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A LELKIPÁSZTORI MAGATARTÁS
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Egy gyermek számára Elgy levél megírása nagy nehézséget jelent. De ahogy
kijutunk a gyermekkorból és .belépünk a kapcsolatokkal teli életbe, a nehézsé
gek megsokszorozódnak: számos levelet kell írnunk, ismeretlen embereknek is.
Édesanyám rámhagyott egy nagyon értékes, ésszerű titkot: jól kell tudnunk,
kik és mik vagyunk, és tudnunk kell, hogy ki és mi a levél címzettje. így sze
reztem meg annak az igazságnak első ismereteit, amely összefoglalja számomra
az élet tapasztalatát és a modern pszichológiai munkák olvasását, tanulmányo
zását: az ember szellemi és erkölcsi egészsége a többiekkel való kapcsolat igaz
voltától függ. Így is mondhatnánk: "a Másikkal" való kapcsolatának igaz vol
tától függ.

Kik a "többiek" a pap számára? Személyes, illetve magánéletünkbent
szülők, barátok, stb. Vannak "többiek" papi életünkben is: azok, akiket nem
választottunk, de szeretjük, mert Isten adta nekünk, bízta ránk, hogy Neki ad
juk őket; azok, akikhez küldetésünk van, akár ismerjük őket, akár nem: híve
ink - a laikusok, ideértve a szerzeteseket is -, a hitetlenek, a közömbösök,
a távoli szimpatizánsok, elszakadt testvéreink és más vallások hívei... A "töb
biek" között ne feledkezzünk meg elöljáróinkről. püspökünkről sem. Legyen sza
bad a továbbiakban kizárólag azokra szorítkoznunk, akik apostoli felelősségünkre

vannak bízva. Ezek gyakorlatilag mind . laikusok. E néhány lapon arra aka
runk rámutatni, amiről azt tartjuk, hogy a legalapvetőbb törvényei, életszabá
lyai a lelkipásztori magatartásnak, miközben figyelmen kívül hagyunk bármi
lyen kategorizálást, iskolás felosztást, amit megtalálhatunka Teologia Pastora
lis traktátusaiban.

Négy ilyen törvényt, életszabályt látunk, amelyek egymásba kapcsolódnak.
Mindezt tizenöt éves tapasztalat, megfontolás alapján mondhatjuk.

I. Tartsuk szemmel a világot, és éljen állandóan tudatunkban létezése.
Volt idő, mikor az egyház nem nézett szembe a világgal, legalábbis nem kö
zelről. Ezt az időszakot a kereszténység korának, a "hit századainak" vagy a
konstantini kornak mondjuk. Az egész társadalom kereszténynek vallotta, vagy
akarta vallani magát. A királyok olyan törvényeket hoztak, és olyan szankciók
mellett, amelyek segítették a pap működését, és biztosították az egész nép val
lásos magatartását minden szinten, miközben nem tettek eléggé különbséget
az emberek nyilvános és magánélete között, Amikor a XII. század közepe tá
ján Freisingeni Ottó megírta Egyetemes. történetét, így szólt Nagy Konstantin
és Nagy Theodóziusz művéről: "Ettől a kortól, amikor nemcsak minden ember,
de - néhány ritka kivételtől eltekintve - minden király keresztény volt, úgy
tűnik nekem, hogy nem két ország történetét írom, hanem egyét, és ezt Egy
háznak nevezem."

Valójában létezett egyvilág - éspedig mílyen világ! - az Egyházzal azo
nosított Respublica Christiana vagy Imperium határain túl is: Kelet felé, Azsí
ában, a fekete népeknél (etíópok). Tudtak létezéséről, de ez nemigen nyugtala
nította őket. Nem mondhatjuk, hogy a középkor nem volt mísszíós szellemű 
ez nem lenne helyes -, de csak alkalomszerűen volt az, egy-egy részleges vál
lalkozásban. Az Egyház akkor nagyon. magába zárt és kényelmes volt, sőt túl
ságosan győzedelmes szellemű ahhoz, hogy lényegénél fogva misszióra érzett
volna küldetést. Mivel az élet mindig feszültséggel jár, ez a feszültség átszáll
az Egyház és állam kapcsolata következtében magának az Egyháznak belső éle
tére.

