
S UENENS bíboros

A SZENTLÉLEK,
AZ EGYHÁZ ÉLTETŰ LEHELETE

Korurik szellemének f:ayik Iényeges jegye,
hogy egy üzenetnek olyan mártékben van
hitele, amennvtre képesnek mutackozík meg
nyrlní a remény és a jövö felé.

W. Ka~per

r. MELYIK EGYHÁZ?

Az "egyház" kifejezés igen különféle képeket és elgondolásokat, rejt ma
gában. Meghatározhatjuk úgy, mínt hierarchikus társaságot, Krisztus titokzatos
testét, Isten népét, helyi vagy egyetemes közösséget. eszkatologikus közösséget.
Krisztus szentségét, a világnak tett szelgálatot. A jelenlegi feszültségek rész
ben onnét származnak, hogy egyesek kizárólagos vagy legalábbis elsődleges

előnyben akarják részesíteni a felsorolt modellek valamelyikét. Az igazság össze
tettebb: maga az egyház mísztérium. Krisztus kifejezhetetlen gazdagsága felé
tárul, s ezt egyszerre kell teljes egészében befogadnunk.

Az én fiatalságom idején úgy mutatták be nekünk az egyházat, rmnt jogi
lag tökéletes híerarchkus társaságot, minden velr-járó hatalommal, Ez &.Z el
gondolás az egyháznak olyan kép~ttükrözte, amely erősen a polgárt társada
lom, iltetve a katonaság mí ntájára alakult ki, lépcsőzetes hierarchiával, eszme
nyinek tokintett egyformasággal és részletekbe menő szlgorú fegyelemmel mind
a papság, mind a laikusok oldalán, amely még a püspökökre is bürokratikus
szolgálatok egész sorát kényszeríti. Szinte hihetetlen, mi mindenre kellett a
pisuöknek engedélyt kérnie Romától. ezészen odáig, hogy egy szerzetesnő meg
változtathassa végrerideletét, vagy egy beteg pap otthon mísézhessék.

De ugyanebben a korszakban az egyháznak egy másik szemlelete is kibon
takozott lassan-lassan szemünk előtt. Nemzedékern tagjai örökre hálásak ma
radnak egy Dom Marrnionnak, Dom Lambert Beauduínnak, Prat és Morsch
atyának. hogy csak néhány nevet idézzek. Ök megtanítottak bennünket, hogy
újból elolvassuk Szent Pált és felfedezzük az egyházban az Úr titokzatos tes
tét. XII. Pius a "Mystici Corporis Christi" kpzdeW körlevélben ragyogóan emel
te ki az egyháznak ezt a túlságosan elfakult oldalát.

A H. vatikáni zsinat egyházszemléletének hangsúlya Isten vándor nenen
és a világnak t~tt szelgálaton volt. Amikor a Lumen Gentium konstítúciö kez
dő fejezetében leírja az egyház mísztéríumát, gondja van rá, hogy sokféle ké
pet sorakoztasson fel, és így kikerülje, hogy Isten titkát a mi szűk korlátaink
közé zárjuk. Azután úgy határozza meg az egyházat, mint Isten népét a maga
teljességében. Ezzel előtérbe állítja a keresztséget, Isten fiainak alapvető egyen
Iőségét, következésképpen helyesbíti a ma "piramisszerúnek" nevezett elgondo
lást. hogy a papi szelgálatot az egész együttes szívébe helyezze és szolgálatába
állítsa. így a szemlélet inkább evangéliumi lett, mint jogi, bár semmit sem
tagad a hierarchia. szerepéből.

Azt hiszem, nekünk latin szertartású katolikusoknak elérkezett az óra, hogy
. egyházszemlélctünk jobb kiegyensúlyozása érdekében kídomborftsuk a Szentlé
lek helyét és szerepét. "Nekünk latinoknak", mondom, mert a keletiek, mínd
a katolikusok, mind az ortodoxok - e pontban a kettő egyetért - mindíg
erőteljesen ki emelték. VI. Pál a rnínap figyelmeztetett annak szükségére: "A
zsinat krisztológiájára és főleg egyháztanára most a Szentlélek megújult ta
nulmányozásának és tiszteletének kell következnie, éppen a zsinat nélkülözhe
t:"tlen kiegészítőjeként" (1973. jún. 6-i kihallgatás. Documentation Catholique
70. sz. 601).

Bizonyára a zsinati szövegekből js kiemelhetünk sok hivatkozást a Szentlé
Iekre. Ezeket gyakran a keleti atyák sürgetésére vették be, vagy CI karizmákról
folytatott vita alkalmával. De még hátra van, hogy az egyház képébe teljesen
betelltesszük ,.pneumatologikus" dimenzióját. rnint a Szentlélekben való
közösséget. Ez annyit [elent, hogy közösen elfogadjuk a Szeritlelket eleven va-

217



Jóságnak, az egyház teremtőjének. O hozhatja újra létre a veszélyben forgó egy
séget az intézményes egyház hívei éi> az olyan keresztények között, akik sza
badságuk érdekében miriden szerves köteléket meg akarnak szakítani az egy
házzal. Ellenkezés támadt és rníndínkább kiélezodik a "hagyományos" keresz
tények tömege és a .Jcontesztélónak" nevezett keresztény kisebbségek között.
Előbbiek továbbra .Is mindenekelőtt látható kifejeződésében látják az egyházat,
mint hierarchikus, liturgikus, teológiai, jogi közösséget. Utóbbiak úgy gondolják
el. mint a "kereső" keresztények tömeget, és az Evangéliurnot a mában, .az
élmény és az események oldaláról akarják újraértelmezni, alig vagy egyáltalán
nem vonatkoztatva az "intézményes" egyházra.

