istenre mint végső célra és első okra vonatkoztatva várja .

Kétféleképpen ragaszkodhatunk valamihez: vagy önmagáért, vagy mert
általa valami mást érünk el. A szerétetben az ember önmagáért ragaszkodik
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