Az ősegyház abban a tudatban élt, hogy egészen más, mint a világ. Nem
csak azért, mert a világ pogány volt, gyakran üldöző is, nemcsak azért, mert
a keresztények nem mutatkoztak hajlandóknak arra, hogy mint keresztények
politikai, gazdasági, tudományos és kulturálís téren evilági tevékenységet fejtse
nek ki, hanem azért, mert az Egyház önmagát egy másik világhoz tartozónak
érezte. Az Isten Országa várományosaiból toborzódott. Ez a felfogás még élén-
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ken élt - kevésbé tragikus formában - az egyházatyák és a nagy zsinatok ko
rában, amikor az egyház földi viszonylatban szerveződött és élvezte a hatalom
pártfogását. Hiszen akkor még nagy arányban találunk pogányokat és olyan
szociális struktúrákat és kultúrát, amelyeket a pogányságból örököltünk. De
amikor mindenki keresztény lett, minden keresztény, sót klerikális eredetű volt,
.amikor minden az Egyháznak, sőt magának a papságnak a kezében volt, lát
hatóan csökkent a feszültség az egyház és a világ között. De ez a feszültség
áttevődött az "Anyaszentegyház" területére, a papok és a világiak, a szerzetesek
és a világi papok, ezeken a csoportokon belül a különböző kategóriák, a fe
hér és fekete szerzetesek, a domonkosok -és ferencesek közé. És a ;,hit száza
dai" tele voltak ezekkel a veszekedésekkel, néha gonosz bánásmóddal és ki
átkozással párosítva.

Ma ettől, hála Istennek, megszabadultunk. Csak egyes helyzetekben talál
juk még nyomait ott, ahol a "Szent Egyház". a nyugalom állapotában van, sőt

a társadalom megbecsülésének örvend, kiváltságai vannak, vagy nem ismeri, il
letve úgy tesz, mintha nem _ísmerné, hogy mindez nem más, mint kűlsőség,

és a valóság más. Ott van még idejük és erejük ahhoz, hogy ilyesmivel fog
Ialkozzaríak, Nálunk manapság a világ túlságosan nehéz probléma az Egyház
számára, hogy időnk és erőnk maradjon ezzel foglalkozni, hiszen túlságosan vi
rulens a maga világi valóságában, amely különbözik az Isten Országától, sőt

időnként szemben áll vele. Mind a szerzetesek, mind a világi - vagy amint
most helyesebben rnondják, egyházmegyei papok - feketék és fehérek, kleriku
sok és laikusok egyek ugyanabban az evangelizációs és missziós törekvésben.

Az Egyház számára nagyon egészséges, hogy a Világot találja magával szem
ben, és hogy tudatában van ennek. Igy arra kényszerül, hogy Egyház legyen
és nem más; és valóban az legyen. Számára az az egészséges, hogy ne önmaga
számára létezzék, hanem mint akit a világ szolgálatára küldöttek Jézus Krisz
tus szellemében: hogy szeresse a világot, hogy szeretetével önmaga ellenére is
üdvözítse. Túl gyakran mutatták az Egyház és világ közötti különbséget jogi,
sót politikai szempontból, mint két különböző, de együttműködő hatalmat, egy
más mellett. Kissé úgy, mint mikor a püspök és a polgármester egymás mel
lett ül hivatalos ünnepségek alkalmával. Úgy kellene inkább bemutatni, mint
az orvos és a beteg tusakodását, vagy mint a' fuldokl6ét és a rnegmentőét, aki
igyekszik a másikat önmaga ellenére is a partra kihúzni. Az Egyházat nem
csak mint a világtól különbözőt kell látni, hanem úgy, hogy a világért dolgo
zik és a világért van. Urának képmására, Aki "értünk emberekért, a mí üdvös
ségünkért leszállott a mennyből".

