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Merre tart az egyház?

1. Reálutópia – mit jelentsen ez?

Az egyház cselekvésének vízióra van szüksége, ha nem akar 
megelégedni az egyházban oly sok tényező hanyatlása láttán el-
harapódzó mondással: „Tartsd meg, ami megtartható, mentsd 
meg, ami megmenthető!” A könyvem alcímében szereplő „reál-
utópia” kifejezés azonban azt jelzi, hogy az ilyen célvíziók nem 
ábrándok vagy vágyálmok  A „reálutópia” a reális jelenre épül, 
és abban a reális jövő felé mutató reális tendenciákat igyekszik 
megragadni  A reálutópiák a korábbi tapasztalatok „extrapolá-
ciói” és „meghosszabbításai” a jövő felé  A jövő ugyanis nemcsak 
olyasvalami, ami „jön” (adventus), és mint ilyen, kiszámíthatat-
lanul ránk tör, hanem olyasvalami is, ami „lesz” (futurum), mert 
már most csírájában jelen van, bontakozni kezd, és ezért előre 
látható és célként kitűzhető a cselekvésünk számára 

2. A népegyház vége

Ami már most is világosan látszik, az az úgynevezett „népegy-
ház” vége  Más szóval megszűnik az egyháznak az a formája, 
amely szerint az egyház elválaszthatatlanul kapcsolódik az adott 
társadalomhoz és annak szervezeteihez, és szerves egységet al-
kot velük 

A tanulmányt a szerző a Korrespondenzblatt. Pontificium Collegium Germanicum 
et Hungaricum szerkesztőségének kérésére készítette (130 [2021], 102–112), aki a 
Kirche wohin? Ein real-utopischer Blick in die Zukunft (Herder, 2020) című könyvé-
nek rövid áttekintését adja írásában  A tömörítés miatt eltekint a pontos hivatko-
zásoktól, amelyek a kötetben utánakereshetők  (A szerk.)
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Visszatekintve, a kereszténység népegyházi formája mélyen 
ambivalens  Egyrészt a népegyház révén az evangélium képes 
volt a világ politikai, társadalmi és kulturális dimenzióihoz el-
hatolni  Mindenütt Krisztus jelei álltak  Úgy tűnt, hogy az ő 
missziós parancsa tökéletesen megvalósult  Az európai világ – 
más világot nem ismertek vagy csak „perifériának” tekintettek 
– extenzíve szinte minden elemében (a zsidóság „speciális eseté-
től” eltekintve) keresztény volt  Másrészt azonban nagyon magas 
árat kellett ezért fizetni: a kereszténység, amelybe nálunk min-
den újszülött belekeresztelkedik, aligha személyes hit kérdése, 
hanem a társadalmi-kulturális környezet természetes tényezője  
Ha itt születtél, akkor keresztény vagy  De akkor mi a helyzet 
S  Kierkegaard megjegyzésével: Ha mindenki „keresztény”, ak-
kor alapvetően senki sem keresztény? Nem jelenti ez azt, hogy a 
kereszténységnek alapvető aspektusai hiányoznak: az elhívás és 
az elhivatottság, valamint az erre adott személyes válasz? Nem 
csoda, hogy ennek következtében a specifikus keresztény tarta-
lom túlságosan is a „természetes hihetőségekhez” igazodik, a 
központi tartalmak (pl  Krisztus követése mint minden megke-
resztelt küldetése) teljesen felhígulnak és néhány homályos atti-
tűdre redukálódnak 

Mivel az egyház szervezetét nagyrészt az állam szervezetéről 
mintázták, kézenfekvő, hogy az egyházi hivatalgyakorlást is – az 
evangéliummal ellentétben! – a világi uralom analógiájára min-
tázzák  Ennek megfelelően a hivatalt az uralom és a hatalom égi-
sze alatt gyakorolják  Nem ritka, hogy a lelkipásztorkodás „alap-
ja az ellenőrzés, amit állami és egyházi törvények támogatnak és 
védenek  A hatalmat a másként gondolkodók megbüntetésére, 
diszkriminálására, kizárására és »megmentésére« használják  
Ezzel szemben a külsőleg láthatót is jobban értékelik, mint az 
emberek belső történetét” (H  King)  A hitet, amely bibliai érte-
lemben az ember alapvető egzisztenciális tette Isten felé, hajla-
mosak „természetfeletti tanítássá” redukálni, amelyhez az em-
bernek törvényként kell ragaszkodnia  Az erkölcsi szabályok, az 
egyházi törvények, valamint az üdvösség elnyerésének feltételei 
(szentségek, bűnbocsánat, áldások stb ) fegyelmezik a népet, és 
teljesen függővé teszik az embereket a hierarchikus hivataltól 

