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Az Osservatore Romano két
egymást követő számában ,.A
teológia és a világiak" címmel
vezető helyen két cikket tett
kőzzó. Amiből a közlemény
kiindul, az az örvendetesnek
mondott tény, hogy napjainkban
a világi hívekcselekvőbb mó
don kívánnak résztvenni az
egyház életében. s közülük mind
többen igyekeznek szert tenni a
hitbeli ismeretek magasabb fo
kára. Dieséretes törekvések ezek
-- ismétli meg a közlomény -,
mert hiszen ma ugyancsak fon
tos. hogya világiak közremű

ködjenek az egyházi hierarchia
apostoli munkájában, újabban
azonban veszedelmes túlzások
és szertelenségek is mutatkoz
nak, amelyek ártalmakkal fe
nyegetik magának az egyház
nak életét. S a helyzet komoly
ságára vall, hogy a Szentatva
is kitért rá abban a beszédé
ben, amelyet a Szent X. Pius
kanonizációja alkalmából Ró
mában ősszeg-yült bíborosokhoz
és püspökökhöz intézett. Azóta
a Szentatya ismételten szólt az
itt ismertetett témáról. novem
ber elsején.-8ziíz Mária Király
sága kihirdetésének ünnepségei
vel kapcsolatban. "Ugy látszik
- mondotta a pápa ,egy
szellemi ragály jelenségeiről és
következményeiről van szó,
amelyek a tanítóhivatal közbe
lépését kívánják. nehoav erőre
kapjanak és terjedni kezdjenek,
ellenben idejekorán megtalál
ják ellenszerüket és minél előbb
gyökerestől kiirtassanak."

Több nazv nemzet katoliku
sainak körében fig-yelhetőkmeg
ezek a sajnálatos jelensézek.
Hogy melyek ezek a nemzetek,
a köz1prnMY nem nevezi meg, de
a későbbi öss7:efüggésekből ki
tűnik, hogy főleg anémetekre

és a í'ranciákra gondolhatunk.
Folyóiratokban és más kiadvá,
nvokban, sőt a tanszékekről is,
nyilvános előadásokon és val
lástanulmánvi, főleg a Szent
írással foglalkozó körökben 
ha nem is akarnak minden eset
ben eljutni a szélső következ
tetésig - olyan állítások kap
nak hangot, hogya világiak
nak joguk van egy "s,aját" te
o]ógiai tudomány művelésére.

Hivják ezt. "az egyház népe te
ológiájának" (Kirchenvolksthe
ol og'ie) is, mint amely más, mint
a "papság" teológiája. Ennek a
teológiának, rnint mond.iák, sa
ját felépítés sel kell birnia és
meg kell kísérelniea hitletéte
mény ujszerű értelmezését.
Ahogy kifejezik magukat, ,.eg
zisztencialiata" jelleget kell öl
tenie, vagyis olyan teológiává
kell válnia, amely a mai idők
konkrét körülményei közt "eg;
zisztál ó" eg-yén igényeihez és
szűkségleteihez van szabva.
Nem szabad tehát. hogy csak
az értelem teológiája legyen,
amilyen szerintük a skolaszti
ka, de kell, hogy ra szívé is le
gyen. Némelyek úgy vélik, hogy
a filozófia és a teológia közé
be kellene iktatni egy közbenső

tudományt is, amelynek a "gnó
zis" nevet adják. Ennek a "lai
kus teológiának" szószólói az
általuk vallott tudományos
autonómia első következménye
ként az előzetes egyházi cenzu
ra mesrszűntetését követelik a
viláviak teológiai írásait illető
en. Szerintük csak u papok írá
sainál tűrhető meg a cenzura,
minthogv a papok bizonyos mó
don a tanító egyházat képvise
lik. de itt is csak mársékelt for
mában, a világiak esetében vi
szont semmi értelme a cenzurá
nak, míután ők nem kompro-
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mittálhat.iák a törvényszerű ta
nítóhivatalt. Többen hangoztat
ják "a közvélemény jogát" is az
egyházban, mikor is e jog
mindarra vonatkoznék, ami nem
dogma a szoros értelemben.