Leírásunk kicsit sematikus, hogy így pontosabban meghúzzuk a választó
vonalat, amely a gyakorlatban, hála Istennek, határozatlanabb. De nagyjából
napról napra "inkább ilyen határok bontakoznak ki. Különösen sok fiata] részé
ről. Ezek nem akarják "bezáratni magukat" az intézménybe, és - sajnos 
eltávolodnak az egyháztól, vagy önkéntes csoportokban keresnek támaszt, hogy
egymás közt kifejezésre juttassák életeszményüket. Ez az új megoszlás nem
csupán a katolikus egyházat érinti, hanem - a strukturáltság mértékében -",
fenyegeti és nyugtalanítja minden keresztény hitvallás felelős vezetőit.

Paul Ricoeur, a protestáns hagyományt képviselő filozófus, éppen a rninap
jelentette ki: szerinte ennek az összeütközésnek . a megoldása ma a keresztény
egyházak. egyik legégetőbb problémája. ,.Nem a logsürgetőbb feladatuk-e - írja
- azoknak. akik a' keresztény közösség sorsát hordozzák, bárkik legyenek is,
hogy megőrizzék ennek a létfontosságú konfli.ktusnak a mlnőségét, és biztosít
sák .mindenki számára az élet vérkeringését intézmény és nem intézmény kö
zött? Mert a mai egyház mind a két oldalon meatalálható. Első kötelességünk,
hogy ezt elismerjük és átéljük." (Idézi a Le Mande 1973. júl. 19-i szárna.)

Míndtnkább egyetértünk abban. hogy karunk egyházának megoldásra váró
nagy problémája a következő: ismét föl kell fedeznie a szükséges kapcsolatot
az intézmény és a szabadság között, Nem feltalálnunk kell ezt a kapcsolatot,
mert nem emberi csinálmány. nem közmegegyezés terméke. Személyes neve van;
úgy hívják: Szentlélek, Hiszen ő tr-rmfs-..:ett61 fogva ..az egység létrehozója". ci
élteti belülről az egész egyházat. ci adja meg szerkezetének egyes szerveit és
látható gépezetét is ...

II. AZ EGYHAZ KÉT DIMENZIOJA

Amikor az egyházról mínt intéznényről beszélünk, akkor általában, min
dennapi értelemben a látható egyházra célzunk, úgy, ahogyan megjelenik sze
münk előtt, egész szociológiai sokrétűségében. amelyet a múlttól örökölt és amely
nemzetenként más és más. Ez az "establishmellt" érdekli a tömegtájékoztatási
eszközöket, ezt állít ják felnagyítva a nyilvánosság elé, majd domború, majd
homorú lencséri keresztül, de előszeretettel a szenzácíó szemszögéből, tehát
torzítva Ilyenkor az egyház szocíológíaí oldaláról van szó, amely az esetle
gességek minden játékának alá van vetve ...

A hivő számára az egyház más rendbe tartozó valóság: lényege szerint,
feloldhatatlan egységben látható és láthatatlan mlsztéríum, közvetítő Jézus kö
zött és köztünk. Megbízatása, hogy jelenné tegye Evangéliumát, és fordítsa le
minden nemzedék nyelvére. Az Evangéliumnak ez az egyháza emberekből áll,
tehát ki van szolgáltatva az emberi gyöngeség minden kockázatának; de a
Szeritlélek élteti, hatalmába öltözteti. és biztosítja hűségéről.

Más az egyház teológiai struktúrája, megint más ennek szociológtája, A
hivő számára az egyházi közösséznek Isten akarta, lstentől mégrajzolt intéz
ményes rendje van, és az mindörökre egybekapcsolódik az egy, szent, leatoll
kus és apostoli Anyaszentegyház növekedésével és életerejével, Képét tisztán
elénk állítja a Szentírás. Látjuk benne az első keresztényeket, amint buzgón
hallgatják az apostolok tanítását. összegyűlnek imádságra és eucharisztiára, szol
gálataik igen különbözők, de a testvéri közösségben egyek. Felelős vezetőik van
nak. az ő feladatuk, hogy biztosítsák a belső rendet és a kapcsolatot a többi

'keresztény közösséggel. Gondosan őrzik hűségüket a kapott hagyományhoz. ame
lye1 hiteles, illetékes, megbízott tanúk hagytak rájuk. folytonosságban a Mester
feltámadásának első tanúival. Ilyenek az intézményes egyház körvonalai. Mínd
ez lényegéhez tartozik.
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De a születő egyház története ezeknél a szerkezetí elemeknél is jobban mu
tatja lépten-nyomon, hogy az egyházban nincs szakadás a "szervezet" és a Szerit
lélek közott. O ennek a szervezetnek a lelke, az élete.