Az egyházat a világi uralkodók kiváltságokkal látják el, de 
egyben instrumentalizálják is, aminek veszélyes következmé-
nyei vannak  Ezek közül az egyiket Kurt Koch bíboros így fog-
lalja össze: „A Római Birodalom kereszténnyé válása (…) elke-
rülhetetlenül a kereszténység imperializációjához vezetett”, és 
– hozzá kell tenni – az evangéliumi üzenet megszelídítéséhez is  
Mindezek során a kereszténység nagyrészt elfelejtette hitének 
„eszkatológiai ösztökéjét”, amely lényegében megkülönbözteti 
a többi vallástól  Felmerül ugyanis a kérdés: vajon akkor és ma 
az egyes országokban jelen lévő egyház, a maga hivatali szolgá-
latával és szervezetével, a birtokhoz, a pénzhez és a hatalomhoz 
való viszonyával, de a maga lelkipásztori tevékenykedésével és 



szociokulturális mindenütt-jelenvalóságával, egyszóval: a világ-
hoz való kritikátlan alkalmazkodásával, még mindig „Isten ván-
dorló népeként” azonosítható-e, ahogyan azt a II  Vatikáni Zsinat 
hangsúlyozta? Elhisszük ezt? Hihetjük egyáltalán? Még a Német 
Püspöki Konferencia sokat tapasztalt elnöke, Karl Lehmann is 
ezt írja Lelki testamentumában: „Mindannyian, különösen az 1945 
utáni időszakban, mélyen betemetkeztünk és beleszerettünk a 
világba, az evilágiságba: az egyházban is  Ez rám is igaz  Bocsá-
natot kérek Istentől és az emberektől  A megújulásnak mélyen a 
hitből, a reményből és a szeretetből kell fakadnia ”

A kereszténység népegyházi formájának már vége  A hit sze-
mélyes választás kérdése lett  A szekuláris társadalomban, ame-
lyet a „relativizmus diktatúrája” jellemez, ez azt jelenti, hogy az 
egyház egyre inkább (nagyon kis) kisebbséggé válik  Ez pedig új 
feladatokat jelent 

3. Merjünk kisebbségben lenni

A kisebbségi státusz által jelentett kihívást valószínűleg még 
aligha fogták fel és fogadták el  Ehelyett úgy gondolják, hogy 
a jövő litániaszerűen hangoztatott, tisztán külsődleges reform-
javaslatokkal uralható: a cölibátus eltörlése, a nők felszentelése, 
a szexuális erkölcs megújítása és hasonlók  Ám a tét az egyház 
sokkal mélyebb megújulása  Ehhez elsősorban arra a kérdésre 
kell megtalálnunk a választ, hogy hogyan kell és hogyan lehet 
kisebbségként élni a világban  Ha valaki nem akarja kockáz-
tatni, hogy a többség eltiporja és uniformizálja, akkor világos 
kontúrokkal és intenzív belső kohézióval kell rendelkeznie  Ez 
elsősorban nemcsak a közös hitet foglalja magában, amelynek 
mindazonáltal lényeges alapkijelentésekre és gyakorlatokra kell 
irányulnia (amelyekhez képest sok más dolog „csak másodlagos 
következmény” [K  Rahner]), hanem mindenekelőtt a hit iránti 
gyakorlati elkötelezettséget  Ferenc pápa szerint „a világ hitből 
való alakítása a szegények javára végső soron fontosabb, mint az 
imádság, a szentségek kiszolgáltatása és a teológiai reflexió, ter-
mészetesen anélkül, hogy a keresztény hitélet utóbbi aspektusai 
jelentéktelenek lennének” (G  Kruip) 