Mindenesetre meglepő. bár
ugyanakkor jóleső, hogy ilyen
nierész és nvilvánvalóan téves
nézetekkel szemben sem vonja
kétségbe az O, R. ezeknek II

"laikus teológusoknak" jóhisze
műségét, hanem inkább az apos
tol inteimét olvassa reájuk:
"Megvan bennük a buzgólkodás
az Istenért, die ez nem olvan,
aminőt az ismeret kíván."

Minden zavar elkerülése vé
gett - rögzíti meg !u kőzle

ménv - világosan meg kell kü
lőnböztetni a "laikátus teoló
giáját", vagyis a világi hívek
re vonatkozó teológiát, és a
"laikus teológiát", vagyis azt a
teológiát, amelyet ezek a vilá
giak művelnének. A laikátus te
ológiája nem új dolog: jelenti
azoknak a kérdéseknek tanul
mányozását' amelyek a világi
hívekkel kapcsolatosak. Ide tar
toznak a tágabb értelemben vett
Actio Catholica jod természe
te és teológiai alapjai; a hívek
egyetemes papsága; a házas
ság, amelynek alapvető fontos
sága van a világiak életében; la
katolikusok közéleti magatartá
sa olyan esetekben, amikor ny.
időleges és az örökkévaló l'.!!;y
mást érintik. Mindezoknek a
kérdéseknek tanulmányozása a
laikusokról szóló teológiám há
rul. A legfőbb egyházi tanító
hivatal, különösen pedig XII.
Pius számos alkalommal nyuj
tott már külön is e1igazítást és
tá.iékoztatást ezekben a kérdé
sekben.

A liturgiáról kiadott encikl i
kában példán! teljes vilázos
sázzal kifejtette a pápa, hogy
miként kell érteni a hívek rész
vételét Krísztus misztikus tes-
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tének eg-Ybl;góben és az eucha
risztikus áldozat bemutatásá
ban. Ezzel szemben bizonvos

ú iítók most olyan módon ma
gyarázzák az egyetemes papsá
got, hogy azt sz inte meg sem
érthetik a hívek. Azt mondiák
nevezetesen, hogy a hivek pap
ság'a és ti hierarchikus papság
az "abszolut papsággal" szem
llen 11./!:yvnahban a helyzetben
van, m i ut a férfi és a nő a kő

zös em bori i ermászettcl szem
ben. Más úiítólt annyira felma
gasztalják a házusságot. hOJa
végül is egészségtelen rniszti
«izrnusbu esnek inert a házas
életet sz.in te nélkülözhetetlen
nek tűntetik fel az emberi sze
mélviség tcl.iessézéhoz, Olyan
fel fogú s ez, amelyet legutóbb
ítélt d a "Sacra Virginitas" en
ciklika. Annak ellenére. hogya
"l\'[ystjei Corpor-is" enciklika vi
lúgos leÍl'úst nyujtott az egy
húzrúl, nj i ut Krisztus misztikus
testéről, némelvek továbbra is
úgy áll ít.iák he 11 misztikus teR
tet, ru in! eSll11Úil il liturgia ré
vén kapcsolódó hívek együUe
<d. Az dldta w':rJl'(:k hamis spi
ritualizmust j:"plúluak, amel,.
az egyhhz tcvékenvsérrét a szo
rosari SZ()lltsé.d körre korlátoz
ná, úgymmyira, hogy e körön
kívül m intlcu tónykerlés a szent
dolgok ]ll'of:111úlúsának számí
tana.

Visszutúrve aznubau a "litikus
tool ógi a" i.~(·nye! te ..önjogúság"
l;él'(l(~sh'e {'I-; azokra a követelé
sckre, amelyeket ebből az áJJí
tólu.eos ön iorrúsárrból a mozga
lom kélwiselői lcszűrhetöknek
vóltek, t öhb idézetet is kőzöl ll.