Az apostolok aMestertCl utoljára azt a meghagyast kapták, hogy ne ves
sék magukat saját kezdeményezésükből misszíójukba, hanem várják be Azt, aki
majd hatalmába öltöztatí őket, és fokozatosan kinyilatkoztatja nekik az igaz
ság még alig megsejtett teljességet. A "szervezeti" egyház .ne:n elsősorban jo
gi valóság. hanem szentségi. A Szeritlélek megpihen azokon, akiknek megbí
zást ad. Ha valaki elindul. hogy az egyház nevében cselekedjék, ezzel a szóval
küldik : "Veclel a Szentlelket". Micsoda hatalmas kifejezések .hangzanak el ma
is a püspőkszentclésen ! " ... hogy gyakorolja a kiengesztelés szolgálatát, Uram,
szavakban ég tettekben, [elek és csodák erejével." Ezek a szavak nem irodalmi
szóvírágok, hanem a hit kifejezői.

Ez az evangéliumi egyház tehát egyszerre látható és láthatatlan. 801la
sem beszélhetünk két egyházról: c,;(yik lenne a látható, intézményes, a má
sik a Iáthatatlan, karizmatikus. A két dimenzió egysége lényeges magára az
egyház fogalmára nézve.

A hit szemével nem lehet ellentétbe állítani a .Jelkí egyházat", mint ame
Iyil{ egyedül hűséges az Evangéliumhoz és a Lélekhez, meg az intézményes
egyházat, azonosítva ezt egy külsö 'lázzal.

XII. Pius hangsúlyozta ezt a felbonthatatlan egységet a "Mystid Corporis
Christi" enciklikában. VI. Pál is visszatért rá különböző alkalmakkor. Kije
lentette: ..A Szentlélek. aki a karizmákat osztogatja és egyben élteti az egy
házat, úgy intézi, hogy az egyház karizmatikus ihletése és jogi struktúraja
szerencsésen találkozzék." 1 '.

A "karizma" szó békerült a mindennapí nyelvbe. A közhasználatban rend
kívüli adottságot, személyes magnetikus vonzóerőt jelöl. Vallásos és bibliai ér
telemben - minket itt csak ez érdekel - a karizma a Szeritlélek különleges
adománya, észrevehető, ingyenes megnvílatkozása, Isten sajátos kegyelme, amely
az egyház egész testének szól.

Nem fölösleges megjegyezni, hogy modern terminológiánk nem mindig vág
egybe Szent Páléval. Egyes hivők ellentétbe áJ.lítják a .Jcarízrnát'' az ..egyházi
hivatallal" (német Amt), Ilyenformán az egyházi szelgálatot arra a működésre

zsugorít ják, amelyet hivatalból kiküldött emberek a közösségben és a közössé
gért rendszeresen gyakorolnak, Ez homlokegyenest ellenkezik Szent Pál gondol
kodásával. Számára a .Jcarí zma" éppúgy jelöli a Iegmisztikusabb, "lelki" vallásos
adományokat. mínt az egyházban nagyon is jól látható funkciókat, mondjuk az
apostoli munkát, a tanítást, a kormányzást. Különben azt is erősen hangsúlyozza,
hogy mínden karizmát ~ és nem csupán a hivatalos Iunkciókat - úgy kell
tekintenünk, mínt elsősorban a közösség javára szoló szolgálatot,

Hasznosnak tartom ezt a néhány rövid megjegyzést, hogyeloszlassuk a ha
mis dilemmákat és álproblémákat, és ne válasszuk el, "amit Isten összekötött"
(Mt 19,6). Sohasem szabad szem elől téveszteni, hogy az egyház nem létezhet
karizmatikus dimenziója nélkül. Ha ettől megfosztjuk, azzal nemcsak szegényeb
bé tennénk, hanem a létét tagadnánk. Nem csupán megfosztanánk önmagának
egy részétől (mondiuk mintha egy embernek nem lenne keze), hanem meg
szűnnék egyház lenni; a változás lényegét érintené.

Hajlamosak vagyunk arra, hogy az egyházat krísztológiai kifejezésekkel ír
juk le, úgy tekintsük, mint amit Krisztus szerkezetében teljesen megalkotott.
A Lélek mintha azután jönne, amikor a szerkezet már megvan. hogy ösztön
zést, életet öntsön bele. Az ilyen szemtélet azt hítetné el velünk, hogy a Lélek
az egyház megalkotásának másodlagos mozzanatához tartozik. Nem: a Szerit
lélek és Krísztus is alkotója az egyháznak. Nem elég, ha a Léleknek csak má
sodlagosan juttatunk éltető és egyesítő szerepet. Ez a kettős jelenlét egyáltalán
nem okoz dualizrnust az egyházban, mert a benne lakó Lélek Krisztus Lelke.
Az Úr hatalmat kapott, hogy közölje apostolaival, megváltó szenvedésének
áraként. .

l Idézi Ilarino da Milano Carisma e. Gerarchia cím11 eikkében : L'Osservatore R·,mano
1973. okt. 4. 5. o.
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Ez az egység gazdag következményekkel jár az egyház lelki, aszketikus, litur
gikus, kultikus és apostoli életére nézve. Az egyház két isteni Személy küldetésének
a gyümölcse: a testet öltő Fiúé és a Léleké, aki azért száll reá, hogy a hívek
emberi közössége Krisztus Testévé és az üdvösség egyetemes szentségévá váljék.