Emellett olyan vallási megnyilvánulásokra van szükség, ame-
lyek egyszerre jelentik a megismerhetőség külső jeleit és a bel-
ső megerősítést  Ahogyan a zsidó embereket fel lehet ismerni a 
kóser étkezésről vagy a szombat megtartásáról, vagy ahogyan 
a muszlimok számára a Ramadán böjt fontos megkülönböztető 
jegy, úgy a jövő egyházának is szüksége van olyan jelekre, ame-
lyek egyszerre jelentenek közösségi tanúságtételt kifelé, és képe-
sek a hívők belső megerősítésére is  Ezek lehetnek kisebb, privát 
jelek: Miért nem imádkozunk étkezés előtt egy étteremben; mi-
ért nem hajtunk térdet a templomok „turisztikai” látogatásakor; 
miért nem kérdezzük meg a kemping recepcióján a vasárnapi 
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istentiszteletek időpontját? Még ennél is súlyosabb lenne például 
az a megállapodás, hogy a nagyböjtöt, a húsvétot és az adven-
tet az életmód bizonyos stílusjegyeivel közösségileg ünnepeljük  
Alapvető feladat, hogy a kereszténység ilyen és hasonló konkrét 
formáiról megegyezzünk, és együtt éljük meg őket  Nélkülük a 
kereszténység mint kisebbség nem lesz életképes 

Mindenekelőtt azonban új választ igényel az evangélium 
„egyetemes küldetése”, amelyet természetesen a kisebbségként 
felfogott egyháznak is meg kell valósítania: különösen helyettesítő 
képviseletként kell megvalósulnia, azaz úgy, hogy a kevés keresz-
tény képvisel mindenki mást Isten előtt  Már a korai egyházban, 
a 2–3  századi úgynevezett apologéták írásainak sora utal erre a 
meggyőződésre  Azt írják – valószínűleg fiktív módon – a római 
császárnak, hogy a keresztények rendszeresen imádkoznak érte 
és a birodalom fennmaradásáért, s hogy éppen az ő imájuk tart-
ja össze a birodalmat, és akadályozza meg összeomlását  Hihe-
tetlen meggyőződés! Mi keresztények, ez a csöppnyi kisebbség, 
mindenki nevében állunk Isten elé, és dolgozunk a világ javáért! 
Ez a gondolat a Diognétoszhoz írt levélben egyetemessé tágul: 
„Ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban ” Így be-
szél egy kisebbség, amely nem fél attól, hogy kisebbség legyen, 
mert még kisebbségként is azt a feladatot látja maga előtt, hogy 
az evangélium jele legyen egy egészen más világban, és minden-
ki képviselőjeként álljon Isten elé 1

A népegyház végének új kihívásaival való szembenézés va-
lószínűleg a jövőbeli egyházi cselekvés legfontosabb célja  Egy 
további célt pedig a következőképpen fogalmazhatunk meg 

4. „Spirituálisabb látványt” (K. Rahner) nyújtani

Ha kívülről nézzük az egyházat, úgy tűnik fel, mint egy hatal-
mas üzleti vállalatcsoport, konszern, amely más vállalatszerű 
szervezetekhez (szakszervezetek, Vöröskereszt és számos civil 
szervezet) hasonlóan a legkülönfélébb szolgáltatásokat nyújtja és 
igazgatja  Az „Eklézsia Konszern” egyházi helyiségeket, ingatla-
nokat, lakásokat, temetőket biztosít – bölcsődéket és óvodákat, 
kórházakat, idősek otthonát, valamint mindenféle karitatív se-

1 Ehhez egy szemléletes példa: Albert Peyriguère ferences pap 1927-től a leg-
szegényebb berberek között élt Marokkóban; osztozott életükben, elkötelezte 
magát a betegek és a kiszolgáltatottak mellett  Egy levelében azt írja, hogy 
kicsiny temploma, ahol reggelente bemutatja a szentmisét, zsúfolásig megte-
lik, még akkor is, ha csak egyetlen ember van jelen; minthogy a kevés jelenlévő 
mind hoz magával valaki mást  Csodálatos gondolat! A templomnak mindig 
zsúfolásig telve kell lennie, ha és amiért azok, akik ott vannak, magukkal 
hozzák a többieket, és Isten elé állítják őket  A keresztények tehát helyettesítő 
szolgálatot tölthetnek be a többiek helyett  Gondoskodásukkal Isten szerető 
kezébe helyezik őket, azzal a bizalommal, hogy Isten ismeri azokat az utakat, 
amelyeken a most még csak „ideiglenesen” képviselteket végül személyesen 
is magához vezetheti 
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gítséget szervez –, gondoskodik a szentségi és lelkipásztori „el-
látásról”; iskolákról és egyetemekről, akadémiákról és kulturális 
intézményekről; fejlesztési segélyekről és misszióról  És mindezt 
hatalmas mennyiségű személyzettel és… sok-sok pénzzel 