cikk n Sz·cntntyiUlak már em
lített heszór1ó,hííJ. A hiteles ta
n ítús jOI~':J - jclrmtette ki hung
sú Ivosnn a nánn ~- egyedül él-'
kiz-u-óla« n rórn ai pápá.ó az
egyetemes e!.::"yház, és 11 püspö
köké a /!,'ond.iaikra hízott hívek
iránvúban. Éppen ezért "móg'



azok is, akiket az egyházban ta
nításra hivtak meg, a tanítónak
tisztségét nem a saját nevükben
gyakorolják, sem teológiai tu
ditsok eimén, hanem annak a
küldetésnek erejénél fogva,
amelyet a törvényes tanítóhi
vataltól kaptak; tanítói jogo
sultságuk ennek van alávetve
mindenkor, ez a jogosultság te
hát soha nem válhatik őnjogú

vú, azaz független né minden ha
talorntól ". Ha pedig ez így van,
akkor az is mag-útól értetődik,

bogy - idézzük ismét a Szent
atyát -- "nem volt soha, n in
«seu ma sem és nern lesz soha
az egyhúzban világi hívekből

álló olyan törvényes magiHzté
r i um, amelyet Isten kivett vol
na a szent tanítóhivatal tekin
télye, irányításu és felügyelete
aló]".

Fölöttébb sajnálatos - fejti
ki ti továbbiakbunaz O. R. -,
hogy ti szóbanforgó világi te
olózusok nem érték be annak
tIHF':h1ásával: mi módon lehetne
II hit igazságait jobb megvilá
gítúsban és szemléleiesebben a
hívek elé tárni. Mert ez az a
feladat, amelyben ők, m int vi
Iú,<-,:iak, jobban boldogulhatnnk,
haS7.IlOS ösztönzéseket és értékos
iwg'ítségd nyujthatnak. Az a
filrrgetlenség, amelset e világ-i
teológusok ig-ényelnek maguk
'la.l: az egyház tunítóhivatalá
val szemben, ellentétes Jézus
Krísztusnak, az egyház alapító
jának akaratával. aki a keresz
lény vallás tanítását uz..aposto
lokra és törvényes utódaikra,
:1nl',; H római páriárn, és II niis
pökökre bízta. Ezek felszólít
hatnak másokat is, hogy leg-ye
nek muukatársa.ik és tanács'
adóik a tanításban és a tanítás
hatalmát reájuk ruházhatják át
akár rendkívüli úton. akár a
nekik juttatott állásnál fogva.
ill munkatársaik főleg papok;
d,' lehetnek, miut ahogy van-

nak, világiak is, ha alkalmas
nak ítélik őket erre a feladat.
ra. Feltétel azonban, hogy ami
a katolikus ig-azságot és annak
tanítását illeti, a papok is, meg
a világiak isalárendeljék ma
gukat az Anyaszentegyház éHí
tanítóhivatalának.

Nem vitás, hogya teológ-iai
oktatásra való alkalmasság
sz.empontjábóla papok - ál
talánosságban besz-élve - jóval
kedvezőbb helyzetben vannak,
mint II világiak. Hiszen a pa
polc, akiknek hivatásuk, hogy
hirdessék és megvédjék II szent
tanitást, továbbá, hogy az egy
húz isteni Alanítójának paran
csai és tanácsai szer-int irányít
sák ti lelkeket, nem kizárólag
«sak tanulnak, hanem az álla
potuk kegyelmének segítségéII
kívül II le!ki előkészületeknek

azt a törnegét is elvégzik,amely
esrvirttjár tudományos képzé
sükkel. A papságnál ezt ,a kép
zóst különösképen megfelelövé
teszi annak időtartama, az ok
tatók hiztosság-a. valamint a
közvetlen és folytonos kapcso
lat lUZ eg'vház élő tanítóhivata
lával. Utóbbi iránt az enzedel
masség' nem jAlent megalázko
dást sem az oktató, sem a ta
nuló számára, hanem ellenkező
en: okot a büszkeségre, mert
ilyen módon }'ps7"esül tanulmá
nyai közben abból a megvilágo
sódáshóJ, amelyet Krisztus meg
iP'ért és mp'l'adoH az egyház ta
nítóhivatalának. Az a tudat.
horrv ri tekintély irányitása
alatt áll, nem teher a teológus
számár-n, annál kevésbbé, mert
neki nagyon is tiszbíban ken
lennie azzal, hogy a teológusok
e.'!'vetéJ'tésE' a va II ás és az er
köles doh-aihan énpen azért bir
a1{lml'a fontos""!!!!"uJ. mert a
teológusok po-vü+t dolsroznak a
szent tanítóhivatallal és ez a
tanítóhivatal őrködik fölöttük.
A teológus teljes kiképzéséhes
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a kinyilatkoztatott igazságok
szer-ves összefüggésének komoly
ismerete is hozzátartozik. Aztán
megkívánják tőle azoknak a
vonatkozásoknak mélvreható is
meretét, amelyek a teológiai ta
nok és az egészséges bölcselet
közt aj akul tak ki.

