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JEL ÉS _ESZKÖZ

Az emberek üdvösségéért élő egyház. A II. vatikáni zsinatnak egyik legtöbbet idézett
szakaszát rnindjárt az egyházról szóló dokumentum elején olvashatjuk. "Az egyház
Krisztusban mintegy szakramentuma, vagyis [ele és eszköze az Istennel való
bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének. A jelen idők viszonyai
különösképpen sürgőssé teszik az egyháznak ezt a feladatát, mert fontos, hogy az
emberek, akiket ma egyre szorosabban fűznek össze a különféle társadalmi, tech
nikai és kulturális kötelékek, Krisztusban is elérjék a teljes egységet."

Témánk tárgyalása során nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy azt a kér
dést: vajon mi az egyház feladata, már nagyon sokféleképpen próbálták meghatá
rozni. Mind a teológiában, mind pedig a konkrét közösségek gyakorlatában két
fajta, egymással szemben álló irányzattal találkozhatunk. Bizonyos szélsőséges

irányzatokra hívom fel a figyelmet. - Az 'egyik csoport tagjai az egyházban olyan
intézményt látnak, melynek feladata, hogy mindenkit elvezessen az üdvösségre,
- de ezek az üdvösséget kizárólag a "lélek üdvösségeként" fogják föl. Valaki egy
prédikáció végén így fejezte ezt ki: "hogy eljuthassak egyszemélyes mennyor
szágornba." - A másik csoport az egyházat oly intézményként ismeri fel, mely
nek legfőbb feladata, hogya szociális visszaéléseket korrigálja, és hogy az em
bertelen struktúrákat helyesebb irányba vezesse. - A két szélsőséges felfogást
valló csoport tagjai között a közvetítés igen nehéz, mivel kölcsönösen ilyen
szólamokkal, mint .Jionzontalízmus'' és "vertikalizmus", tradicionalisták és prog
resszívek bélyegzik meg, sőt sokszor még eretnekséggel is gyanúsítják egymást;
ami pedig a legkülönösebb: érveit mindkét irányzat a Szeritírásból és a hagyo
mányból igyekszik föl sorakoztatni. Persze ezt a jelenséget nemcsak a mában
találhatjuk meg egyházunkban. A régi időkben is voltak hasonló törekvések, leg-
följebb más jelszavakat tűztek zászlóikra. -

Az egymással szemben álló csoportokat és ennek következtében az újraerő

södő feszültséget nem lehet azzal félreállítani vagy semmibe venni, hogy a két
szélsőséges fölfogást nem vesszük tudomásul. Az egyház akkor fog eleget tenni
a Jézus Krisztus által kapott feladatának, ha hűségesen kitart ezek között a
feszültségek között is Mestere mellett, 'és a szélsőséges ellentéteket nem kívánja
valamiféle téves irénizmussal harmonizálni. Ennek így kell lennie, hiszen az egy
ház a már ajándékként kapott üdvösség ígérete és a még el nem érkezett tel
jesség időszakában él, és ez alatt az idő alatt a realitások talaján kell hogy ma
radjon. Dinamikus é~ nem statikus egyensúlyra kell törekednie, mert ha nem
ezt tenné, önmagát és a rábízottakat csapná be, vezetné félre.

Jézus Krisztus üdvösségszerző küldetése és az egyház feladata. Az egyház
feladatát, küldetését csakis akkor tudjuk helyesen meghatározni, ha Jézus Krisztus
küldetését tartjuk szemünk előtt. Az emberek sok mindent várnak az egyháztól.
Az elvárásoknál igen nagy szerep jut a hivatásnak, a konkrét élethelyzeteknek,
a társadalmi környezetnek, az egyházzal kapcsolatos pozitív és negatív tapaszta
latoknak, az egyházi vezetők és az egyes hívek tanúságtételének. Világszerte
kérdőívek és az ezekre adott válaszok igazolják, hogy az emberek általában ilyes
mi t várnak az egyháztól: hirdesse Jézus Krisztus örömhírét, istentiszteleteket tart
son és a szentségeket szolgáltassa ki; segítsen a szegényeknek, a világban talál
ható nyugtalanságok, Igazságtalanságok láttán lépjen föl az igazságosság érde
kében; az embereket az örök üdvösségre vezesse; az erkölcsi rend fenntartásáról
gondoskodjék; Istent imádja és dicsérje; az emberekért' imádkozzék és a bűnök

megbocsátásánál közvetítsen. - E felsorolás közel sem teljes, de némi képet ad
hat arról, mílyen igényekkel lépnek fel az emberek az egyházzal szemben, milyen
követelményeket kell az egyháznak szem előtt tartania.

