
lUKACSLÁSZlÓ Az idó1c jelei
A II. Vatikáni zsinat honosította meg ezt a kifejezést az egyház szó
használatában, új szemléletre és új feladatokra irányítva a figyelmet.
"Az egyház kötelessége, hogy szüntelenül vizsgálja és az Evangé
lium fényénél értelmezze az idők jeleit, e nélkül ugyanis nem ad
hatja meg minden egyes nemzedéknek a korszerű választ az örök
emberi kérdésekre az evilági és a túlvilági élet értelméról. .. "

Napjainkban többféle érdekcsoport kutatja az "idők jeleit".
Nem kevesen manapság is valami közeli világvégről álmodoznak,
álomfejtőktó1, csillagjósoktól várva életük megoldását: virágzó hol
lywoodi iparág épít a hiszékeny ábrándozókra; követőik nálunk is
felbukkantak már. - A legnagyobb csoportot mégis az üzleti élet
ben találjuk, a pénzügyi spekulánsoktól kezdve a reklámszakem
berekig. Mint jó futballjátékosok, figyelik, mikor, hol és hogyan
"lőhetnek gólt": csinálhatnak profitot a tőzsdén, üzletet az embe
rek vásárlókedvéből, hol kínálkozik lehetőség jövedelemszerzésre.

Örvendetes azonban, hogy nem jelentéktelen azoknak a száma
sem, akik a bajbajutottak megsegítését tartják elsődleges feladatuk
nak. Napról napra láthatjuk a szolidaritás szép megnyilvánulásait 
furcsa módon talán elsősorban a nemzetközi életben: hétköznapi éle
tünkben mintha kevesebb lenne az olyan "irgalmas szamaritánus",
aki észreveszi a rászorulókat, és erejéhez képest segíti is őket,

Az egyház talán egy negyedik csoporthoz tartozik: azokhoz, akik
"vigyázó szemmel" figyelik a világ és az egyes emberek életét, hogy
az igazságosság és az erkölcs, a kinyilatkoztatás fényében értékelje a
társadalomban felbukkanó új és új jelenségeket, problémákat. Teszi
ezt Istentó1 kapott küldetése nevében, felelősen evilági életünkért és
túlvilági sorsunkért is. Semmiképpen sem tartozik tehát az ezotéri
ával hitegető szemfényvesztőkhőz, de a saját előnyeiket keresökhöz
sem. Szolgálata leginkább a szamaritánuséhoz hasonlít: segít, ahol
szükség van rá. Mindehhez nem is pusztán a naprakész helyzetis
meretet tartja legfontosabbnak, hanem annak kémlelését, hogy il,

Történelem Ura mit üzen nekünk és mit vár el tőlünk,

Mit jelent ez hazai tájainkon? Egyetlen választ talán megkoc
káztathatunk. Az egyháznak elsősorban azokkal a gyermekekkel
és fiatalokkal kellíene) kapcsolatot keresnie, akik úgy jutnak el a
felnőttkorba, hogy nem találtak rá életük igazi értelmére és céljá
ra. Ha az egyház missziósnak vallja magát, akkor semmilyen
erőfeszítést sem sajnálhat attól, hogy minden módon próbálja
megszólítani őket. Elsősorban mégis az iskolában, hiszen az is
kolakötelezettség ma 18 éves korig fennáll. Ki próbál velük szót
érteni arról, hogy mi a boldog és teljes élet titka? Ki mutatja
meg nekik az igazi boldogulás ösvényeit, ha nem azok, akik elé
a gyermekeket állította példaképül Mesterük?
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