II. Az egyház azokból áll, akik megtérnek az Evangéliumhoz. Az egyház
atyáknál és a középkorban járta a híres mondás: "Az egyház nem a templom
falak, hanem a hívek". Ez messze vezet. Az ecclesíología fejlődése, az emberí .
szellem természetes hajlamának megfelelően, arra késztet bennünket, hogy az
Egyház kifejezésen hatalmi apparátust, tekintélyeket, intézményeket és szerve
zeteket értsünk. Valóban ez megfelel a spontán emberi ösztönnek, amely sza
badulni igyekszik a szabadság felelősségétől, hogy belemeneküljön a készen
adottba, a programokba, szervezetekbe, a pontos előírásokba.

Ez az alapja annak a filozófiának, amelyet Dosztojevszkij fejezett ki a Ka
ramazov testvérekben (V. könyv, 5. fejezet). Az ecclesíologla kialakulása ugyan
ebben az irányban történt. Egyre inkább a túlsúlyban levő lelki realitásokat
vették figyelembe a látható eszközök helyett. Hogy erről meggyőződjünk, elég
olvasni a liturgiában található ecclesíologíát, így Szent Ágoston magyarázatait
a zsoltárokról és Szent Jánosról, majd utána egy modern ecclesíologiaí érteke
zést. Ez utóbbi legalábbis az elmúlt negyven év megújulása előtt csaknem
kizárólag úgy mutatkozik, mint "hierarchiologia", mint egyházi közjogi érteke
zés, néha úgy is. mint a pápa hatalmáról szóló értekezés. Az az egyház, ame
lyet így mutatnak be, egyhelyben álló egyház, amely a tekintéllyel és törvé
nyességgel törődik; nem az az egyház. amely megtétni törekszik. Sőt, amikor a
misszióknak azt a mezhatározást adják. hogy: ..Egyházat plántálni", ezen azt
értik: struktúrákat felállítani. a gépezetet, a lelkipásztorkodás eszközeit, nem
pedig a lelki realitást az emberekben, ami e gépeiet célja kell. hogy legyen.

Ha ezzel szemben a liturgiában és az elNházatváknál - például Szerit Ágos
tonnál - az ..Egyház" sZ0t elhagyva, helyettesítiiik ait annak ott kifeiezett re
ális tartalmával, megláthatjuk, hogy míndig emberekre vonatkozik, akiknek lel-
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ki síkon valami lépést kell tenniök. Az "Ecclesia" szót csaknem míndíg úgy
fordíthatnók, hogy "a keresztény közösség" vagy "a keresztények". Ugyancsak a
misszióról beszélve mondották: "kitágítani az egyházat". Itt arról volt szó, hogy
növeljék azoknak a számát, akik Krisztus uralma alatt akartak szolgální, az
üdvösség útján járni. Az egyházatyák és a liturgia különös szerétettel fejezik ki
egyháztudatukat bibliai képekben és az üdvtörténet személyeinek különböző "tí
pusaiban". Úgy érezték, hogy az egyházra azokban a bibliai történetekben talál
ható utalás, amelyek arról tanúskodnak, hogy szereplőik átélték és számunkra ki
nyilatkoztatták vallási kíválasztottságukat, a hitet és engedelmességet, a bűnbá

natot és bocsánatot. Az egyház azokból az emberekből áll, akiknek meghirdet
ték az evangélíumot és akik megtértek az evangéliumhoz. Az egyház egyben kel
tegetője és színhelye megtérésüknek. húsvétról húsvétra, gyónástól gyónásíg, az
egyik szeritáldozástól a másikig, az egyik Krisztusért végzett cselekedettől a má
sikig.

