
Néha a művészet közvetlenül előttünk álló vagy már el is érkezett végéról
ejt ettek szót. Ebben a tekintetben a művészettel és a filozófiával is úgy áll a
dolog, mint az Egyházzal. ~n magam bízom a művészet kime rí thetetlenségében
minden terül etén , mert meg vagyok győzódve, hogy az emberi szellem és az
emberi képzel et kimeríthetetlen : " Isten a maga képére teremtette az embert"
(Ter 1,27). Művészet és Egyház lassanként ismét meginduló párbeszédétől ta
lán hosszú távon eredményként olyan művészi alkotásokat is várhatunk, ame
lyek újféleké ppen nyitják meg az emberek - hivók és keresők - szern ét, fülét
és szívét.

13. Szabad most különö sen önökhöz fordulnom, akik mint újságírók fontos
szolg álatot tesznek az embereknek? Szolg álatuk közvetítés, ezért eszközei ket
közló eszkö zökn ek hívják. Köszönöm nagy hozzájárul ásukat ahhoz , hogy az
Egyház szava éppen látogatásom mostan i nap jaiban is annyi emberhez el jut 
hatott.

Számtalan ember nevében , akik ezt a szolgálatot elvárják önöktól és szük
ségük van rá, kérem önöket : Építsene k áll hatatosan hid akat a legme sszebb
eső partok és határok köz ött, Országuk külön leges lehetóségeket kínál erre.
Ne csak könyörtelen diagno sztizáló tekintettel vizsgá lják az embert és a társa 
dalmat, hanem a remény pillantásával, a jobbra válto zás iránti érzékkel. Tegyék
lehetővé, hogy a jót lega lábbis épp olyan érdekesen lehessen megéln i, mint a
kevéssé örvendeteset. ~s mutassák meg a sajnálatosban is a velejáró jó t.

14. "Ime, az ember!" Ezzel a mond attal foglalom össze töredékes kijelen
téseimet önök nek, tudósok, művészek és újságírók. Sohase téve sszék szem
elöl , sohase vegyék hall atlanra ót : a remé l ő, szerető , aggodalomtól eltöltött,
szenvedő és vérző embert.

Legyenek az ügyvéd je , óvják a világát : ezt a szép, veszélyeztetett földet.
Eközben az Egyház ügyével találkoznak, hiszen O állandóan arra tek int, aki

ról Pilátus mond ta el : "Ecce homo - íme az ember !"
Jézus Krisztus, lsten Fia és az Emberfia, a teljes embers éghez vezető út.

O a cél is. Bárcsak sokaknak jutna osztályrés zül, hogy újonnan megismerjék
ót - önök által is!

~PITSOK AZ EGYH ÁZAT

A kor intusi közösség

Az eukarisztia biblikus forrásai közül - Emmausz és az Apostolok Cseleke
dete i elbeszélése mellett - kieme lkedik az első kor intusi levél. Pál gyöngéden
szeretett minden tóle alapított közösséget, de különö s szeretett el övezte a ko
rintusiakat. Talán mert kereskedóvárosi helyzete kitette a hit megromlása ve
szélyeinek, és még ink ább mert belső feszültségek szaggatták.

Az eukarisztia alapítására vonatkozó legrégibb tanúbizonysággal (11 ,17-34)
szoros összefüggé sben kidomborodik néhány nagy eszmény, állandó kih ívás
ként a közösség történelmi létében :
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- a keresztény életstílus a társadalmi környezet összetett és gyakran prob
lemati kus helyzetében ;

- a közösség melletli állásfoglalás az elófordu l6 megoszlások, egyenlótlen
ségek és kölcsönös különbségek láttán azok között, akik az egy kenyeret eszik ;

- a karizmák és egyházi szolgálatok gyakorlása, amelyek a Lélek hatalmá
val és a szeretet kötelékével az egyetlen egyházat alkotják.

Méltóképpen együk az Úr testét

Az apostol mindenekelótt megbélye gzi a hibrid életstflust : van, aki a meg
alkuvás jegyében úgy tartja, hogy keresztény életet él, anélkül, hogy vissza
utasí taná a pogány élete t. "Nem ihatjátok az Úr kelyhét is, meg a sátán kely
hét is. Nem részesedhettek az Úr asztaláról, meg a gonosz lélek asztaláról"
(10,21-22) - jelenti ki szigorúan az apostol. A keresztény választás következe
tességet kíván : az eukarisztia új élet for rása, nem fér össze előz ő életükkel.
Azért "aki azt hiszi, hogy áll , ügyeljen, nehogyelessék" (10,12).

Pál inteimét visszhangozzák az egyházatyák meggondolásai. I. Pelagius pá
pa mond ja: "Akik nem akarnak egységben lenni , tehát níncs meg bennük a
Krisztus testében lakozó Lélek , nem részesülhetnek az áldozatban." Szent
Agoston pedig kiemeli : "Aki veszi az egység szentségét és nem tiszteli a béke
kötelékét, nem kapja meg a szentség kegyelmét, hanem rtéletet von magára."

Ezek a hangok ma határozott felhívást jelentenek számunkra, hogy kristály
tisztán éljük hitünket, leront va az új ra felt örekvó pogányság bálványait : gyönyör
hajhászást, hatalmat, vagyont. Minthogy pedig törékenységünk, gyengeségünk
húségünk kikezdésével fenyege t, amiko r a húség megcsorbul bennünk, a ki
engesztelódés szentségéhez kell folyamodnunk. Az eukarisztia méltó vétele
megköveteli ezt, mert "aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úr kelyhét ,
az Úr teste és vére ellen vét . . . saját ítéletét eszi és issza" (11,27-29) .