Nem szabad tehát ellentétbe állítant a hierarchiát és a karizmákat, éppen
olyan kevéssé. mint ahogy a Fiú é,' a Lélek míívét sem. J. Buse protestáns
teológus, nagy ökumenikus, hasznos óvást fogalmazott meg a szétválasziús min
den kísérlete ellen: "Az Ige önmagában - írja - könnyen emberi csontvázzá
alakul kezünk között, A formuláinkba zárt Krísztus elvont dogmává zsugorod
hat, a Biblia holt betűvé válhat, az Intézmény annyira öncéllá lehet, roJ,Y vé
~ül magányba fullad. De nem kevésbé súlyos .cockázattal jár a Léle-k elvá
lasztása sem az Igétől. ha nem élek a dralektíkával. Ez visz az illumir~izmlls

különféle f'aitáira. amelyek szent lelkesedéssel ruházzák fel a legközönséaesebb
emberi gondolatokat, az eltévelyedésekre, a tartalmatlan érzelmi meemozdulá
sokra vagy a tiszta aktualízmusra, amely elvszerűen elutasítja az Ige állan
d óságának minden formáját a teremtett valóságban. Ha az Igét mcgruerevítő

ortodoxták a Lélek tagadól, akkor semmivel sem jobbak 'l pneumatizmusok,
amelyek a Lélekre hivatkozva akarnak igazolni mínden lelki anarclnát. Az egy
há? - akár az egyetemes, akár a protestáns egyhaz - története bőven 5z::>1
gáltathat példákat az egymást követő egyensúlyvesztésekre."

III. A LÉLEKRE FIGYELŰ EGYHAZ

A karizmák befogadása. Az egyház két dimenzlóta mélyében tehát összekap
csolódík. De meg kell vallanunk. hogy a történelem ismeri a fesziilts6~ óráit
a kettő között. Ez a feszültség néha abból származik, hogy a hierarchtu ellen
állást fejt ki az álkarizrnatíkus keresztényekkel szemben, A ll. század mon
taníemuvától a mai "Isten bclondjaíía". beleszámítva a kvietizmust és :l lezkü
Iöntélébb ..m~gúiulásokat", hosszú listáját sorolhatnánk fel az álmisztikus VHgy
:kétesielensézeknek. .

Melyik piispök nem találna rendszeresen postájában szertelen üzeneteket et
töl meg attól a látnoktól ? Mindíg bővelkednek a természetfölötti tcrzkéneí 
gondoljunk például a spiritiszta típusú brazil szmkretízmusra -. és a törnegek
mohósága a rendkívüli iránt arra int, hogy őrizzük meg hidegvérünket. Ki
ne lenne visszatekintve részvéttel Pevramale plébános és püspöke íránr, akik
nek olyan időben kellett a lourdes-i jelenségekről véleményt mondaniok, amikor
hamis jelenések valóságos járványa zavarta meg' a lelkeket'? A megkülönböz
tetés karizmájának kezelése míndig kényes, és a hierarchiának erős a k isértése,
hogy a biztosabb oldalon maradjon. Ez magyarázza - ha nem ig míndíg iga"
zolja - a túlzott bizalmatlanság és elítélés egyes megnyilvánulásait a történe
lem során. Valóban nem ritka, hozv a születő szerzetesrendvk hatására mutat
kozó lelki mozgalmak kezdetén feszültség jelentkezik az atanító és a h-erarchía
között. A szerzetes-k exempcíójának? története részben ilyen tumé"","ehi össze
ütközésekből áll. Több szerzet alapítóját vagy alapítónőjét kezdetben összeté
vesztették koruk egyes .megvílagosodottíaívat''. Hogy csak Assisi Szerit Fererr
c-t idézzük: neki a f'raticelli-mozgalommal gyűlt meg a baja, Loyolai Ignácnak
pedig az alumbrados-szal.

Ismerjük Grignion de Montfort kálváriaját: a többé-kevésbé janzenista egy
?házi hatóságok egymás után nyolc egyházmegyében megfosztották [urisdictiójá
,tól.'~ Ismerjük annak a szerzetalapítónőnek szélsőséges esetet If>, akit az esy
'házi hatóság kitett saját szerzetéből, és csak halála után félszázadríal, boldoggá
avatása előtt tért vissza... ereklye alakjában!