Ha az egyes feladatokat súlyozni akarnánk, akkor, előbb szükségképpen is
mernünk kell az egyház küldetését, feladatát. Az egyház feladatát csakis Jézus
Krisztusból, az ő küldetéséből érthetjük meg. Ö az ura az egyháznak, kezdete,
mértéke és útraindítója, Lukács 7,22-ben Jézus a kiléte felől érdeklődő Keresz-
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telő kérdésére ezt válaszolja: Menjetek, és adjátok, tudtára Jánosnak: a vakok
látnak, a bénák járnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak és a szegé
nyeknek hirdetik az evangéliumot, - Jézus ezzel nemcsak az ószövetségi ígéretek
beteljesülésére mutat rá, hanem saját, üdvösséget hozó küldetését is föltárja,
mégpedig korának szokásos, képekben fogalmazó beszédében. Es ezek a képek
egyértelműen arra mutatnak rá, hogy Jézus küldetése az emberhez, az egész em
berhez, a test-lélek emberhez szól.

Nem ok nélkül fogalmazta meg az egyház hitvallásában: miérettünk, embe
rekért, a mi üdvösségünkért szállt alá a mennyből. - Jézus ezzel az egyház.
tevékenységének alapmotivumát is föltárta. Hiszen ő azt akarja, hogy egyháza
azoknak a közössége legyen, akik őt követik, akik arra kaptak meghívást, hogy
az ő üdvösségre vezető küldetését tovább folytassák. Az egyház feladata tehát
Krisztust követve, Istent dicsőítve az emberek üdvösséget szolgální (vö. Wolfgang,
Beinert: Der Sinn der Kirche. In: Mysterium Salutis IV/l. 1972. 298.).

Természetesen az egyház és annak tevékenysége, és Jézus Krisztus üdvössé
günket munkáló küldetése között kvalitatív különbség van. Az egyház nem adja
az üdvösséget, nem szerzője annak, csupán lehetövé teszi, hogy megközelítsük a
Jézus által fölkínált üdvösséget. E megkülönböztetésre szükség van, különösen
azokkal a törekvésekkel szemben, rnelyek Jézust és az egyházat, Jézus működé

sét és az egyház tevékenységet teljességgel azonosítanák. Jól ismerjük a Krisztus
-testről szóló tanítást, de ne feledjük: az egyház mínt Krisztus teste nem jelent
azonosságot Krisztus és az egyház között. "Az egyház a jegyes médjára Krisztus
teste. Jegyesként kapcsolódik Krisztushoz. Mindketten eggyé olvadnak, eggyé
válnak, mégis úgy élnek külön, hogy teljességgel nem azonosulhatnak" (W. Beinert,
uo.), Az egyház küldetéséből, nevezetesen abból, hogy Jézus Krisztusnak üdvös
séget' hozó küldetését kell folytatnia, számos következmény folyik a helyi egyházi
közösség és az összegyház számára. Az egyháznak a Jézus által megszerzett üd
vösséget kell közvetítenie, és ezen az úton szolgáló eszközzé válik. Újra és újra
fölül kell vizsgálnia önmagát, hogy valóban önzetlen, nem a saját érdekeit és.
hasznát kereső eszköz legyen Megváltója kezében.

Az egyház mint az üdvösség jele és eszköze. A Lumen Gentium fentebb idé
zett gondolata egyértelműen rámutat, hogy az egyház az üdvösség szentsége, azaz
jele és eszköze. Azzal valósítja meg ezt a feladatát, hogy valóban jel és eszköz,
"szentség" marad, és mint ilyen az üdvösség felé mutat és vezet. - Ezzel a ki
jelentéssel, hogy: az egyház az üdvösség szentsége, talán a leglényegesebbet mon
dottuk el az egyház küldetéseről, alapstruktúrájáról, Istennek az egyház által
üdvösséget biztositani kívánó szándékáról.

Isten világunkban míndíg szentségi módon működik: hatékony eszközök, jelek
útján, melyek az üdvösséget jelzik és meg is valósítják. Hogy Istennek ez a
rendszeres cselekvésmódja, azt már az Ószövetségben is végigkísérhetjük. Izrael
meghívása nem annyit jelentett, hogy kivette őket a világból, hanem hogya vá
lasztott nép a világban, a világi élet nehézségei között, a vándorlás során az
üdvösség előkészítője lett az egész emberiség számára. Ami Izraellel kapcsolatban
érvényben volt, az fokozott mértékben állt Jézus Krisztusra. Hiszen ő Istennek
par excellence jele a világban, benne lehet meglátni az Atyát, benne lehet meg
tapasztalni, hogy Isten jósága és emberszeretete megjelent i közöttünk. hogy Isten
az emberek üdvösséget akarja. Az egyház feladata, hogy' a Jézus Krisztusban
kimondott végleges isteni "igen"-t az emberiség számára az idők végezetéig je
lenvalóvá tegye. Itt nem valamilyen bizonytalan emlékezésről van szó, hanem
közvetítésről, jelenné tételről, nevezetesen a Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott
üdvösség megjelenítéséről. így tehát az egyház feladata minden időben, hogy az
üdvösség eszköze maradjon. Joggal nevezzük ezért az egyházat szentségnek, hi
szen a szentségek is látható jelek, hatékony jelek, melyek Isten nem látható
kegyelmét jelentik és közvetítik az embereknek (vö. ütto Semmelroth nagy ta
nulmánya in: Mysterium Salutis IV/l. 309-356.).