Úgy tűnik nekünk, hogy a XX. század közepértek egyik jellegzetes ténye
ugyanebben a perspektívában a keresztény ember új felfedezése, bizonyos érte
Iemben, újjáteremtése a keresztény ember "emberi szövedékeinek". Nem arról van
szó természetesen, mintha nem lettek volna keresztények nemzedékünk előtt, esz
telenség volna ilyesmire gondolni. Mégis megmutatkozik a "keresztény ember"
típusa, akiről úgy gondoljuk, hogy kapcsolatban van a világról való új tuda
tunkkal, azzal a tanúságtétellel és tevékenységgel, amellyel a keresztény, mint
ilyen tartozik a világnak. Olyan ember, aki anélkül, hogy szavakkal ki tudná
fejezni, már túlhaladta a szakrális és úgynevezett profán kategória közöttí gyá
szos szembeállítást. Ez az ember megérzi - de nem tudja határozottan, mert
nem magyarázták meg neki -, hogy nincs válaszvonal a kettő között, hogy a
keresztény számára SEMMI sem profán, ha Krisztus hatja át vagy csak érin
ti is. A keresztény azaz ember, aki beviszi az evangélíumot emberi tevékeny
ségeíbe, harcaiba, vállalkozásaiba - néha drámai körűlmények között - evi
lági munkája síkján is.

Ha lesz olyan ecclesíológiánk, amelynek témája az evangelizált vagy evan
gelizálandó ember, akkor a mí lelkipásztori szolgálatunknak is az lesz a célja,
hogy nem annyira struktúrákat létesítsen - bár ezeknek is megvan a jelentő
ségük! - mint inkább az evangéliumhoz megtért vagy pedig legalább feléje tö
rekvő embereket támasszon. Bármilyen különösnek látszik a megállapítás 
mert úgy tűnik, hogy ez magától értetődő volna - mi csak igen kis rnérték
ben fogjuk fel lelkipásztori szolgálatunkat úgy, hogy annak valóban lelki tevé
kenységből kell állnia. "Lelki tevékenységen" olyan cselekményt értek, amelyet
olyan ember hajt végre, akit megérintett és nyugtalanított az evangélium," hogy
az evangéliumhoz vezessen, és aki mint lelki ember a Szentlélek kegyelmének
erejében kötelezi el magát erre. Ebből következik, hogy az ilyen cselekmény
magában véve alkalmas arra, hogy felrázzon egy másik embert, szellemi-lelki
színvonalának megfelelően, Isten igaz szolgálatára, az evangélium igazi komo
lyan vételére, igazi találkozásra Istennel. De mi nagyon gyakran megelégszünk
azzal, hogy tetteket hajtsunk végre önmagukért, amelyek érvényesek, mint an
nak az egyház-gépezetnek cselekedetei, amelyet szolgálunk : ilyenek miséink, gyón
tatásaink, sőt prédikációínk, nemegyszer beteglátogatásaink s mindaz, ami ezzel
kapcsolatos vagy ezt követi, holott itt közelebbről találkozunk az egyes ember
rel, méghozzá szomorú vagy fájdalmas körűlmények között, tehát inkább lehet
nénksokkal személyesebbek ténykedésünkben. De gyakran lelkipásztori szolgá
latunkban nem "vetjük be" a lelki embert, azt, akit nyugtalanított és már előbb

meggyőzött Jézus Krisztus hívása és a vele való találkozás. Megelégszünk, hogy
megfelelő módon "végrehajtsuk" az "Egyház" cselekedeteit, az előbbín egy nagy
emberfeletti alanyt értve, hozzáadva a személyes, privát síkon a tiszta szándé
kot, bizonyos adag [ámborságot, egy nagyon kis aszkézist, e fohásszal: "Istenem,
felajánlom neked".

Ez nem elég. Ez ugyanis nem szándék és jámborság kérdése, hanem az igaz
ságé. Az a fontos, hogy cselekedeteink ne legyenek merőben "az egyház" szol
gáltatásat önmagukban véve. hanem emberi alany leaven hordozójuk, aki pilla
natnyilag és közvetlenül lelkile~ érdekelve van bennük. S ki ez az alany? Mi
magunk, akik lelki emberként tevékenykedünk hivatali ténykedéseink közben is,
és az "ecclesia". vagyis. a keresztény közösség, illetve a keresztények, akik ön
maguk lelki elkötelezésa által bizonyos értelemben .lelki anyaságot hoznak létre.
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A lelki anyaságnak ez a gondolata nagyon otthonos az egyházatyák gondo
latvilágában. Szerepel csaknem mínden liturgikus tevékenységben, különöskép
pen a nagyböjtben, amint ezt a. liturgikus hagyomány számunkra megjeleníti, ti.
mint a közösség egészének megtérési mozgalmát,az összetartásban, az egymás
támogatásában és kölcsönös épülésben. A Szent Agoston tanításában szereplő