('ásztorok és hívek a Lélek inditása alatt. Még egy észrevételt tartok fontosnak:
lirizkednünk kell attól, hogy egymás alá helyezzük a "karizma - intézmény"

2 Exempcio a szerzetesrendekriek az II kiváltsága, hogy bízonyos dolgokban ncm tar
toznak a helyi főpásztor illetékessége alá, hanem közverlenüí elöljárójukhoz, ill. a seeru
ó'zE'khez. (Ford.)
~ JlAnsQ'ctio = joghatóság, vagv s r.elhatalmazás, hogya pap az egvházmegyébon papi
hivatását gyakorolhassa, (Ford.)
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és ..hívek - lelkipásztorok" szópárokat. A karizmák nem a hívek hozománvat
Jelzik. Másrészt, ha az "intézmény" szót tág értelemben vesszük (vagyis mmd
<l7t magában foglalja, ami az egyházat szerkezetilegláthatóvá teszi és egész
múltbeli örökségét az ősegyháztól fogva), akkor a laikátus létezése éppen úgy
az ..intezrnényhez" tartozik, mint a ·hierarchiáé.

Sem egyiknek, sem másiknak nem természetes hozománya a .karízrna. Ka
runk "pr"Jfétái" közt éppen úgy idézhetnénk laikusokat - mondjuk Frank Duf
fót, a Mária-légió alapítóját, vagy Kalkuttai Teréz anyát -. mínt a hierarchia
tagjait: egy Bea bíborost. egy Cardijn kanonokot, egy Belder Camarát vagy
XXIII. János pápát. Egyébként is nehéz helyesen bánni a "prófétá" szóval és
nehéz értékét megá'Iapíraní. Nem szükségképpen azok a próféták, akikről a
legtöbbet beszélnek. Minden hivőnek hivatása, hogy kifelé és az egyházon be
lül is tanúságot tegyen hitéről, és felhcsználja a keresztségével járo karizmati
kus képességeket.

A Két pólus. a hierarchia és Iaikátus egyike sem képviseli egymagában
az .Jnté-ménvt", Az egyház múlt jának öröksége mind a két részről ielen van
és elev-n. beleértve az Evangétiumot, az első idők hitének tanúvallomását. Együtt
kell ki ta lálniok, hozvan tudnak ma hűségesek lenni a hithez. Egyijtt kell hozzá
mérniök az egyház életének vúi jelenségeit az Evangélium mércéiéhez. A II. va
tikáni zsinat elaondotása az "Isten népéről" itt elsődleges jelentőségű. Ren
desen elf'etedkezűnk arról. hogy ,.Js1en néne' nem ellentéte a .Jcormányzatnalc",
hanem az összes m-zkereszteltet jelenti. beleértve a pánát és R püspököket is.

Isten népének útján sajátos szorepuk van a lelkipásztoroknak. Különleges
szelgálatot kell betölteniök. Ez a szolgálat az egyház látható egységére vonat
kozik. A pásztorok elsősorban nem azért vannak, hogy parancsoljanak, hanem
hogy egyesítsenek, hogy biztosítsák a közösséget a személyek között és megő

rizzék az időbeli folytonosságot meg a térbeli összhangot. A szabályozó elerné-
. től megfosztott egyház múlhatatlanul beleesnék az Illuminizmusba és iridivi

dualizmusba.
A pásztoroknak, mínt a döntés szerveinek az egyházban, különösképpen fi

gyelniök kell a Lélekben az "idők jeleinek" együttesére és a különböző oldal
ról megnyilvánuló prófétai tanúságtételekre. Ki kell bontaniok ezeket viszony
lagos elszigeteltségükből. és az Evangélium legfölsőbb tekintélyének Iráuyításá
val szervesen bele kell illeszteniök az egyház életének egészébe, hogy jobban
tanúskodhassék a közeledő Országról.

Az egyházban a Lélek prófétai módon, állandóan jelen V,,11, akár szembe
tűnő, akár rejtett formában. Lehet, hogv egy-egy "próféta" felrázza az embe
rek lelkiismeretét éles. de kissé pgyoldalú rnondanivalójával. Ez még nem ok,
hogy ne hallgassuk meg: a pásztorok dolga. hogy megkülönböztessék benne a
jót, elfogadják és szélesebb. talán kiegyensúlyozottabb szemléletbe lllesszék.

Pompás példáját láthatjuk ennek a Gaudium et Spes konstítúcíőban. Már a
zsinat előtt nagy számú prófétai felszólítás érkezett világiak vagy a papság
részéről a világ, a család, a közgazdaság. a béke nagy problémáit illetően. A
tanítóhivatal itt a legfelsőbb színten vet velük számot és Illeszti össze őket

szerves egészébe.
A Szentlélek tehát egyszerre ösztönzi a pásztorokat arra, hogy döntéseik

az Evangélium szellemében, az egyház életének megfelelőerr és az Ország el
jövetelének érdekében történjenek, és kötelezi arra, hogy a Lélek minden meg
nyilvánulását szívesen fogadták, Ű akadályozza meg állandóan az egyházat.
hogy öncélnak tekintse magát. és fenntartja végső vonatkozását az e'~övendó

Országra és egyetlen Urára, Jézus Krísztusra.