A világ üdvössége. Ezt a kifejezést, hogy "üdvösség", sokan tévesen, sőt visz
szaélve a .szónak keresztény tartalmával használták és használják. Számtalan cso
port és mozgalorn ígért világunkban az üdvösséget. Igérí, hogy az emberek vá
gyait, kívánságait maradék nélkül teljesíti. Világnézetek és élethelyzetek szerint
különböző módon nevezik ezt a fogalmat; jólétnek, ismereteknek és tudásnak,
uralkodásnak, hatalomnak stb. - A míndennapí tapasztalás, a mindennapi beszéd
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szerint az üdvösség sokak számára sok mindent jelenthet. A beteg számára a
gyógyulást, az éhezőknek egy darab kenyeret vagy egy maréknyi rizst. Annak,
aki egyedül él, egy támogató embertársat. A foglyoknak szabadulást. Akit senki
sem szeret és senki sem ért meg, annak megértő szeretetet. Az elnyomottaknak
felszabadítást, a szabad döntés lehetőségét, Akiket a hétköznapi élet egyhangúsága
nyom, azok számára az élet értelmét és kiteljesedését. Akik- a hétköznap gondjai
között őrlődnek, azoknak a gondok és félelem nélküli életet és a bizakodást a
holnapban. A száműzötteknek otthont. .A háborútól gyötörteknek békét. A két
ségbeesetteknek reményt.

Már ez a rövid felsorolás is szemlélteti, hogy az üdvösség igen átfogó fogalom
és valóság. Az üdvösséget igénylő, kívánó ember és világ más embersorsot, és
más, jobb világot kíván. Többek szemében úgy tűnik, hogy az emberek várakozását, az
üdvösség utáni vágyát, és azt, amit az egyház az üdvösséggel ígér, nevezetesen
az örök túlvilági életet, - alig-alig lehet összekapcsolni. Sőt sokaknak egyenesen
az a véleménye, hogy az üdvösségről és a megváltásról szóló egyházi igehirdetés
túlontúl csak a léleknek ügye, szűkre méretezett üdvösség; nem az embert, az
emberiséget, a világot érinti. Arra most nincs lehetőségünk, hogy végiglapozzuk
az Ö- és Újszövetséget, csupán összefoglalóan említjük meg, hogy "mindkét" szö
vetség tanításából !1-Z üdvösség mint az egész embeTnek és mint az egész emberiség
nek üdve áll előttünk. Ebből a szemléletből fakadóan mondotta a II. vatikáni zsinat a
Gaudium et Spes konstitúcióban: "Az ember fog állni minden fejtegetésünk kö
zéppontjában, az ember a maga egységében és teljességében, aki test és aki lélek,
van szíve és lelkiismerete, van értelme és akarata."

Az egyház az üdvösség jele. Nemcsak teológiai értelmezésre van e szakasznál
szükségünk, hanem rá kell mutatnunk azokra a következményekre is, amelyek a
helyi közösségek (egyházközség és egyéb, az eukarisztia köré legállsan egybegyűlt

közösségek) életében, és kinek-kinek saját feladatai teljesítésében számottevők. 
Némileg előttünk állhat már, hogy az üdvösség az embernek és a világnak nem
csak részleges rnegújítása, hanem újjáteremtés, új ég és új föld. Ez a megújítás
a Szentírás tanítása szerint nem emberi fáradozásnak és munkának eredménye,
hanem Isten ajándéka, amely az idők végén válik teljessé. Kétségtelen, hogy Isten
Jézus Krisztusban a világ számára visszavonhatatlanul biztosította a kiteljesedést.
Sőt, Jézus Krisztusban ez a teljesség, ez a folyamat már kezdetét is vette. Nem
csak elvben és általában, hiszen Jézus széttörte az előítéleteknek embert embertől

elválasztó korlátait azzal, hogy azokat is magáénak fogadta, akiket általában el
ítéltek: a vámosokat, bűnösöket, utcalányokat. Jézus áttörte a hatalom,' az erő

szak és megtorlás ördögi körét, amikor arra tanított, hogy a rosszat jóval kell
visszafizetni. Fölszabadított a törvény szolgaí uralmától azzal, hogy Istent mint
jóságos, szerető Atyát állította elénk. Megmutatta azt az utat, amely kivezet ön
zésünkből, önmagunk rabságából, a szabad, a mindenki számára nyitott életre.
Legyőzte a magányt, hiszen magához vonz mindenkit. Elvette a szenvedésnek és
a halálnak értelmetlenségét, amikor megmutatta, hogy Isten nem az öncélú szen
vedésa és halált kívánja, hanem ezeken keresztül az életre, az öröm világába
vezet. Minderről Jézus nem csupán szólt, hanem tetteivel, életével tett tanúságot
az eljövendő új világról, annak törvényeiről. Ugyanez az egyháznak is feladata.
Ebben válhat jellé, ebben kell az üdvösség [elévé válnia.