Mindezzel nem akarjuk azt ál
Iítani, - hangsúlyozza a köz
lemény -, hogy a világiak nem
jeleskedhetnek és tűnhetnek ki a
teológ-iában. főleg az egylrázi ta
nok magyarázásában és védel
mében. Ilyen nagy készültség-Ű
világiak mindíg voltak, vannak
és lesznek, amiért hálát is ad
hatunk az Úrnak. Bizonyos
azonban: ha ezek a világiak a
hit bátor bajnokainak kivételes
pozíciójába kerültek, a!{kor. ezt
éppen annak tulajdonithatjuk,
hORY a tant illetően az egyház
tekintéllyel teli tanítóhivatalá
nak vezetése alá helyezték ma
gukat. Ahol viszont hiányzanak
a kellő feltételek, ott mindig
fennáll a veszedelme annak,
hogy miként a Szentatva
rnondotta - "másokat kezdenek
tanítani teljesen alkalmatlan,
sőt csaló és álnok emberek".
Fennforo g ez a vesredelem azok
nak az esetében is, akik némi
időn át papnövendékek voltak,
vagy másfajta egyetemi tanul
mányaik mellett néhány teoló
giai táravat is hallgattak: re
ájuk mint talán senki másra,
áíl a~ elv, hogy a féltudás nem
egyszer rosszabb, mint a teljes
tudatlanság.

A Szentatya - fejezi be az O.
R. - kótfélo voszedelemr-c hív
ta fel a figyelmet rendkívül
nagy horderejű beszédében. A
kettő különálló, de összefügg
egymással. Az eg'yik: némely
papok hamis teológiai iránya;
a másik: a teológia hamis fel
fogása némely világiaknál.
Könnyű belátnunk : ha olyan
személyek is tévedésbe eshettek,
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akik hivatásuknál és életkörűl

ménveiknél fogva a teológiai
igazság kutatására szentelték
magukat, mennyivel inkább ki
vannak téve annak a világiak,
akik azt hiszik, hogy a teoló
gus tisztében léphetnek elő és
taníthatnak az egyházban. Imád
kozunk értük, hogy javukra vál
jék ,a Szeritatya szerétetteljes
intelme, s reméljük, hogy a saj
nálatos elméletek szószólói meg-
látják elméleteikben a tévedést
és felismerik az egyház élő ta
nítóhivatalában az Isten szavát.

*Ritkán jelennek meg' a Szerit-
szék lapjában olyan természetű
cikkek, mint amil yet fentebb
i smcr tottem. Komoly figyel
meztetések ezek, amelyeket, ba
nem találnak megssivlelésro, to
vábbi lépések követnek. Vilá
gos, hogy az ilyen cikkek f'el
tűnést is keltenek. J elen eset
ben azonban nem annyira a hi
vatalos, vagy félhivatalos á.Pá;>..
foglalás a feltűnő, mint azok a
tények és nézetek. amelyek ezt
az állásfoglalást szűkségessétet
ték. Utóbbi ugyanis semmi
olyasmit sem tartalmaz, ami
valamelyest is ujdonságnak szá
mítana.