ecclesiologia csakis ennek a gondolatnak szellemében érthető; hogy ugyanis az
egész keresztény közösség (ecclesia) téríti meg az embereket és vezeti őket

a szeretet útjára a bűnbánaton keresztül. Ilyen gondolat számára nem volna hely
ott, ahol csak arról van szó, hogy érvényesen hajtsanak végre - még ha vele
is jár némi személyes jámborság - bizonyos számú cselekedetet, .amelynek ala
nya és szavatolója az a jogi realitás, az a kollektív és személyerr túli Szernélyí
ség, amelynek "Egyház" a neve. Látnivaló tehát, hogy az ecclesiologia legele
mibb szintjén történik a lelkipásztorkodás legdöntőbb oríentáciőja, A helyes, az
igazi magatartás elválaszthatatlanul hozzákapcsolódik a klasszikus kérdéshez:
Vajon az egyházat a templomfalak vagy a hívek teszik-e?

III. Először a keresztény élet, csak ázután a strukbirák! Ez riem azt jelnti,
hogy a struktúrák másodlagosak, jelentéktelenek vagy haszontalanok; azt akar
Ja mondani, hogy a keresztény valóságra vonatkoztatva kell felfognunk őket,
beiktatva ebbe az előbb megfontolt valóságba.

Számunkra akkor lett világos ez a tétel, amikor behatóan kellett tanulmá
nyoznunk a hierarchia szoigáló szerepét az evangélium szellemében. Ismerjük az
Újszövetség szövegeít, tudjuk, hogy Jézus milyen gondosan hangsúlyozta, hogy a
pogányoknál a hatalmon levők egész súlyukkal érvényesítik hatalmukat, és meg
kívánják, hogy jótevőként tiszteljék őket. A keresztényeknél - teszi hozzá -,
másképpen kell lennie: az, aki az első, tekintse magát a legkisebbnek, s legyen
mindenki szolgája.

Ezeket a parancsoló jellegű szövegeket eléggé általánosan úgy értelmezik,
mintha csak a hatalom gyakorlásának szellemére vonatkoznának. Újra jámbor
sági kérdést: az épületes magatartás, a személyes érdektelenség kérdését vetik
fel, pedig itt a természet kérdéséről van szó, A hatalom, a hierarchikus hely
zet bizonyos értelemben más a kereszténységben, mint a pogányságban. Milyen
értelemben? A következőkben megkíséreljük az idevonatkozó újszövetségi szöve
gek együttesének értelmezését.

Az egész keresztény élet szolgálat, Éspedig lényegénél fogva. Az evangéli
umokban a szolgálat (diakonia) mínősége azonos értelmű a tanítvány tulajdon
ságával. Ugyancsak az evangéliumokban Isten, vagyis az Atya, akit soha senki
sem látott, kinyilatkoztatja magát a megtestesült Fiúban, Jézus Krisztusban:
"Fülöp, aki engem lát, látja az Atyát is" (Jn 14,9). Jézus Krisztusban pedig az
Istenről alkotott képmás nem egy magát kiszolgáltató hatalmasság képe, hanem
az Értünk-Való-Istené, aki hozzánk hajol, felénk fordul, velünk van, röviden: a
Kegyelem Istene. Megtérni az evangéliumhoz azt jelenti, hogy komolyan vesszük
azt a sor paradoxont, amely mint refrén ritmikusan tér vissza: Aki meg akarja
őrizni lelkét, elveszti azt; Aki alázatos, azt felmagasztalják ; Az utolsók lesz
nek az elsők; Csakis úgy haladhatunk az Isten Országának uralma felé, ha a
szolga és a fájdalom emberének szerepére vállalkozunk.