Az egység jegyében ünnepeljük az eukarisztiát

Roppant idószerú az egy kenyér szimbolikájához fúzódó második elmélke
déssor is: "Mi ugyanis sokan egy kenyér , egy test vagyunk, mivel mindnyájan
egy kenyérból részesülünk" (10,17). Az euka risztiában adva van az egység és
a testvér iség gyökere. Minden megosz lás, önmagunkba zárkózás, minden el
különülés gyökerében rontja meg az egységet. Hitelessé teszi viszont a sze
gény iránti figyelem és a kölcsönös szolgálat, hogy "egymás terhét hordozzuk"
(Gal 6,2).

Az eukarisztiát valló keresztény közösség nem tépkedheti meg Krisztus var
ratlan köntösét, nem vet viszályt és kedvetlenséget, nem szorít ki senkit és
maga sem válik peremjelenséggé azzal, hogy elszakad a többiektól.

Az eukarisztia közösség képzó eró, növeli benne a szeretetenergiát : minden
kit befogadó házzá teszi a közösséget , közkúttá, amely felszökó vizét minden
kinek felkínálja, mint János pápa szerett e mondani. Benne minden különbözó
ség összhangba olvad, minden könyörgó hang meghallgatásra talál , minden
szükség megleli azt, aki szeretettel haj lik feléj e. Találkozás, párbeszéd, meg
nyílás és ünnep a jell emzó jegyei.
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Az eukarisztia megülésének szertartása ls szoros egységbe fúzl az euka
risztiát a gyakorló szeretettel, mert a mindennapi életre való konkrét vonatko
zással történik. Justinus Igy írja le ezt az ősegyházban: "Akik bővelkednek ,

önként adnak, és ami összegyúlik, az (istentisztelet) vezető(jé)nek kezébe ad
ják, hogy támogassa az árvákat, az özvegyeket, a betegeket, a nélkülözőket,

az idegeneket, a foglyokat . . . egyszóval segrtséget vigyen minden szükséget
szenvedőnek" (Apologia prima, 67). Az egyházi "diakónia" , amely az Úr Jézusé
nak a meghosszabbítása, az eukarisztia felé tart és abból ered.

Nagyigényú szolgálat ez, egész lényünket akarja megragadni : Időnket, ener
giánkat, egészségünket, kultúránkat. Az élet minden valósága beletorkollik a
szolgálat stí lusába . Az eukarisztikus ünnepről távozó hivő nem szenderülhet
nyugodt álomba; nyugtalan lesz, lsten nyugtalanságával , erőt vesz rajta a szen
vedély az emberért. A Krisztusnak megnyitott ajtó egyben a világra és a tör
ténelemre nyílik. Azt mondja a Didakhé: "Ha megosztj uk az égi kenyeret, hogy
ne osztanók meg a földit?"

Szolgálatra hivatottan és alkalmasan

A Páltól leírt közösség tagoltan jelenik meg előttünk, szolgálatok sorával,
amelyek egybehangzóan alkotják és elevenrtik : "Mindenki megkapta a Lélek
valami megnyilvánulását a közös jó érdekében" (12,7).

Ezek a szolgálatok szorosan a Lélektől függnek, és forrásuk az eukarisztiá
ban van. Továbbá egyetlen karizma sem saját javunkra való, hanem másokért
van, és a közösség rendelkezésére kell bocsátani. A karizmá k összetartó Iránya
nélkülözhetetlen, mert egyetlen szerves szerkezetbe illeszkednek bele, az egy
ház testébe , ahol minden egyes tag mindenki javára és a test növekedésére
tölti be szerepét.

Mégis sokszor a Lélek ajándékai, ahelyett hogy egységre vezetnének, egy
házinak semmiképpen sem nevezhető ellenségeskedésben pazarlódnak el,
vagy tényleg esen olyan magatartásokban és megoszlásokban emésztődnek

föl , amelyek szöges ellentétben állnak az egyetlen eukarisztiával.
A karizmák és a szolgálatok ihlető forrása és első gyakorlótere az eukari sz

tiában található. Megülése során nem mindenkinek kell mindent csinálni, de
mindenkinek van mit csináln I. Mindenki tegye azt, ami az ő feladata. A tevé
keny részvétel a közremúködés több féle módját követeli meg, a ministránstól
kezdve a felo lvasóig, a zsoltáréneklőig , a kántorig . .. J:s a szolgálatoknak
ebben az összhangzó kórusában a liturgia az egyház képét nyúj tja , mint amely
minden téren mindenki hozzájárulásával épül.

A Iiturgián kIvül ott a szolgálatok számára a világ hatalmas tere. Mindazokon
a területeken, ahol az emberi sors lejátszódik és a történelem kibon takozik,
szükség van erőteljes tanúbizonyságra. Az eukarisztiából táplálkozó ember szol
gálata az, hogy megéreztesse : ez a szentség ma is az emberekért "adott test
és kiömlött vér " , hogy jövőnk emberibbé váljék.

Részlet az olasz püspöki kar "Eukarisztia, közös
ség és közösségek" c. lelkipásztori dokumentu
mából, 1983 áprilisában.
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