Eg-y rés~l ete mégis van a köz
lésnek, amely részlet máris
nagy vitákra vezetett; az neve
zetesen, ahol ezeket olvassuk:
"A mozgalom annál veszedel
mesebb, mert szítói megejtő

mezbe burkolják tanaikatr úg-y
tüntetik fel, mintha a szükoog'
követe1né tőlük, hogya hierar
chiát fiQ'yelmessé teryék 'a je
len problémáira." Nyilvánvaló
uevanis, hogy a "mez" csak
azért lehet ,.megfljtö". mert a
szél sőséges tévedésekbe esett
"laikus taolózusokon" kívül
vannak még szép számban vilá
gi katolikusok, akik helyeseu
vagy helytelenül úgy érzdk.



hog~' a teológia illetékes mű

velői nem mindenben veszik fi
gyelembe a kornak és a benne
élő világiaknak körülményeiből
adódó sajátos kérdéseket.

Nem lehet kétséges, hogy ma
gukaz elitélt és méltán elitélt
"laikus teológusok" is efajta
hiányérzetből nyúltak hozzá a
teológiához. S némi mentségűk

re legyen szabad hozzáfűznöm a
11 saját tapasztalatomból: szin
te törvényszerű, hogy amikor a
világi ember átruccan a teoló
gia területére, többnyire csak
azok a határkérdések kötik le
érdeklődését, arnelvekben a leg
könnyebb elcsússnia.

Azt azonban. hogy ilyen el
csúszások történtek, nem te
kinthetjük oknak arra, hogy a
világiak ne is foglalkozzanak
teológiával. Ez az álláspont
domborodott ki, és pedig el
lentmondás nélkül, azokban az
igen higgadJt közleményekben:
cikkekben és levelekben, ame
lyeket a Tablet hozott nyilvá
nosságra.

Különösen kiéi írást találtam
tanulságosnak. Az egyiknek
szerzője John M. Todd, aki bi
zonyos óvatosságra int az O. R.
cikkének értelmezésében. Káros
lenne szerínte, ha azoknak fel
bátorítását olvasnők ki belőle,

akik "sohasem olyan boldogok,
millltamikor azzal tetszeleghet
nek, hogy kétszer áldottak ők,
amiért 'minden további gondol
kodás nélkül meg vannak elé
gedve a mindenkorí helyzettel."
Todd meg van győződve arról.
hogy amennyiben az egyház il
letékes tényezői a (konkrét ang...
ti ai viszonyokról nyilatkozná
nak, ez a nöyilatkozat ekként
hangzanék: " römünkre szol
gál, hogy a világiak fokozódó
érdeklődést .tanúsítanak a te
ológia iránt, s hogyegyelsek
már néhány könyvet is írtak

-ebben a tárgykörben. Végtére

is teológiai ismeretek nélkül
nem tudnák teljes mértékben
értékelni a maguk keresztény
hivatásának természetét az élet
különböző területein. Nem, ért..
hetnék meg 11 kivánt mértékben
a döntések igazi jelentőségét
sem. amelyeket oly gyakran
kell nekik. mint keresztények
nek hozniok a világban... A
püspököknek és papoknak az is
feladatuk, hogy szorgalmazzák
a hitbeli ismeretek öntevékeny
gy.ar.apHását, neveljék rá a vi
lázi híveket. megőrizve őket
ugyanakkor a tévedésektől is,"

A másik közleményt John P.
Murphy Irta, laki hittudomány
kari professzor. E,gyenesen ar
ra szeretné lelkesíteni a világi
hitvédöket. hogy a mainál is
nagyobb fokban sajátítsák el a
teológiai szellemet és ismere
teket. Szerinte a világiak még
mindig nincsenek kellő tudatá
ban annak, hogy a teológia is
tudomány. Ezért beszélnek a
teológia és a tudomány "viszo
nyáról". holott ez értelmetlen
ség. A teológia nem "viszony
ban" áll a tudománnyal, hanem
maga is, tudomány, sőt a leg
magasabb rangú tudomány, mi
után a fényeket; amelyekkel
foglalkozik, maza Isten nyilat
koztatta ki. Miként a kegyelem
sem megrablója, hanem őre a
természetnek, ugyanúgy a teo
lógia is őre a többi .tudomány
nak.. Öre annyiban is, hogy ra
gaszkodik minden tudomány
autonómiájához .a maga terű