Csakis ennek a keresztény életnek - amelyet mindenki szolgálataként jel
lemeztünk - legbensejében, Isten népe földi zarándokidejének sajátos keresztény
valóságában helyezhető el a hierarchia tevékenysége és a tekintélyi elöljáró po
zíciója, Az égben ebből semmi sem lesz. De a küzdő egyház számára az alá
vetettség és a tekintély struktúrái reálisak. Sőt, a legfontosabbak szorosan a
megtestesült Ige rendelkezésével kapcsolatosak, lényegüknél fogva keresztények.
Nem mások, mínt a "szentek" (vö. Ef 4,12). szolgálatának intézménye, kiváló, ki
emelkedő szolgálat. Az elsőtől az utolsóig annak a valóságnak a mélyén létez
nek, amely teljes egészében szeretet és szolgálat. Téhát lényegüknél fogva minő

sithetjuk ezeket a hatalom, a tekintély pozíciójának a szolgálatban. És ez át
változtatja őket az egyetlen mintakép, Jézus Krisztus, az Ember Fia és a Szen
vedő Szolga képmására. A gyakorlati magatartások egész sorozata ered ebből.

Nem akarjuk őket sem felsorolni, sem elemezni. Csak utalunk arra a gyakor
lati kulcsra, amely kaput nyit számunkra.

Ezt a kulcsot abban a tényben találiuk, hogy minden keresztény, aki fel
szentelése vagy kinevezése folytán tekintélyi hatalmat gyakorol, míndenekelőtt
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tekintse magát kereszténynek, és mindenekelőtt igyekezzék magát igazi keresz
ténnyé tenni. Kereszténynek lenni és annak maradni az összes hierarchikus
ténykedésekben; magunkra vonatkoztatni, hogy napról napra jobban akarjuk
megközelíteni az evangéliumi eszményt azokban a ténykedésekben és alkalmak
kor, amikor mint elöljárók ténykedünk; szeretettel belehelyezkedni annak a
helyzetébe, akit az evangélium megítél, szólít és kielégít: mindez megnyitja az
igazi lelkipásztori magatartás igen egyszerű titkát. A hagyomány is ezt mondja,
Szent Agoston szüntelenül figyelmezteti híveit prédikációiban: "Vobis sum epis
copus, vobiscum christianus", számotokra püspök vagyok, de mindenekelőtt ve
letek együtt keresztény vagyok; tanítvány veletek; szolga veletek; bűnös vele
tek; mellemet verve veletek. Ugyanilyen értelmű tanítást olvasunk e lényeges
kérdésben Huvelin abbénál, miközben a francia klasszikusok, Condren és Olier
tanítását kommentálja.

"A papnak, míután elvégezte papi ténykedését az oltárnál vagy a szentségek
kiszolgáltatása során, bizonyos értelemben át kell alakulnia lalkussá." Ez igen
helyes. Miután a pap gyakorolta azt, amihez joga van, azért mert az köteles
sége; míután bemutatta a szentmiseáldozatot, kiszolgáltatta a szentségeket vagy
hirdette az Úr igéjét, vissza kell térnie a helyére, vagyis ő maga foglalja el va
lamelyik hallgatója helyét. tgy a papnak például, aki a Magvető evangéliumá
ról prédikált, le kell mennie a hallgatóság közé, hogy ó is hallja a példabeszé
det és feltegye magának a kérdést: vajon az ő szíve nem keményedett-e meg
á dolgok állandó ismételgetése által, úgy hogy a vetés nem hajt ki a szívében;
vagy nem olyan lélek-e, aki elfojtja a jó magot a tövisek: a világi elfoglaltságok
révén; vagy talán mindez együtt nem található-e meg nála? Miután a pap
szentségi áldást adott a híveinek; míután a kezét az Úrnak kölcsönözte és szíve
munkáját elvégezte, azoknak a helyére kell lépnie, akiket előzőleg megáldott, és
kérnie kell az Urat, hogy áldja meg őt. Miután meghallgatta a gyónásokat és
megadta a feloldozást; el kell vegyülnie a laikusok közé és térdenállva kérdez
nie: "Numquid ego sum Domine?"