Az egyháznak nemcsak az a feladata, hogy hirdesse a Jézusban megjelent
üdvösséget, hanem az is, hogy úgy éljen, hogy ezzel bemutassa, mít 'jelenthet,
milyen is az üdvösség az ember számára. S bár az egyháznak csak az evilági
idő végéig tarthat léte, mégis legalább Indításokban. legalább mint kezdet, föl
kell tárnia az emberek számára, be kell mutatnia valamiképp az eljövendó új
világot. Ez annyit jelent, hogy az egyház életét figyelve az emberek föl tudják
ismerni: a különféle .fölfogású emberek között is lehetséges li békesség; senki sem
magányos és elhagyatott; senkit sem lehet származása, rangja vagy faji hovatar
tozása miatt hátrányban részesíteni; senki sem kell, hogy elcsüggedjen, ha gyarló
vagy bűnös; a még látszólag kilátástalan helyzetekben is van értelme az életnek,
- s hogyakrisztusközösségnek, az eljövendő Isten-országának a béke és öröm,
igazságosság, türelem és jóság a [ellemzőí, - Az egyház sohasem' felejtkezhet el
Jézus üzenetéről, akaratáról, amely minden embernek, a kicsinyeknek, a kivetet
teknek és elítélteknek is az ·Isten biztos jövőjét Igéri. Azt mondja ezeknek is,
hogy közel hozzájuk az Isten, s ők is eljuthatnak az atyai házba.
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Jézus tanításának feszítő erejét jó! érezték korának hatalmasai. Mínt lázadót
elitélték és keresztre feszítették. Mégis, halála után követői nem szűnnek meg
hirdetni azt, hogy ebben a Jézusban, az ő tanítása és életpéldája nyomán fakadó
életben van az emberiség egyetlen jövője, reménye és üdvössége. Az egyház az
óta is miridenütt jelen van, ahol a Jézusban való szabadulást, Isten-közelséget
hirdetik, és ahol ebben az üzenetben hisznek. A keresztény közösség mindenütt
jelen van és hatékony, ahol valóban megalapozottan lehet erre a szabadulást
hozó üdvösséget biztosító Jézusra hivatkozni. Minden igehirdetés, minden euka
risztikus ünneplés és szentságí együttlét erről a, keresztény üdvösségről és az
üdvösséget hozó, biztosító' Jézusról tanúskodik.

És itt jutottunk el ahhoz a ponthoz, ahol az eszményi világból, az eszmék
világából a tapasztalható realitás talajára kell lépnünk, és föl kell tennünk ön
magunk számára a kérdést: vajon az egyház valóban ilyen jel? Az az egyház,
amelynek mi vagyunk tagjai, amelyet mi alkotunk, és amelyet nemcsak mí ma..
gunk belülről, de a kívülállók is látnak. Minden bizonnyal vannak kisebb-na
gyobb egyházi közösségek és egyes hivők is, akik környezetük, embertársuk szá
mára az üdvösség jeleként állnak a világban. De vajon tudunk-e szabadulni
olykor attól a benyomástól. hogy a látható, tapasztalható egyház olykor inkább
az üdvösség ellenképét tárja az emberek elé. Nietzsche ezt mondotta a keresz
tényekről: "Jobb dalokat kellene énekelniük nekem, hogy, valóban hinni tudjak
megváltójukban. Megváltottabbaknak kellene látnom Jézus tanítványait" ("Erlös
ter müssten mír seine Jűnger aussehen"),