Ietén, "Ha bármely katolikus
tudós a legkisebb mártékben is
illojális a saját tudományában
egy rosszul feHogott jámbor
,ság nevében, akkor távol van
8Jttól, hogy katolikus legyen.
mert nem értékeli az igazságot,
amely az emberi szabaddá te
szi." Ha ehhez tartottuk volna
magunkat jegyzi meg
Murphy -, <bizonyára több ka-
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tolikus lenne a tudósok között.
Az .alapvető mulasztást cazon

banahban látja Murphy, hogy
még mindig hiányos az egyház
nak, mint látható társaságnak
megér tése BS értékelése. S ez
zel kapcsolatban olyasmit jelent
ki Murphy, ami engem is
ugyancsak gondolkodóba ejtett:
"lVleg vagyok győz.ődve róla,
hogy ha társadalomtudományi
kutatásaink mindenekelőtt ma
gával az egyházzal Iogíalkoz
tak volna, sokkal többre jutot
tunk volna, mine azzal az igye
kezetünkkel. hogy rávegvük az
emberiséget a pápák szociális
tanításainak követésére." Majd:
"Tanácsom 'a mi világi hitvé
dőinknek, akik oly remekül
szelgáldák aZ egyházat: igye
kezzetek meglátni minden utat,
amely annak a teológiai igaz
ságnak fogalmából következik,
hogy az Urunk által létesített
egyház látható, s meglátjátok,
mennyivel kisebb erőfeszítéssel

érhetjük el azt -a jót,amit
mindannyian kívánunk."

'"A Tablet idevágó tebbi közle-
ményéből is kitűnik. hogy amit
a világi katolikusok számára
kívánatosnak tartanak, sokkal
inkább a vallásos ismeretek
alanosabb megszerzése BS a
"teológiai szellem" elsajátítása,
mínt a hittudomány önálló mű

velése. Mert hogy ezen a terü
leten mennvire hiányzanak ná
luk a megnyug-tató feltételek,
Hzrt; az O. R. eléggé mezvilágf
totta, Ha ennek ellenére néme
lyek mégis egy ..laikus teoló
gia" szüksége mellett érvelnek,
akkor ennek jóformán egyet
len magyarázata, hogy a mai
gyakorlatnál nagyobb szerepet
szeretnének nyerni a világi hí
vek részére az egyház életében.
S hogy ez ma valóban problé
ma, mutatja, hogy egyre több
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tanulmány jelenik meg róla
nem is világiak, hanem egTh:'I
ziak tollából.

Ezek sorában kiemelkedőnek
mondja a bencés Desmond
Sch/ef/el azt a legutóbbi köny
vet, amelyet G. Philips, a lou
vailli egyetem hittudományi
professzora "A világiak szerepe
a~ egy~ázhan" címrnel tett k őz
ze. Egészen termeszeltes --- 11'
ja terjedelmes ismertetésében
Schlegel ,hogy amikor ,LZ

egyház a világi híveknek is
fcladatává tes í': i egész szem{'
Iyiségük kerasstényi alakításitt.
sokkal, de sokkal többet kíván
tőlük, mint némi pénzt il ner
selvekbe. Továbbmenve ])eriil.;',
ha az egyház volóban a mczkc
resztelteknek igazi éJletközössé
ge, mint aminek vallja magát.
akkor az is nyilvánvaló, ho~'Y
egyetlen tagh sem maradhat
pusztán beillesztett és tétlen.

Mindenesetre két ellentétes
vég leottŐ'l kell óvakodni. Az
egyik. hogy a -:ilágia}r VOll~l
kodnak elfogadni a hierarchia
vezetését, sőt megk ísórl ik tekin
télyének csökkentését. A másik,
hogy az egyházi hierarchia ].é
pi -t.úla reá ruházott hatalom
határait. amire a történelem
oly sajnálatos eseteket mutat.
Semmiképen sem vitaths.tó
azonban. hogy az antikle-rika
lizmus mezszüntetésének egy\k
fő eszköze ez: ha az egyhaz
megnövel i világi tagjaiban az
érzéket, saját hivatásunk iránt,
amehnek leglényegesebb tar
talmtJ.t az evangélium üzeneté
nek terjesztése és szellemének
cselekvő átélése teszi. Van egT
rész, Szent Pálnak az efezusiak
hoz írt levelében, amely talán
m.inden másnál érthetőbbenönti
szavakba ezeket az elveket:
..ök (a papsác) azért vannak.
hogy irányítsák a hívők életét.
szolgáljiuk lelki szükségleteiket.
épitsrk Krisztus testének alka-