Mindez a jövő egyházában már szinte biztosan nem így lesz  
A hívők egyre csökkenő száma, a pénzeszközök elvesztése vagy 
csökkenése, valamint az egyház és a társadalom megváltozott 
viszonya az egyház jelenlegi üzleti és hatalmi pozícióinak radi-
kális csökkenéséhez vezet  De ezt nem csak veszteségként kell 
felfogni! Mert már ma is felmerül a kérdés: mi közük van az in-
tézményekre és az úgynevezett „művekre”, valamint a vezetésre 
és az adminisztrációra fordított hatalmas kiadásoknak az egy-
ház tényleges feladatához? Mennyiben jele ez a konszernszerű 
struktúra Istennek a világ iránti felfoghatatlan szeretetének, és 
mennyiben jele ez az egymás iránti szeretetnek? Bizonyára pont-
ról pontra végig lehet menni az egyház legtöbb „konszernsze-
rű” vállalásán, és meg lehet mutatni, hol és hogyan eredtek ezek 
eredetileg a keresztény hitből, és miként jelenítették meg azt a 
világban  De vajon azon a külső képen, amelyet az egyház je-
lenleg mutat, átsejlik-e még az evangélium? Amikor az egyház 
elindította „műveit” (a karitatív szervezeteket, iskolákat és ha-
sonlókat), azok az őket kezdeményezők hitének, reményének és 
szeretetének kifejeződései voltak  Időközben azonban annyira 
függetlenedtek, hogy már nem a személyek határozzák meg a 
„műveket”, hanem a „művek” a személyeket  Egyre kevesebb 
az olyan keresztény, aki az egyházi „műveket” hittel, remény-
nyel és szeretettel tölti meg, és ezáltal hozzájárul, hogy átragyog-
jon rajtuk Isten szeretete 2 Ráadásul az itt értett „műveket” ma 
már mind az állam, mind más társadalmi szervezetek is kínálják 
szinte kivétel nélkül  Miért ne élhetnének és tanúskodhatnának 
azokban is a hívő keresztények a hitükről? Minden jel erre utal: a 
jövőben az egyház külső „művekben” és pénzügyi forrásokban 
egyaránt szegény lesz  Vajon akkor „gazdag” lesz-e a belső tar-
talma? Joseph Ratzinger már 1970-ben prófétai módon jelezte: Ez 
a folyamat az egyháznak „sok jó emberébe fog kerülni  Szegény 
lesz, hogy a kicsinyek egyháza legyen  (…) Valószínűleg soha 
többé nem lesz olyan mértékben meghatározó erő a társadalom-
ban, mint a közelmúltig volt  De újból virágozni fog ” Nemcsak 
az egyház „konszern-jellegét” szükséges kritikusan megkérdő-
jeleznünk, hanem a lelkipásztorkodás stílusának és fókuszának, 
valamint – mindenekelőtt – a lelki hivatal gyakorlásának is meg 
kell változnia az egyház „spirituálisabb látványa” érdekében  
Ezzel két további kulcsszóhoz jutottunk el az egyházi reálutópi-
ánkat vizsgálva 

2 Emlékezzünk csak Ferenc pápa egy mondatára, amelyet a német püspökök 
ad limina-látogatásakor kritikus éllel mondott: „Újabb és újabb struktúrákat 
hozunk létre, amelyekből valójában hiányoznak a hívek ”

20 gisbert greshake 



5. A klerikalizmus megszüntetése és a „laikusok egyháza”

A Konstantin utáni korszakban az egyház egyre inkább egyfaj-
ta „kétpólusú” közösségnek tekintette magát, amelyben egyesek 
Isten kegyelmi ajándékainak (Ige, szentség, szentségi rend) teljes 
felhatalmazással rendelkező kezelőiként és közvetítőiként mutat-
koztak be, míg mások engedelmes befogadóként és alattvalóként 
jelentek meg  Így kristálytiszta különbség alakult ki a hivatalvi-
selők és a laikusok között  Azt viszont figyelmen kívül hagyták, 
hogy ehhez a különbséghez képest sokkal nagyobb egység van 
abban, hogy mindkét „státusz” – mivel mindkettő a „laos Theou”, 
azaz az „Isten népe” része – alapvetően „laikusnak” tekintendő  Így 
a Német Püspöki Konferencia is a következőket hangsúlyozza az 
1987-es püspöki szinódus „lineamenta” dokumentumával kap-
csolatban: „A laikusok szűkebb, a szolgálatok megkülönbözteté-
sén alapuló értelmezésénél eredetibbnek és mélyebbnek találjuk a 
laikusok teológiailag átfogóbb és jelentésdúsabb fogalmát, amely 
szerint a laikusok a Krisztus által megváltott és Szentlélekkel be-
töltött »laos Theou« tagjai  (…) Ebben az értelemben minden egyhá-
zi hivatalviselő és minden szerzetes jogosult a laikus megtisztelő 
elnevezésre ” Igen, felmerül a kérdés, van-e egyáltalán értelme 
„laikusokról” beszélni  Mert ahogyan az államban nem teszünk 
különbséget állampolgárok és hivatalnokok között, hanem min-
denkit polgárnak tekintünk, akik közül néhányan hivatalnokok; 
úgy kell ennek hasonlóképpen lennie az egyházban is  