Nyitottság az evangéliumi kritika iránt. Különös paradoxon, hogy az egyháznak
- az egyes korok történelmi környezetében való beilleszkedése folytán - szük
sége van időnként bírálatra és reformra, hogy hűséges maradjonsaj,ít 'kül
detéséhez, Természeténél fogva míndenestül Isten Igéjére vonatkozik, és ez 3Z
alapvető alávetettség önmagának rendszeres helvssbítésére kötelezi. A Léleknek
állandóan meg kell szabadítania' szűk látókörétől. megalkuvásaitól. bűneitől is,
hiszen gyarló emberekből áll, akik egyre hűtlenek lesznek az eszményhez, amely
nek szegátatára hívatottak.

A tisztító bírálat jöhet kívülről is, belülről is. Néha az egyház ellenségei
től. Eas 'est ab hoste doce ri (szabad az ellenségtől tanulni): ez a rnondás az egy-
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ház esetében is érvényes. Bizonyos támadások lelkiismeretvizsgálatra szölítanak
fel. Hogy két példát idézzünk: a francia forradalom meg az orosz forradalom
az intézményes egyház bizonyos magatartásaival és súlyos szociális mulasztásai
val szállt pörbe.

Lehetőségnek kell nyilnia arra, hogy belső kritika is felrnerülhessen. Pol
gárjoga van az egyházban, amennyiben építő jellegű, gyermeki és ószinte sze
retet vezeti az egyház iránt és olyan rnódszerekct alkalmaz amelyek tisztelet
ben tartják az Evangélium parancsait. VI. Pál nem félt felszólítani a római
Kúria tagjait, "fogadják alázattal a krítrkát, zondolják meg. sőt Jegyt!nek há
lásak érte. Rómának nincs szüksége 0lY3n védekezésre. hogy l:allatlanra vegye
a becsületes hangon hozzá intézett javaslatokat; még kevésbé, ha baráti, testvéri
hangnemben hangzanak el" (Doc. Cath. 1409. sz. 19E13. 1262).

Az egyházi tekintélynek figyelnie koll, időben vállalrria a rá háruló fele
lősséget a szükséges reformokért. elkerülve így, hogv utóvédharcokkal kelljen
foglalkozriia., Meglepő látvány, mermyire elmaradnak a "világosság fiai" a "vi
lág fiaitól" az önkritika elfogadásában és a módszerek és eredményeik pártat
lan, szigorú kiértékelésében. Látjuk, hogyan hívnak szakembereket a vállalati
főnökök, hogy belülről tanulmányozzák szervezetük minden kerekét, Eö lfpdj él: a
technikai vagy lélektani hibákat, kiküszöböljenek míndent, ami fékezi vagy aka
dályozza a jó működést, Tudom, hogy az egyház nem egyszerű társaság, ame
lyet ilyen vállalatokhoz lehetne hasonlítani. DE' vannak minden intézmeuvre ér
vényes törvények míndenütt, ahol emberek meghatározott cél érdekében 'együtt
működnek. A kritikai vizsgálat elfogadása és előmozdítása olyan emberi játéi_
szabály, amit nem Ie-het büntetlenül elhanvagolni. Sőt az egyháznak van egy
állandó oka arra, hogy emberi síkon kérdőre vonja önmagát. O nem olyan
társaság, mint a többi. Az üzenet, amelyet magában hordoz, amely létoka. ön
magára is ugyanolyan parancsként vonatkozik, mint azokra, akikhez szól.

A louvaini dogmatikaprofesszor, A. Gesché egy mélyreható cikkében igen
helyesen mutatta meg R. Duleng nyomán: az egyház ogyílc [ellemvonása éppen
az, hogy mindenekelőtt önmagában "a7 üzenet intézménye". így ír:

"Egyfelől az egyház intézmény, amely üzenetet hordoz. Egyetlen más intéz
mény sincs gyakorlatilag, legalábbis ilyen mértékben, hasonló helyzetben. Azok
egyszerűen arra törekszenek. hogy megszervezzék a közéletet. nem tartanak
igényt üzenet hirdetésére. Másfelől pedig az Evangélium olyan üzenet, amelyet
nem egyszerűen egyéni síkon kell élni, hanem társaságban, egyházban, tehát
részben intézményesen. Mert mmdía lesz intézmény ott, ahol emberek nem
egyénenként akarnak élni, hanem testet alkotni, Krisztus testét. Az intézmény
nek ez a jelenléte nem egyszerű szodol6giai szükségletnek felel meg, han-m egy
olyan üzenet kifejezése, amelyet közössézben kell élni" (Mutafion reliqieuse ef
renouvellement théologique: Revue théologique de Louvain 1973. 3. sz. 2:16-297).