A katolikus pszichológus, Albert Görres írja a Handbuch der Pastoraltheologie
II/l. kötetében (freiburg, 1966. 284.): "Az emberek általában nem úgy élik meg
tapasztalataíkban, érzésvilágukban az egyházat, mint adományt, ajándékot, mely
az üdvösség felé mutat és vezet, hanem sokkal inkább mint akadályt az emberi
ségnek jólétéhez és az igazságossághoz, a lelkiismereti szabadságához és a szeretethez,
az örömhöz és szabadsághoz vezető útján. Szemükben az egyház inkább az emberi
boldogság ellenzőjeként jelentkezik, amely veszélyezteti a lelki, pszichikai egész
séget, a valóban humán kultúrát, sőt,- s ez talán a Jegsúlyosabb - az egyház
ban sokan a valódi kereszténységnek ellenfelét, ellenségét vélik fölfedezni." 
Ha ezzel a semmiképp sem kedvező ítélettel, kortársaink széles körben elterjedt
véleményével akarunk szembenézni, akkor talán röviden így fogalmazhatnánk : A
kereszténység, mindenekelőtt a katolicizmus, ha nem Mcsterének szíve, akarata,
tanítása és életpéldája nyomán él, hanem csupán mint intézmény, mint szociológtai
tömörülés jelenik meg az emberek előtt, akkor könnyen azt a gyanút keltheti,
hogya kereszténység, az egyház sem egyéb, mint csupán hatalomra törő, hará
csoló és még ki mondhatná meg, hányfajta bűnben élő emberek társasága. Vajon
nem lehetett-e a múltban, és nem lehet-e napjainkban joggal a keresztény kö
zösségek vagy egyének szemére vetni, hogy nem követik Krisztus akaratát, mivel
nem tudnak, de nem is akarnak megbocsátani; mivel könnyen ítéletet mondanak
mások felett; mivel egymás között is és még inkább a másképp gondolkodókkal
alig-alig képesek tárgyilagos vitákat, testvéri beszélgetéseket folytatni; mivel ha
mar kéznél van náluk a megszólás, a rágalom, a gyűlölet és ehhez hasonlók.
Csak gondoljunk a sokat emlegetett progresszívekre és konzervatívokra, hogy mi
ként is bánnak el egymással. .Ha legalább Jézusnak az ellenség szeretetéről el-

e mondott figyelmeztetésére gondolnának! Azután számos keresztény közösség szin
te gyászos modellként állhat a világ előtt, hogy miként lehet a közösség tagjainak,
az egyes csoportoknak tartósan ellenségként élni,

A valóság és a jogos igények közötti feszültség jelen van és minden bizonnyal
marad is az egyházban. így van ez, mert az egyház még nem az új világ, csak jele
kell, hogy legyen az Isten országának. Lelkiismeretvizsgálatot kell ezért tartanunk:
vajon mi magunk és a keresztény egyházi közösségek olyan érthető, felfedezhető

jelei vagyunk-e az Isten országának, hogy minket látva, ránk mutatva ugyanazt
mondják-e, mint keresztény őselnkről: nézzétek, mennyire szeretik egymást? Va
jon a konkrét plébáníai közösségről, annak arculatáról leolvasható-e, hogy ho
gyan is néz ma!d ki. a Jézus által meghirdetett ország? Vajon az igazságosság,
'a béke, a szeretet és türelem, a barátság, hűség és szelídség (vö. Róm 14,17) jel
lemző ismertető jegyei-e a keresztény, a magát Krisztusról nevező közösségnek ?
Vajon az emberek az eukarisztikus ünneplés során átélik-e a Krísztus-közösséget?
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A kérdéseket lehetne még szaporítani, azok a körűlmények és helyzetek
szerint kűlönbözőek, Arra azonban már a felsoroltak is fölhívják a figyelmet, hogy
az egyháznak valóban jelként kellene állnia a világban.

Az egyház l\>Z üdvösség eszköze. Az egyház nem korlátozhatja saját működését
csupán arra, hogy csakis ezoterikus, kevesek számára létező jel legyen a világ
ban. Abból a "beati possidentes" magatartásból mindenképpen engedni kell, sőt

föl kell azt adni, hogy a "falakon belül" megvalósul minden, - és ami kint tör
ténik, ami az emberiség, a világ holnapját illeti, azzal már nem kell foglalkozni.
Az egyház csakis azzal fogja küldetését igazolni, hogy lsten rendelése nyomán
az emberekért van jelen a világban, hogy ha nem lesz hűtlen ehhez a küldetésé
hez, ha nemcsak önmagára gondol. Az a közösség, amely önelégült saját magá
val, mondja Karl Rahner, nem Jézus közössége. A Jézus-közösségnek, az egyház
nak nyitott közösséggé kell lennie. Olyannak, amely osztja a világ, osztja környe
zete gondját is (Pastorale. - Handreichung für den pastoralen Dienst: Die Ge
meinde, Mainz, 1971, 73.).

Az egyház van az emberekért, és nem fordítva. Ez azt jelenti, hogy önzetle
nül részt kell vennie a világ megszentelésében ; a világot haza kell vinnie, az
üdvösség felé kell vezetnie. Kereszténynek lenni annyit jelent, - olvassuk Rat
zingernél, - hogy az önmagunkért való létezésből a másokért való létezésbe szün
telenül átalakulunk (Einführung in das Christentum, München, 1968. 205. o.).
Jézus Krisztus nemcsak azt bízta az egyházra, hogy vílággá kiáltsa: elérkezett
az üdvösség ideje; - hanem azt is, hogya világ éppen általa, az egyház jelen
léte által tapasztalhassa meg, hogy egyre gyógyultabbá válik. Ez - jól tudjuk, 
nem annyit jelent, hogy a várt, a megígért új ég és új föld az egyház fáradozása
nyomán egyszerre csak itt lesz; de azt igenis jelenti: az egyház a megígért, de
teljességgel még meg nem valósult üdvösségről tesz tanuságot azzal, hogy üdvös
séget biztosító, üdvösségre vezető aktivitást vállal a világban.