Az államban arra a kérdésre, miszerint „Ön állampolgár?” 
senki sem válaszol így: „Nem, köztisztviselő vagyok ” Vagy: 
„Ön köztisztviselő?” – „Nem, én állampolgár vagyok ” Az em-
ber mindig elsősorban polgár, aki szükség esetén polgárként köz-
tisztviselő is lehet  A köztisztviselő pedig nem az állampolgári lét 
„magasabb foka”, hanem annak szolgálatában álló ember  Ha-
sonlóképpen, az egyházi hivatalt viselő szolga (képünkben: „a 
hivatalnok”) elvileg „laikus” („polgár”), Isten népének tagja, és 
az is marad 

Természetesen az egyházi hivatalviselőnek vannak olyan 
konkrét feladatai, amelyek nélkülözhetetlenek az egyház számá-
ra: az ő különleges szolgálata az, hogy szentségi jel legyen  Mint 
ilyen, mások számára fel kell mutatnia, hogy az egyháznak csak 
egy Ura van: maga Jézus Krisztus  Az egyházi élet identitást adó 
csomópontjainál, ott, ahol a felszentelt hivatalviselőnek tevé-
kenykednie kell, szükséges, hogy világossá váljon: maga Krisz-
tus a pásztor, a tanító és a pap  Nem az emberek – legyenek bár 
olyannyira felruházva a Lélek nagyszerű ajándékaival – „csinál-
ják” az egyházat, építik a közösséget és vezetik azt, hanem egye-
dül Krisztus, akire a szentségi hivatal utal, akit jelenvalóvá tesz, 
és akit képvisel  Ha az egyházi élet csomópontjain (például az 
Eucharisztia ünneplésekor) nem azért cselekszik XYZ úr, mert 
ő különösen jó, mert ő megszerezte az ehhez szükséges kompe-
tenciát, vagy mert a gyülekezettől megkapta azt, hanem mert a 
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szentségi küldetés „legitimálja”, akkor éppen a szentelés mutat 
a pap személyén túl arra, aki felszenteli és elküldi őt: Krisztusra  
A szentségi hivatalban tehát nem egy emberi tekintély helyet-
tesíti Krisztust, hanem az Úr maga jut érvényre szakramentális 
módon, abban a hatékony jelben, amely őrá mutat, és amelyben 
saját cselekvését ígéri oda az embernek töretlenül 

Ily módon azonban az egyház hivatali tekintélye éppen ön-
magát teszi zárójelbe és relativizálódik radikálisan  „Tekintélye” 
a tanú tekintélye  Ez pedig – Karl Barth szerint – abban áll, hogy 
a tanú „nem követel magának semmiféle (!) tekintélyt, hogy ta-
núságtétele abban merül ki, hogy hagyja, hogy a Másik maga és 
önmagán keresztül tekintély legyen ” A szolgálat alapvető gesz-
tusa János gesztusa: „Nem én vagyok az!” (vö  Jn 2,21); ráutaló 
gesztus: „ő az”  Ez alapvetően ledönt minden olyan klerikalista 
és triumfalista hierarchikus trónt, amilyen a népegyházban ki-
alakult és mindmáig létezik, úgy, ahogyan Paul Cordes bíboros 
írja: „a »pászka«-szerű öncélúság vagy az abszolutista uralkodá-
si modor egyetlen vonása is a hivatal perverzióját jelenti” 

Amikor az egyházi hivatallal kapcsolatban ismételten szóba 
kerül annak „vezetői” funkciója, akkor meg kell jegyezni, hogy 
ez egy egészen sajátos vezetés, amely a pásztor Jézus Krisztus 
képében jelenik meg, aki szavával vezeti az embereket Isten országa 
felé, és odaadja magát a nyájáért, és ez nem egyszerűen világi ér-
telemben vett vezetést, hatalmat és omnipotens vezetői kompe-
tenciát jelent  Ennek megfelelően az egyházi hivatalviselő által 
elfoglalt hely is nagyon különböző, mert azt minden esetben a 
változó igények határozzák meg 