IV. Szeressük, tiszteljük a laikusokat: törekedjünk az együttműködésre.
A csak kevéssé mísszíonárius Egyház, amely, bár eléggé figyelemreméltó vallási
gyakorlatot mutat fel, anélkül, hogy a világ gondot okozna neki, s ráadásul él
vezi a hatalom támaszát, a laikusoktól csak befolyásának és tekintélyének fenn
tartását várja. Nem vár mást tőlük, mint szolgálatot, hogy biztosítsák appará
tusának működését. A missziós egyház, amely küzd a Világgal az evangélium
hirdetéséért, ugyanúgy dolgozik a laikusokkal, mint a papokkal, mert mind az
egyik, mind a másik tényező ugyanannak a feladatnak az igáját húzza, jóllehet
mindegyiknek más a szerepe. Minthogy ennél a hasonlatnál vagyunk, emlékez
tetünk arra, hogy a középkorí kereszténység korában különböző írásos szövege
ket alkalmaztak a világiakra, ahol szó volt a szamarakról, anélkül, hogy ennek
az alkalmazásnak olyan sértő vagy barátságtalan jellege lett volna, mint ma
napság, mert egy igen hierarchizált, de szervesen egységes társadalom keretein
belül történt. Többek között alkalmazták a világiakra és az egyháziakra a Deu
teronomium következő részét, (22,10): "Ne szánts egyszerre ökörrel és szamár
ral." Ma a papokra és laikusokra vonatkoztatva éppen az ellenkezőjét monda
nánk, mert most a papság és a laikusok lehető legjobb együttműködésére tö
rekszünk.

Ugyanakkor, ha a pap túl gyakran mozog a dolgok, a gyakorlatok, a fenn
tartandó struktúrák síkján, ha alig éri el azt a lelki színvonalat, amelyről szél
tunk, a laikusokat nem is tekintheti másképp, mint lelkipásztori tevékenységé
nek tárgyait, mint alkalmas anyagót vagy hasznos támaszt a hatalmas katolí
kus rendszer tevékenységéhez, amelyet a pap szolgál. De ha az egyháznak misz
szíós küldetése van egy oly világhoz, amely valóban világ, és működésének

célja az emberek ígazí megtérése, akkor az embereknek is aktívaknak kell len
niök. Tehát a Krisztusnak már megnyert hivő laikusok együttműködhetnek. sőt

tartoznak is együttműködni az emberek szelgálatára rendelt felszentelt papok
kal.
, Ezt nagyon hatékony módon végzik is családjukon belül. Jól tudjuk, hogy
hitoktatásunknak csak azoknál a gyerekeknél van komoly foganatja, ahol a hit
gyökeret tud ereszteni, mert a szülők keresztények. A többieknél ez csak ki
vételes esetben van így, általános az, hogy az elsőáldozásra adott hitoktatás-
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nak gyakorlatilag nincs jövője. Mi mást jelent ez, mint hogy nem mi vagyunk
azok, akik keresztényekké tesszük a gyerekeket, hanem a szülők. De bizonyára
azt is jelenti, hogy a felnőttekkel való munkánknak sokkal bíztosabb az ered
ménye ...