Ez az aktivitás egészen sajátos feladatvállalás. Ennek nyomán lehetségessé
válhat, hogya népi, nyelvi és faji ellentétek'ellenére az emberek testvérként
éljenek egymással. Az egyháznak a hatalom, az előnyök keresése helyett az igaz
ságosság és szeretet országát kell hirdetnie és terjesztenie. Olyan üzenetet kell
közvetítenie a világ számára, amely nem a hamis vigasztalás 6piuma. Oly radi
kális programot kell adnia, melyhez ha csak kissé is igazodnak az emberek, akkor
képesek lesznek megváltoztatui önmagukat és a világot. Hogy mi ez a program?'
Hogy melyek ezek a feladatok? Bőven olvashatunk róluk a zsinati pasztorális.
konstitúcióban. Ebben a dokumentumban az egyház a keresztényeket fölszólítja,
sőt követeli tőlük, hogy szálljanak síkra az öregekért, az elhagyottakért. a hazá
jukból elűzöttekért, az éhezőkért vagy épp a házasságon kívül született gyerme
kekért. Követeli híveitől. hogy lépjenek fel az emberélet érdekében, hogy védjék
az ~beri személy méltóságát, hogy szélaljanak fel a népgyilkosság minden for
mája ellen, legyen az akár terhességmegszakítás, akár háború, vagy tömegpusz
tító fegyverek alkalmazása. Ugyanakkor nem csupán határozott aktivitást kíván
tagjaitól, hanem arra is figyelmezteti őket, hogy a másképp gondolkodókat. a
társadalmi, politikai vagy vallási kérdésekben másként ítélőket, azaz a kívülállókat,
egyáltalán: mínden embert tiszteletben kell tartani.

Az elmúlt míntegy tizenöt év enciklikái, hogy csak egy-kettőre utaljak: a
Mater et Magistra, a Pacem in Terris, az Ecclesiam Suam, a Populorum Progressio
-, mindezekre a konkrét feladatokra buzdítják a keresztényeket. Jelenlétünk a vi
lágban éppen ezen az úton válhat láthatóvá. így valósulhat meg, hogy az egy
ház az emberiség gyógyulásának, az üdvösséget megjelenítő, elővételező földi
gyógyulásának is elősegítője lesz. Olyan kimagasló egyéníségek, mint Terézia anya,
vagy Charles de Foucauld és kistestvérei tettek és tesznek róla tanúságot, hogy
az egyház valóban szolgáló egyház, az üdvösségnek látható eszköze világunkban.

A konkrét egyházi közösségek tanúságtétele. Az emberek az egyházat termé
szetszerűen nem mint világegyházat tapasztalják meg, élik meg, hanem mindenek
előtt mint helyi közösséget. Épp ezért ezeknek a helyi közösségeknek, az egyes
konkrét közösségeknek keIí igazolni, hogy az egyház valóban az üdvösség esz
köze. Nemcsak azzal, hogy valamiféle szolgáltató üzemként állna rendelkezésre,
hanem azzal is, hogy több igazságosságot, békét, szabadságot és emberibb életet
igyekszenek biztosítani környezetükben. Tudjuk, mindez általános emberi feladat.
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De vajon kivonhatja-e magát az egyház ezek alól a feladatok alól, amikor jól
tudja, hogy az embert, az egész embert, az emberiséget kell ezen az úton is az üd
vösség felé vezetni. Nem felejthetjük, hogy ez a kijelentés: az egyház az üdvösség
jele és eszköze, félre is érthető. Azért, mert egyesekben azt a benyomást kelthette,
mintha az Isten ajándékaképp megígért és elnyerhető üdvösség nem lenne valóban
az Isten adománya. Mintha mindez az emberek fáradozásából, az egyház munká
jából elérhető lenne. Hogy ez nem így van, nevezetesen, hogy nem emberi munka
eredménye az üdvösség, azt mind az Újszövetség, mind a folyamatos hagyomány
elénk tárja. Amikor azonban ezt megállapítjuk, nem szabad a tényleges
különbséget oly fokban élezni, mintha az embernek,' az emberi közösségnek,
az egyháznak semmiféle munkája és feladata nem lenne. Az opus operatum és
az opus operantis harmonikus egybefűződésa a helyes út. Ha akár az egyiket,
akár a másikat kizárólagossá tesszük, helytelen útra lépünk. S bár jól tudjuk,
hogy az Isten országa csak az eljövendő világban érkezik el, de azt is tudnunk
kell, hogy annak már a mí életünkben, ezen a világon is a tevékeny szeretet
ben kell hatnia, Isten szeretetét általunk kell közvetítenie.