Megjegyzi, hogy az üzenetnpk ez az intézménye, vagyis az egyház sajátos
típusú társaság. A többinél inkább al ,o] van vetve a változásnak, amennyiben
üzenete sohasem változtk, az intézménynek viszont éppen annak erdekében.
hogy állandóan szelgálhassa ezt az üzenetet. fokozatosan el kell fogadnia a kénv
szerító változásokat. Arról van szó, hogy az intézménynek soha nem szabad
"intézményesednie", megállapodnia. Mint az Emberfiának, neki sincs hová le
hajtsa fejét: az eszkatologikus feszültség állandóan új vándorútra kűlrli. Köz
ben azonban nem von kétségbe bizonyos alapvető, döntő alkotóelerneket , ezek
állandóak maradnak, és irányt szabnak az útnak.

Ha egyszer az egyház szilárd földet érez lába alatt, nyitva án a kapu mín
den építő krrtíkának, amelynek ai': a célja, hogy mindig hűségesebbé tegye ön
magához, 37.aZ Jézushoz.

Martin Marty protestáns történész írta: "Soha nem lett volna protestan
tizmus, ha az egyház képes lett volna valamennyire elfogadni a protestálást".
Ez elgondolkoztat, lelkiismeretvizsgálatra és párbeszédre indít. Eleve komolyan
kell venni annak az "intézményes modellnek" a kontesztálását, amelyet akár
a tegnapi, akár a mai egyház a világ felé mutat. Időnként meg kell vízsgální
mindazt, ami egy adott országban az idők folyamán ,.intézményes", akár szer
zetesrendek és társulatok meg világi intézmények, akár karitativ, kórházi, is
kolai, tudományos, apostoli szervezetek, Ebben az értelemben és ezen a szin
ten nem ken félni az "intézményes" egyház szígorú vizsgálatától. Minél evan-
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géliumibb, minél hűségesebb- eredetéhez az egyház, annál inkább lesz önmaga,
annál inkább lesz a Lélek eszköze.

Nem szükséges itt felsorolnunk míndazt a panaszt, amellyel illetik Ezek kü
lőnben az idők és a történelmi fejlődés során változók.. De ismerjük el becsü
letesen, hogy az így felfogott intézményes egyház .~ akárcsak Iru valamennyien
- sok mindent útvesz a környezetéből. Ez magyarazza - ha nem is nundig
igazolja - ,a történelem terhét", amely meglassftja útját és olyan idegen ele
meket, hordalékokat halmoz föl, amelyek elhomályosítják hiteles képét. Az
egyháznak állandóan kellő távolsásba kell helvezkedníe saját történelmétől,· és
az eredeti tükörben szemlélnie önmagát, hogy megtalál ja "azt az arcot, amellyel
született", és meg ne feledkezzék róla, ahogy Szent Jaka b ajánlja (vö. Jak
1,23), Az egyház története mindannvíunknak az alázat iskolája. De a reménysé
gé is. Megtanít, hogyalegkeservesebb korszakok. váratlan holnapot készí
tenek elő.

Mí könnyen hiszünk D. világ végében, pedig talán csak egyszerűen e g '1
világ végén vagyunk.

Hogy egy határozott példa világánál vessünk számot ezekkel a váratlan
újrakezdésekkel : tanulságos ismét elolvasni IX. Pius és a Szeritszék történetét
abban az órában, amikor az egyházi állam eltűnőben volt. Az r. vatikáni ZSI

nat korszaka, II. Viktor Emmánuel csapatainak bevonulása a Porta Pián át •
pápai városba - mindez még nincs is olyan messze tőlünk. Mégis egy vi
lág választ el bennünket 1870-től!

Akkoriban minden keresztény és maga IX. Pius is lényegesnek látta az
egyházi állam fenntartását az egyház szerkezetében és életében. A papa ügyé
ért életüket áldozó zuávok igazán hitték, hogy az egyház szabadságát védel
mezik. A lelki hatalom függetlenségéért harcoltak, amely ekkor egy ter-dléti
berendezkedéshez volt kötve. Az egyházi állam megvédésa a pápai primátusnak,
szabad és teljes gyakorlásának védelmét jelentette. A történelem haladásával
azután tanúi voltunk a nemzetközi jog fejlődé1'Ének. Olyan szabályzatot dol
gezott ki, amely teljes nemzetközi jogi elismerést biztosított saját tenilettel
egyáltalán nem rendelkező intézményeknek. Az önkéntesek, akik az egyházi ál
lamot Garibaldi csapatai ellenében védelrnezték, mlnden csodálatot megérdern
lő vallásos meggyőződéssel cselekedtek. Dc ez nem gátolja a mai történészt,
hogyelismerje: az egyházi állam eltűnese vitathatatlan lelKi felszabadulást ho
zott az egyháznak és a pápaságnak. És ez kétségtelen jótétemény. Ez volt annak
a korszaknak a drámá ia: nem értette meg idejekorán a fejlődés nemcsak ki-
kerülhetetlen, de vallásilag jótékony irányát. -

A Szentlélek szabadságának befogadása. Az Úr egyház-i ugyanannak fl Lélek
nek engedelmeskedik rninden dimenziójában, és csupán neki. ~ijnt látható földi
társaságnak nyilvánvalóan szüksége van törvényekre, berendezkedésekre, Nem le
het meg sem jog, sem törvényhozás nélkül; de gondosan kerülnic kell :? juridiz
must és legalizrnust. A kánonjogot állandóan szembesíteni kell a Lélekkel, és
innen venni az ösztönzés-ket, Az Evangélium kiemelkedő értelemben a legfőbb

törvény. Isten Igéie és Jézus Lelke az' egyház szuverén irányítói, és az egész
hierarchia őket szolgálja,

A juridizmus veszélye növekszik mindannyiszor, amikor a központi tekin
tély a vi1:lg mintájára túlságosan részletes törvényeket dolgoz ki. Ez kockázatos,
hiszen gyakorlatban roppant különbözö helyzetekre kell alkalmazni őket. Na~y

a kísértés, hogy az egyház egységét rendeletek vagy törvények útján keres
sük, és így összekeverjük az egységet ClZ egyformasággal.