Tudjuk azt is, hogy egy laikus, de még inkább egy házaspár, sőt több há
zaspár együttes tanúságtételének hatása páratlan. Azt is tudjuk, hogy egy édes
anya otthon végzett hitoktatása valóban sokkal életszerűbb, mint csaknem is
kolás jellegű, tömeges hitoktatásunk. Tudjuk, hogy akis baráti közösségekben
végzett közös életrevízió (lelkiismeretvizsgálat) során a laikusok azok., akiknek
kérdései révén üdvös "sokk" ér bennünket; ők azok, akik arra ösztönöznek,
hogy vegyük komolyan és reálisan az evangélium követelményeit és Ielszólítá
sait. Erre utal egy pap vallomása - és ezt szívesen aláírjuk -, aki azelőtt a
Katolikus Akció mozgalmí lelkésze volt s azután más beosztást kapott: "Három
év óta, laikusok nélkül élve, azt a benyomást nyertem, hogy papságem üres."
Ugyanis önmagában való, éspedig kizárólag önmagában való. Hiszen mi az em
berekért lettünk papok, mégpedig az emberek között. Személyes tapasztalatunk
teljes mélységében alátámasztja ezt. Ugyanezt mutatja egy kis közvélemény
kutatás, amelyet egykor Párizs környékén végeztünk. Míután kiszemeltünk né
hány különösen "belevaló" papot, azután a közös vonások, mozzanatok után ku
tattunk, ami magyarázátot adhat papi jelenlétük vagy tevékenységük minőségé

re vonatkozólag. A következő eredményt kaptuic - Két vonás jellemezte va
lamennyiüket: 1.) mindig munkaközösségben dolgoztak, sőt gyakran papi közös
ségben is éltek; 2.) igazi és szoros együttműködésben dolgoztak a laikusokkal.

...

Ha mérlegeljük az egyházzal kapcsolatban jelenleg felmerülő kívánságokat
a Zsinat előkészítése számos ilyen irányú közvéleménykutatásra adott al

kalmat, amelyek a különböző országokban csodálatos megegyezést mutattak 
mindig előbukkan az óhaj, amit így fejezheWnk ki: olyan Egyházat kívánunk'
amely kevésbé a Világból való lenne, de többet lenne a Világban. - .'

Kevésbé a világból. Vagyis ismerje el, hogy a konstantini korszak már a
múlté. Abban az együttlétezésben, amikor az Egyház a társadalommal élt, a
társadalom gyakran végezte az Egyház munkáját, az Egyház viszont néha fel
vette a társadalom arculatát. Atvett számos tekintélyi magatartást, amelyek
könnyen váltak inkább vílágíakká, mint keresztényekké, és inkább testiekké,
mint lelkiekké. Ma egy olyan világban, amely nagyon tevékenyeri "Világ", ezt
a tekintélyi magatartást visszautasítják, vagy nem érdekli az embereket, viszont
ugyanakkor az evangélium megőrizte eredeti frisseségét és vonzóerejét. Amit a
Világ kér az Egyháztól, az az, hogy legyen Egyház és csak az legyen; beszél
jen neki Istenről" az evangéliumról, az imádságról, a "Szív"-ről (a szó bibliai
és Pascal-i értelmében). Röviden: hogy számára annak a "Másiknak" a jelen
léte legyen! Lemondva a hatalmi és tekintélyi jelenlét számos eddig gyakorolt
módjáról, esélyünk abban rejlik, hogy találjunk - ami már bőségesen meg is
történt - más módokat, evangéliumi szelleműeket, a Világban val6 jelenlétre,
hogy megtérítsük a Világot az evangéliumhoz.

Többet a Világban. Oly Világban, amely teljes mértékben Világ. Ez az Egy
ház számára a jövőben már nem a gyengébb hasonmás, hanem a teljesen "más"
fél, amely fantasztikusan életerős és nehéz. Ez nemcsak a reformáció és a fran
cia forradalom világa, hanem az a Világ, amelyet. azóta átjárt a marxízmus,
amelyet a technika új és szenzáci6s felfedezései érdekelnek, ennek reményei
éltetnek.

Olyan Egyház, amely Egyház legyen, olyan Világban, amely teljesen Világ:
ezt diktálja egészségünk törvénye. Az ilyen Egyház szükségszerűen tevékeny
keresztény laikusokat vonz magához és feltételezi az ennek megfelelő evangé
liumi szellemű papság létezését. Egyre inkább meg vagyunk róla győződve, hogy
ennek alapelve a dolgok új látásmódja, amelyhez a biblia Istenének újrafelfe
dezése vezet el, az egyetlen és élő Istené: "Aki van és Aki volt és Aki eljö
vendő" (Jel 1,4).

151