Ferenc pápa az Evangelii Gaudiumban ezt nagyon szemléle-
tesen érzékeltette, amikor így határozta meg a pásztor helyét a 
nyájban: „Ezért néha (!) az élre áll, hogy mutassa az utat, és tart-
sa ébren a nép reményét  Máskor a többiek között lesz egyszerű 
és irgalmas közelségben  Bizonyos körülmények között pedig a 
nép után fog menni, hogy segítse azokat, akik lemaradtak, és – 
legfőképpen – mert a nyájnak megvan a maga »szimata« az új 
utak felismeréséhez ”3

3 Hogy a papról alkotott ilyen kép micsoda drasztikus következményekkel jár-
hat a képzés tekintetében, arra B  Odendahl mutat rá: „A fiatal férfiak még 
mindig gyakran élettapasztalat nélkül lépnek be a szemináriumba, és így egy 
párhuzamos világban élnek, amely felszabadítja őket minden személyes fele-
lősség alól  A napi rutin előre meghatározott  Megszabadulnak a házimunka, 
valamint az adóbevallás, az albérleti díj fizetése vagy a biztosítások feladatai 
alól  Azok, akik papok lesznek, már itt elkülönülnek: Te valami különleges 
vagy  Úgy tűnik, az illetékesek elfogadják, hogy ezzel a »felnőtté válás« felé 
vezető út fontos lépéseit szüntetik meg  Mit kap cserébe? Ellenőrzést  A sze-
minárium elzárt terében más veszélyek is megsokszorozódnak: a férfiszövet-
ségek struktúrái, a szexualitás tabusítása (…) Ezért radikális változásra van 
szükség: a papi szemináriumi konstrukciótól a világban végzett »normális« 
teológiai tanulmányok felé, az egyetemi kollégiumban való élet felé, a plébá-
nián való fokozott elkötelezettség felé, a laikusok és különösen a nők fokozott 
részvételével zajló képzés felé  Csak azok mondhatják ki: pap leszek, akik ott 
bizonyítottak és megérlelődtek ”
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Ebből kiindulva nemcsak az egyházi hivatali tisztségviselők, 
hanem mindenekelőtt a laikusok jelentését, helyzetét és feladatát 
is újra kell definiálni  Nemcsak „karizmatikus” feladatokat kell 
rájuk bízni, hanem különféle meghatározó vezetői funkciókat is  
Így a jövő egyháza egy „deklerikalizált egyház” lesz, ahogy Karl 
Rahner írta ötven évvel ezelőtt  Ez nem negatívan, hanem újra 
és újra pozitívan értendő: az egyház a „laikusok egyháza” lesz, 
amelyben a szentségi hivatalnak megkerülhetetlen, sajátos jelen-
tősége van, de többé már nem határozza meg – mint ma még – 
egyoldalúan az egyház életét 

7. Nyitott jövő

Röviden, az egyház jövője valószínűleg egészen más formát 
fog ölteni, mint amit a múltból ismerünk  Ahogy Jean-Marie 
Lustiger, Párizs egykori érseke fogalmazott: „A keresztény-
ség még csak most indul útjára  Még csak most bontakozik ki a 
gyermekkorából  Még csak most kezdődik  Még nem volt esélye 
kifejlődni ” A keresztény remény erre a teljesen új „fejlődésre” 
irányul; arra, hogy az egyház újjá válik a Szentlélekben  Bibliai 
értelemben Isten megvetéséről és hitetlenségről akkor beszélhe-
tünk, amikor ez a remény kiapad, amikor ezt a reményt megta-
gadják, vagy amikor az emberek egy helyben topognak, és csak 
passzívan reagálnak  Ezt szemléletesen illusztrálja Izrael példája, 
amely félelemből (!) nem hajlandó a jövő földjére költözni (vö  
MTörv 1,19sk)  Abba a jövőbe, amelyet Isten készített, csak azok 
juthatnak el, akik az ismeretlentől való félelem nélkül, Isten hű-
ségében bízva maguk mögött hagyják a sivatagot, és merészen 
elindulnak az új felé, a próféta szavai szerint: „szántsátok fel a 
töretlen földet” (Oz 10,12) 
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