Jézusnak nemcsak csodás gyógyításai voltak az eljövendő ország jelei, hanem
irgalmas szeretete is: a szegényekhez, a megvetettekhez és elnyomottakhoz forduló
jóság. Ugyanekkor Krisztusnak ezek az utóbbi jelei egyben kihívó, parancsoló föl
szólítások, hogy mi is hasonlóképpen cselekedjünk. Keresztény őseink nagyon
komolyan vették ezt a fölszólítást, sőt parancsot, mert tudták, hogy ezek teljesí
tésében, az ő munkájuk, verítékük, szeretetük és szenvedésük árán is közelebb
kerül az Isten országa (Rudolf Schnackenburg: Betrelung nach Paulus im heutigen
Fragehorizont. Quaest. Disp. 61. Freiburg, 1973. 68.).

Az egyház küldetésének megvalósulása az igehirdetésben, a szeatségek kiszol
gáltatásában, az istentiszteletben és a testvéri szolgálatban. Az eddigi megfontolá
sok talán azt a benyomást kelthették, mintha az egyház üdvösség-előkészítő fel
adatának csakis akkor és abban tenne eleget, ha közreműködik a földi bajok
elhárításában, mindenekelőtt a szociális visszaélések fölszámolásában. Az egyház
feladatáról vallott ilyen fölfogás valóban egyoldalú lenne és sem a Szentírással,
sem a hagyománnyal nem igazolható. Keresztény közösség úgy és akkor való
sulhat meg, válhat tényszerű valóságga, hogyha végzi az egyház alapfunkcióit:
az igehirdetésben, a szentségek kiszolgáltatásával és az istentisztelettel, továbbá
a testvéri szeretet gyakorlásában. - Az egyháznak ez a hármas alapfunkciója
szorosan összetartozik és egymást támogatja. Nem három egymástól elválaszt
ható terület. Nem, mivel az igehirdetést éppúgy lehet végezni az elhangzó sza
vakkal, mínt az ezeknek megfelelő tettekkel. A testvéri szolgálat nemcsak tet
tekben vállalt, cselekvő segítség, hanem az örömhír továbbadása is. Az istentisz
teletet, nemcsak a hivők gyülekezetében, az oltárnál végzi az egyház, hanem az
emberek szolgálatával is. A szentségek üdvösséget jelentő és biztosító jelek. Ben
nük . az igehirdetés, a testvéri szolgálat és az istentisztelet harmonikusan válik
hármas egységgé.

Tudjuk, hogy aki el akar jutni az üdvösségre, annak hinnie kell. A hit a
Római levél tanítása szerínt a hallásból ered. A szóban végzett szolgálat, az
igehirdetés Krisztus felszabadító üzenetét, a megváltásról szóló örömhírt hozza
közelebb az emberekhez; ezért az igehirdetés a legősibb és legfontosabb felada
ta az egyháznak, papoknak és világiaknak egyaránt (vö. Lumen gentium és
Evangelii nuntiandi számos helyén). Ez az őseredeti' feladat abban áll, hogy az
egyháznak Krisztust kell hirdetnie és megvallania a világ előtt, az ő tanújává
kell válnia, hogy így az evangélíumot, a jóhírt, az eszkatolöglkus Isten-országá
ról szóló üzenetet és a mindezzel kapcsolatos hivő döntésre való fölszólítást "köz
hírré tegye". Világgá kell kiáltania az Isten irgalmas jóságáról szóló üzenetet,
azt, hogy megkönyörült a bűnös emberiségen, hogy szentté kívánja tenni az
embert, meghívja országába, hogya szabadság törvénye alá helyezte, fölszabadí
totta a bűn és a halál rabszolgaságából, és hitre, reményre, szeretetre hívta meg
(vö.': Hans Küng: Die Kirche 569. o.).

Amint az Atya küldte a Fiút, úgy küldte ő apostolait (vö. Jn 20,21). "Men
jetek, tegyetek tanítványommá minden népet. Kereszteljéték meg' őket. .. és ta
nítsátok meg mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek..." (Mt 28,18-20).
Az apostoloktól az egyház vette át az üdvös Igazság hirdetésének ezt az ünnepé
lyes parancsát. .. Ezért magáénak vallja az apostol szavát: "Jaj nekem, ha nem
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hirdetem az evangélíumot!" (lKor 9,16) és küldi is szüntelenül igehirdetőit, amíg
teljesen ki nem épülnek az új egyházak és ezek egymaguk is folytathatják az
evangélium hirdetését... Krisztus minden tanítványa köteles vállalni a hitter
jesztő tevékenységnek reá eső részét..." (Lumen gentium 17.) - "Az ige hirdetését
a hagyomány is míndíg úgy tekintette, mínt a papság elsőrendű, sorrendben mín
den mást megelőző feladatát" (Cserháti J.: Az egyház és szentségei, 130. - vö.
Határozat a papi szolgálatról és életről, 4.).