Athenagorász pátriárka a minap óvta az ortodox egyházat a jurldlzrnustól ;
"Olyan szervezetet csináltunk az egyházból, mint a többi. Minden erőnk arra
ment ni. hogy ezt a szervezetet megnlkossuk: most pedig arra megy rá, hogy
működésben tartsuk. Működik is tn bbé-kevésbé, inkább kevésbé - de műkö

cik. Csakhogy úgy, mint egy gépezet, nem úgy, mint az élet." 4

A pátriárka saját egyházához intézte ezt az óvást, hogy ne részesítsü k előny

ben a technikai szervezetet az élő szervezet kárára, de ránk latinokra is ér
vényes. Annál is inkább, mert mí könnyen hajlunk' a dolgok jogi .szemléletére,

(Olivier Clément: Dlalogues avec le Patrlarche Athénagoras. Fayard, Paris 1969, 154,
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Úgy tűnik nekem, nagyon hasonló aggodalmat látunk VI. Pálban, amikor
a holnap egyházáról beszél:

"Nagyobb szabadság korszaka áll előttünk az egyház életében s következés
képpen minden fia életében. Ez a szabadság kevesebb törvényben lefektetett
kötelezettséget és kevesebb he'.só gáttást jelent. A formaszerű fegyelem csök
ken, minden önkényesség eltűnik, ugyanígy mínden tiirelmetJenség, mínden ab
szolutizmus. A pozitív törvény egyszerűbb lesz. a tekintély gyakorlása mérsékel
tebb, és a keresztény szabadság érzéke fejlődik" (Doc. Cath, 1545. sz. 1969.
706. o.).

*
Záradékul elmélkedésre szerétnék ajánlani két ortodox eredetű szöveget. Az

első Alexander Schmemanntól származik. aki a New York-i Szent Vladimir
szerninárium teológiai professzora és megfigyelő volt a zsinaton. Igy ír:

"Az skklezíológta ökumenikus kerszakunk egyik nagy tárgya. És elsősorban

azt kell mondanunk róla, hogy ez is a polarizáció jelenségét mutatja: ide-oda
hányódik a tekintély és a szabadság Iogalma között, A régi ,De Ecclesia' trak
tátusok már nem Időszerűek. Ma tudjuk, hogy ez a klasszikus tárgyalásrnód.
a struktúrára, az intézményes elemre. a törvényekre helyezett hangsúlyával, a
reformáció meg az ellenreformáci-i vatlásí vitáinak terméke volt. Ma elutasít
juk és megkérdőjelezzük az egyháznak ezt a struktúráira való visszavezetését.
De mint mindía. egyik véglet a másikat szülí. Amikor az emberek belefárad
tak a struktúrákba és intézményekbe. a szabadság itlúzió iába rínaat.iák magu
kat. és nem : eszmélnek rá. hogy egvtaita struktúrákat lerázva másikat készi
tenek. A ma szabadsága a holnap in té7mpnyévé lesz, ps így tovább a végtelen
ségtz. Talán eljött az óra. hogy ráébrediünk: mindaddig. amíg intézményekről

és sruktúrákról vitatkozunk és nem az egyház titkának a rnélvére nézünk. el
megyünk a valóságos probléma mellett" (On Mariology in Orthodosy: Marian
Library Studies 1. k, 1970, 25-32).

A másik szöveg Lattaquíé Ignatiosz metropolitától származik. Az Egyhá
zak Vi' ágtanácsának uopsalaí ülés-n hangzott el. Arra szólít, hogy ismerjük el
a Lélek elsőbbséget mirit az egyház életelvét.

Szentlélek nélkül távoli az Isten,

Krisztus a múlté,

az Evangélium holt betű,

az egyház egyszerű szervezet,

ft tekintély uralkodás,
a misszió propaganda,

az istentisztelet emlékek fölidézése

és a keresztény cselekvés rabszolgamorál,

De őbenne: a kozmosz fölemelkedik

és vajúdva szülí az Országot,

a feltámadott Krisztus itt van,

az Evangélium életerő,

az egyház szentháromságos közösség,

a tekintély szabadító szolgálat,

a mísszíó Pünkösd,

a liturgia emlék és elővételezés,

az emberi cselekvés meglstenült.

(Uppsalai jelentés 1968. Genf 1969, 297)

(SzA.NTO 1S1 VAN fordítása)
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