
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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az Istenhez. A remény és hit által pedig mint olyan elvhez , ahonnan bizonyos
javak származnak számunkra. Ugyanis Istenbő l származik az igazság rneqís
merése és a tökéletes jóság elérése. A hit úgy ragaszkod ik Istenhez , mint
az igazság megismerésének elvéhez , mert hisszük, hogy amit ő mond ne
künk, az igaz. A remény viszont úgy, mint a tökéletes jóság elvéhez , amennyi·
ben álta la az isteni segítségre támaszkodunk, hogy elérjük a boldogságot.

A hit föltétlenül megelőz i a reményt . A remény tárgya ugyanis az a ma
gasztos jó, amely még nincs meg, de megszerezhető . Ezért ahhoz, hogy va
laki reméljen , az szükséges , hogy úgy találja : reményének tárgya elérhető .

A remény tárgya azonban egyfe l ő l az örök boldogság, másfelől az Isteni
segí tség. Ezt pedig mindegyiket a hit állítja elénk: az világosít föl , hogy el
juthatunk az örök életre, és hogy ehhez rendelkezésünkre áll lsten seqítséqe
(vö . Zsid 11,6: .Aki Istenhez járul, annak hinn ie kell , hogy ő van, és az Ö~

keresók megjutalmazója") .
A hitben nem lehet középút vagy véglet annyiban, amennyiben a legföbb

igazságra támaszkodik , mert arra nem támaszkodhatunk tú lzott mértékben.
De a tartalmában előfordulhat középút és véglet. mer t az igazság középút
két hamis állítás között, Hasonlóképpen a reményben sincsen középút vagy
véglet lényeges tárgya részéről , mert senki sem túlozhat abban, hogy az is
ten l segítségre támaszkodik; de annak a terén , amit kapni remél , el őfordul

hat középút vagy véglet, amennyiben vagy vakmerően olyat vár , ami nem
neki való , vagy kétségbeesik arról, ami az ő mértékére szabott.

A teológiai erényekkel szembenálló b űn ök nemük szer int súlyosabbak a
többinél. Minthogy ui. a teológiai erények tárgya lsten, a velük ellentétes
b űn ök közvetlen és elvi elfordulást jelentenek Istentől. A teol6g ial erények
ellentétei a hitetlenség, kétségbeesés és istengyúlölet. Ezek közül a gyúlölet
és hitetlenség a kétségbeeséshez viszonyítva önmagukban , vagyis term észe
tük szerint súlyosabbak. Mert a hitetlenség abból származik, hogy az ember
nem hiszi lsten igazságát , az istengyúlölet pedig abból, hogy akarata ellen·
kezik az isteni j6sággal ; a kétségbeesés viszont abból, hogy az ember nem
reméli részesedését lsten jóságában . Ebből nyilvánvaló, hogya hitetlenség
és istengyúl ölet lsten személye ellen irányul, a kétségbeesés viszont a tőle

származó jóban való részesedésre vonatkozik. Magában véve tehát nagyobb
bún nem hinn i lsten igazságát vagy gyúlöln i Isten t , mint nem reméln i , hogy
elnyerjük tőle a mennyei dicsőséget.

Ha azonban belőlünk kiindulva hasonlítjuk össze a kétségbeesést a másik
két búnnel, akkor a kétségbeesés veszedelmesebb. Mert a remény visszatart
bennünket a rossztól , és elvezet a j6ra való törekvésre . Ezért ha az emberek
elveszíti k remény üket. féktelenül zuhannak a b űn ökbe . és nem csinálnak
semm i jót .

A hitetlenség az értelemre tartozik, a kétségbeesés pedig a vágyóeröre .
Az értelem múködése általános, a vágy6erő a részletek (egyes tárgyak)
felé tart. Lehetséges tehát, hogy valakinek a hite általánosságban helyes, de
vágyóerejében egy részletre vonatkozólag helytelenül jár el , mert ebben a
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részben a szokás vagy a szenvedély megrontotta. Megmaradhat benne általá
ban a helyes hitbeli felfogás , vagyis hogy az Egyházban van bocsánat a bú
nökre, de ugyanakkor erőt vehet rajta a kétségbeesés indulata , hogy ti.
őneki ebben az állapotban nem lehet reménye bocsánatra. (gy tehát lehet
valaki kéts égbeesett akkor is, ha nem esik hitetlenségbe, amint így van ez
a többi halálos bún esetében is . Hitetlen akkor lenne, ha általában úgy
gondolná , hogy lsten irgalma nem végtelen.

Lehet-e bizonyos a földi vándor ok reménye?
Úgy látszik, mintha a földi vándorok reménye nem lehetne bizonyos .
1. A remény ugyani s az akaratban székel. A bizonyosság pedig nem aka

rat , hanem értelem dolga. Tehát a remény nem lehet bizony os.
2. Továbbá, mint föntebb megállap itottuk (q.17 a.1. arg.2.J, a remény

kegyelemből és érdemekből származik. De ebben az életben nem tudhatjuk
bizonyosan, megvan-e bennünk a kegyelem (vö. 1-2.q.112.a.5.l. Tehát a földi
vándorok reménye nem bizonyos.

3. Azonk ívül nem lehetünk bizonyosak arró l, amiben kudarcot vallhatunk.
De sok földi vándor, akiben megvan a remény, nem éri el a boldo gságot.
Tehát a föld i vándorok reménye nem bizonyos .

Mindezzel szemben azonban a Magister szerint .a remény a jövendő bol
dogság biztos várása" (26.dist.lII.Sent.). Ezt következtethetjük 2Tim t .tz-bö:
is: •Tudom, kinek hittem, és biztos vagyok , mert ő elég hatalmas ahhoz,
hogy rábízott kincsemet megőrizze:

Az ellenvetésekre feleletül azt kell mondanunk, hogy kétféle bizonyos
ság van: lényeg szerinti és részesedő. Lényege szerint a bizonyo sság a
megismerő erő tulajdonsága, részesedő módon viszont min dabban megvan,
ami a megismerő erő ir ányít ásával tévedh etetlenül tart célja felé . Igy mond
juk például a természetről , hogy biztos an működik , minthogy az isteni ér
telem irányí t ja, amely minden t biztosan irányí t célja felé. Ugyanígy mond
Juk, hogy az erkölcsi erények bizonyosan múködnek , amennyiben a termé
szethez hasonlóan az értelem irányítja őket megnyi lvánulásaikban. Igy tart
a remény is bizonyosan cél ja felé, mert mintegy részt vesz a hit bizonyos
ságában, amely a megi smerésre tartozik.

Ebből vil ágos a felelet az első ellenvetésre.

A másodikra azt kell mondanunk, hogy a remény e lsősorban nem a
már megkapott kegyelemre támaszkodik, hanem az isteni minde nhatóságra
és irgalomra, amelynek révén az ls megnyerheti a kegyelmet. akiben még
nincs meg, hogy így eljusson az örök életre. Isten mindenhatóságában és
irgalmában pedig min denki bizonyos, akiben van hit.

A harmadikra pedig azt, hogy ha egyesek, akikben megvan a remé ny,
nem érik el a boldogságot, ez a szabadakarat hibájából származik , amely a
bún akadályát veti közbe, nem pedig az isteni mindenhatóság vagy irga lom
hibájából, amelyre a remény támaszkodik. Ez tehát nem ellenkezik a remé ny
bizonyosságával .

(Summa Theologica 2·2 q. 17,1 8,20) .
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