Amikor az egyház az igehirdetés munkáját végzi. az örömhírt adja tovább az
-embereknek, egyszersmind lehetövé teszi, hogy fölszabaduljanak a bűn és szo
rongás nyomasztó tudatától, hogy lerázzanak magukról mindenféle reménytelensé
get és rezignációt ; hogy el tudják felejteni a realitások ellenére is, hogy vilá
gunkban a betegség, a békétlenség és a halál uralkodik. Mindezt el tudják fe
lejteni, mível Istenre szabadulnak fel s a hitben képesek a még el nem érkezett
felé fordulni.

A szentségekben egészen sajátos módon tapasztalhatja meg' a keresztény hivő
Istennek az emberhez való fordulását, sajátosan éli át, azt mondhatnánk: egy
értelműbben, hogy a szentségek üdvösség-közvetítő eszközök. Amíg a helytelenül
felkínált evangélium, magyarul a rossz igehirdetés, a puszta szó nem hoz köze
lebb, sőt eltávolíthat az Isten országától, addig a szentségek, ha némi hivő tu
dása van róla az embereknek, könnyebben realizálják - a misztérium mellett
-és ellenére is -, hogy az Úr asztalánál ülhetünk, Jézushoz járulhatunk, és itt
a földi életben a Szentlélek erősítő segítségét vehetjük.

Az egyház így a szentségek közvetítésével és az istentisztelet végzésével je
lentős módon közreműködik a világ üdvösségének, az emberek üdvének szolgá
Iatában, A szentségekben az ajándékozó, a szerető, az embernek üdvösséget felkínáló
Istennel találkozhat a ~eresztény ember; így mintegy. dokumentálhatja, hogy
Isten már a földön is kozel van, fizikailag - olykor láthatóan, máskor hallható
módon. Gondoljunk a szentségí jelekre, azok érzékelhetőségére.

Végül a testvéri szolgálattal kapcsolatban megemlíthetjük, hogya meghalt sze
.retet, a holt caritas minden keresztény közösség számára szörnyűséges ítéletet
jelent. Elképzelhetetlen és elviselhetetlen, hogy egy közösségben, mely naponta
ünnepli az eukarisztiát, esetleg hónapokig akadnak olyan beteg, rászoruló, öreg
emberek, akik elhagyatottan, esetleg piszokban éheznek és ilyen nyomorúságos mö
don hagyják el a világot. Gondoljunk egész gyakorlati példára: idős házaspár egyik
-tagja hónapokon át a klinikán, kórházban, a másik ugyancsak elesetten, magára
hagyatva otthon tengődik. Hogyan lehet ilyen körűlmények között hitelesen beszélni
a közösség pásztorának, de tagjainak is szeretetben fogant új életről, Jézus szen
vedése és feltámadása emlékezetéről és értékéről, ha a rászoruló testvéreken nem
könyörülnek meg? Minden keresztény közösség hitelre méltósága áll vagy bukik
a testvéri szeretet meglétén. gyakorlásán, vagy félreállításán, lábbal tiprásán.
Amikor ezeket a sötétebb gondolatokat idézzük, kell, hogy mínd a spontán, mínd

.a szervezett karitatív magatartásra is gondoljunk. Jól tudjuk, hogy minden bajt,
betegséget és nyomorúságot nem tudunk megszüntetní földünkön. Azt is tudjuk,
hogy konkrét módon aligha segíthetünk más földrészek éhezőín és haldoklóin.
De vajon mí akadályoz meg abban, hogy kissé szétnézzünk ~örnyezetünkben, a
mí saját, kisebb hivő közösségünkben, és ott vállaljuk a szeretet tetteinek ige
hirdető funkcióját. Minden keresztény közösségnek, minden plébánosnak, lelki
pásztornak és plébániai közösségnek. föl kell tennie önmagának a kérdést: vajon
az üdvösségnek, a krisztusi evangéliumnak jele és eszköze-e, vajon vállalta és
végzi-e feladatát, hogy jel legyen a saját kis világában? Csakis akkor lesz élő

tagja az egyháznak, a' Jaivők közösségének. az egyén, és a kisebb, de a nagyobb,
például egyházmegyei közösségnek is, ha ezeknek az alapvető feladatoknak meg
felel. Ha éppen úgy, mint az, aki útjára küldte, aki rá bízta az örömhírt, az
evangéliumot, - maga is az üdvösség útját egyengeti közvetlen környezete szá
-mára,

Nem hagyhat nyugodni, nyugton aludni a kérdés, újra és újra föl kell tenni
magunknak: milyen úton-módon váltunk és válunk [ellé és az üdvösség eszközé
'vé világunkban?
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