tM. mígnem mindannviun meg
valósítjuk közös egységünket
annak nyomán, hogy hiszünk
Isten Fiáhan éR teljesebben
megismerjük őt. Eyen módon
jutunk el a tökéletes emberség
re, arra az érettségre, amely
hozzámérhető Krisztus befe.ie
wtt nagyságához." Látható eb
hől a szővegből, hogy az ural
kodó eszme nem a hierarchia,
hanem a "test" jóllehet a
testben lényege>; II hierarchia
intézménye. nem azért, miként
il reformátorok fel panaszolták,
hogy nassz-iv itúsbn kénvszoritse
11 v il ág iakut, hane III uJ!cn kezö
cn, hogy m.inden tagot érettség
ro, fell'liís (>,s együUes tevékeny
"égre emeljen. A tekintélynek és
kö,te!e,;ségnek búrutinö feladása,
akár a papság, akár a viláaink
részéről, bún lenne a szere tet el
len és Krisztu» ellen az ő misz
t ikus testében.

1:."011 termékeuvoknck mond.ia
Sehlegel azokat a fejtcget,éseket.
amelyeket II .I.:zrrző 117, npostol]
tanításhoz f űz, Gy akrnu talál
kozunk hívekkel. akik úgy gon
dolkodnak, minthn nem ('gy ré
sze lennének az egyhúí':llak, ha
nem egyswrÍÍen csak beletar
toznának. Pedig amikor úgy be
széltlnk az egyhúz.ról, 111 int va
lami különálló, fll1ját magunktól
különböző dologról - és saj
nos, er, a mozszokottabb ,
miudannviszor az,t áruljuk el,
hogy nem vagyunk tudatában
annak: mit is jelentett bekebe
leztetésűnk; beletagozódásunk
Krisztusba a keresztség' által.

Ami a világiaktól kívántatik,
nem a "vak" eng'ede!messég, ha
nem ar, "él',telmes" engedc1moR
,.;ég, s éppen ennek az értelmes
,.;égnek foka határozzr, meg az
nlávetés értékét. Minden bi
zonnyal erre utal a szontmise
egyik gyüjt.öimádságának eza
kitétele: "cui servire regnare
est - kinek szolgálatn királyi

méltóság", Isten embere töké
letes szabadságnak örvend, ezt
a szabadságot azonban nem
kapj.a meg a maga teljességé
ben egyszer s míndenkorra, ha
nem ki tartó és töretlen hűség

útján kel! ezt megszeréznie. A
felülről jövő fény nem világít
.ia meg mindiárt a rnesszi par
t.ot, csak lépésről-lépésre "Isz
közelebb hozzá.

Ezekkel az elvekkel kell tisz
tában lennünk ahhoz, hogy
gyakorl utilaz is szemügyre ve
hessüle ini az az együttműködés.

amely az egyházban a világi
akra hárul. Háromféle ez: szcut
Régi, értel mi és társasági.

Az együttműködés első helyen
említett módtiával, az egyház
szentsérri életében való részvé
tellel kapesol a.tban Philips ki
tér az összes hívek .egyeternes
papság áru. E kérdés megvita
tását "túlságosan hosszú időn
keresztűl elhanyagolta a teol ó
gini gondolkodás" s ha a jelen
században fontos fejlődés kö
vetkezett be. nagy mértékben a
Szent X. Pius által kezdemé
nyezett liturgikus mozgulomnak
köszönhetjük. Kitűnik abból is,
hogy egyre sűrűbben és mind
nagyobb teret juttatnak a kato
likus Iapok él'; folyóirattok olyan
kértléseknek. mint az anyanyelv
használata a liturgiában, vagy
a gregorián ének a nép ajkán.
Megfig'yelhe,tö a házasság szent
sé·gén alapuló keresztény csa
ládnak is mind szorosabb bevo
nása a l itursrikua megu.ihódásba,

Ami az értelmi egyiittmiikö
déat illeti. nem szahad terrné
szetesen szem elől téveszteni,
hogy egyedül a püspöki kal' al
kotja a tanítá egyházat. Nem
kétséges azonban, hogy magá
nak a tannakalaldtásáhanis
szerepet visz a "sensns fideli
um", a katolikus érzés tanús
kodása. Amikor a Szentatva a
Mennyhevétel hittételének meg"

fl!)!)



határozása előtt tájékoztatást
IDért a püspököktől erről ,az &1'
zésről, ez nem volt merőben for
maság'. Ha pedig nem volt és
nem is lehetett formaságvakkor
nyilvánvaló, -emeli ki Philips
-, hogy minden ilyen tá.iékozó
dás céltalanná válnék, haa vi
Iágiaknak semmiféle véleménye
ik sem lennének azon túlmenő

en, ami már hivatalos tanítás.
Ahhoz pedig, hogy egyáltalán
véleményeik lehessenek, elen
gedhetetlen, hogy tanulmányoz
zák a teológiát. Egy Mar-itain
vagy Chesterton munkája így
segíthet elő tanheli törekvése;
ket il' az egyházban. Világ-iak
ma hasonló szerepet tölthetnek
be s mint Philips áll ít.jat "hála
Istennek, meg is teszik", rnint
amilyet az egyhá~U!tyák korá
han nem egyszer kellett vá Hal
niok.

Végül a társasági együttmií
kődés ésszerűen következik ab
hól, hogy az, egyház látható tár
saság is, ami a vilásriak felé el
sősorban a plébániához tartozó
hivek kőzösségében fejez,ődik ki.
Sajno8, iM nem egyszer tapasz
talható, hogv lelkipásztorkodó
papok nem éppen rajongúnak
teológ-ia iránt is érdeklődő. ma
gas művelrt&év,űértelmiség-i hí
veik közelségéért. MindeJJk~peJJ
szerp11eséJtlen helyzet - jelenti
ki Ph ildns -, nem azért per
sze. minfh« ezek [I lelkek, m int
lelkek. értékesebbek volnának a
többi léleknél, hanem mert ezek
nek az éntelmiségieknek be
folYlÍflH mégis csak nacvobb és
döntöbb a hívek gondolkodá
sára, nemcsak a jó, dp, e8·etleg·
a rossz irányhan h. Minél de-
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IIIokra tikusabb a világ, annál
szükségesebb foglalkozni annak
vezetőivel. S nem kivétel a plé
bánia, az egyházközség sem. A
katolikus él,telmiségiek egyene
sen felel ősek azért, hogy a hit
dolgában kellő készültséggel
birjanak a szellemi vezetésre, a
papoknak pedig egyenesen kö
telességük, hog-y seg'ítsék őket.

Szemben tehát ellentétes né
zetekkel és tévedésekkel, na
gyon is tág az a terület, amely
nek munkálása nemcsak nyit
Va áll a világi hívek előtt. de
amelynek munkálására küldeté
sük is van. .Ezt állapítja meg
Philips is, meg Schlegel is, s az
olvasottak nyomán mi sem vé
lekedhetünk másként. Küldeté
sük teliesítésében, bár a hierar
chia vezetése alatt kell marad
niok, esryál t,a'lán nem olvanek
a világi hivek, mint az élette
len fo~askerekek egy hatalmas
gépez.etben, hanem felelősségtel
jes ',ta~jai Krisztus misstikus
testének. A papoknak olyan te
endőik vannak az egyházban.
amelyeket a vi'lágrink soha sem
végezhetnek el, másfelől azon
ban 'Il világiaknak is megvan a
maguk feladaitkőre. amelyből a
pari van kizárva. S az ő fel ladat

körük, az ő hivatásuk is ugyan
.ú~y Istentől való. m int a pa
poké vagy szerzeteseké, Mi több,
R viI :'ud hívőre 11'\ ugyanúgy
áll. mint a panra. hogy aki kap.
annak adnia kelJ. Isten Jaéit, a
szentsézeket, Il szabadságo tör
vényét az,él'lt kapja a hitben,
hol!'Y személvén keresztül kihas,
sanak azok az eglés7. emher-isóz-
re a szcretetbeu. .


