
NY[RI TAMÁS

HITELES KERESZTÉNYSÉG
Azt mondja S. Kierkegaard, hogy "a kereszténység elterjedése megszüntette

a kereszténységet". A dán gondolkodó paradox kijelentése a hiteles, vagy amint
ő nevezi, a valódi keresztény létezés problémáját veti föl. A II. vatikáni zsinat
előtt szívesebben beszéltünk g y a k o r l ó keresztényekről. Évszázadok folya
mán megrögződött bennünk, hogy a jó keresztény mindenekelőtt gyakorolja val
lását: vasár- és ünnepnap misét becsületesen hallgat, megkeresztelteti gyermekét,
évenként magához veszi az Oltáriszentséget, tiltott időben rnenyegzőt nem tart
és még jó néhány hasonló előírást követ. Napjainkban viszont a vallásgyakorlat
szó is kiment a divatból. A teológiai nyelvhasználat változása szemléletbeli át
alakulásra utal. Ma azt a mindennapos magatartásmódot és viselkedésformát
keressük, mely h i t e l e s e n tanúsítja keresztény elkötelezettségünket a hét
köznapok világában.

A megtérés. Teológiai szempontból vitathatatlanul igaza van Tertulliánnak.
hogy "fiunt, non noscuntur christiani", azaz a keresztény szülők gyermeke sem
születik kereszténynek. Ezzel a névvel az illethető [ogosan, aki nem automatiku
san lett az egyház tagja, vagy valamikor később élete folyamán tudatosan tért
meg Krisztushoz. M. Scheler találó megállapítása szerínt a megtérés abban kü
lönbözik az, aposztáziától, hogy nem rosszalló, hanem helyeslő magatartás. Nem
ressentiment a gyökere, és a régi eszmék gyűlöletének nyoma sincs benne. A
megtérés olyan, mint az újjászületés: a személyíség mélyén létrejövő döntés,
amely megváltoztatja életfelfogásunkat. átszervezi világlátásunkat.

A hiteles emberi élet nem nélkülözheti a konverziót. Ez azt jelenti, hogy
többé nem magamért élek, hanem valami nagyobbért, aminek odaadó híve va
gyok; beláttam, hogy érdemes átengednem magam, hiszen ez biztosítja a tulaj
donképpeni élet lehetőségét; tudom, hogy félelem nélkül tehetem, mivel a való
ság véget nem érő jóságát és szeretetét viszonzom. Minden emberi erőfeszítés

ben, mely megkísérel felülemelkedni létének korlátain, benne van a tudat 
ha másként nem, .akkor burkoltan -, hogy a val ó s á g j ó i n d u l a t Ú,
hogy tud szeretni. A kereszténység azzal toldja meg e meggyőződést, hogy az
ember végleges beteljesülését nem akadályozhatja meg, semmiféle erő - ha
csak nem ő maga. Jézus üzenete azt fejti ki, ami homályosan és megfogal
mazatJ.anul él az emberiség közös emlékezetében. így tekintve, megtért ember
az, aki elfogadja Jézus örömhírét a valóság legbelső természetéről: megnyílik
számára, szívébe fogadja és szertesugározza,

Az evangélium által követelt megtérés elsősorban nem meghatározott csele
kedetek elvégzése és mások elkerülése, hanem az egyéniség átrendeződése; a
1'cssentiment eltűnése, a szorongás feloldódása, a védekező mechanizmusok le
bontása, egyszóval az építő erők érvényesülése: a külső ember halála és a bel
ső újjászületése. Mégpedig egy s z e m é l yes találkozás következtében. Az
emberek nem akkor térnek meg, amikor elfogadják a Jézusról szóló igazságo
kat, hanem amikor b e f o g a d j á k Jézus igazságát életükbe. Jézus igaz
sága elsősorban O maga, a személye: "Aki nincs velem ellenem van. Aki nem
gyűjt velem,' szétszór" (Mt 12,30). A szoclológlaí értelemben vett, úgynevezett
kulturálís keresztényekből. akik mirrtegy automatikusan lettek az egyház tagjai
rendszerint e személyes elkötelezettség hiányzik, Meglátszik rajtuk, hogy a ke
resztény életmód súlyos teher nekik., kívülről rájuk rótt kötelesség, amit benső

leg elutasítanak, ami ellen énjük mélyebb rétegei lázadnak. Kereszténységük
nem a hiteles kereszténynek a megtérés belső Ioglkájából eredő személyes
igénye és belső követelménye.

A keresztény szabadság. Az eddigiekből arra következtethetnénk, hogy a
jézusi meghívás elfogadása és a hiteles emberi élet vállalása - annak teljes-

_sésével és összes következményével együtt - jóformán ugyanaz az egziszten
ciális döntés. Valóban, azt állítja K. Rahner, hogy a keresztény ember nem
különleges vagy rendkívüli példánya nemünknek. hanem messzemenően ugyan
olyan, mint a többi ember. Azzal a különbséggel, hogy a valódi keresztény fenn
tartás nélkül vállalja sorsát, igent mond annak valamennyi képtelenségére és
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homályára. rejtélyére és felfoghatatlanságára. Aki nem keresztény, az ezt az
alapvető beleegyezést vagy ősbízalrnat tagadja meg. A hivő keresztény konkrét
megjelenési módja szemlátomást különbözik a nem keresztény emberétől: ő meg
van keresztelve, szentségekhez járul, szocíológíaílag észlelhető kőzösség tagja, et
től nyeri az életét meghatározó viselkedésformáit és értékrendjét. Ám a perdön
tő kritérium nem ez. A keresztény ember megkülönböztető vonása ö n m a g á
n a k a z e l f o g a d á s a anélkül, hogy imádná vagy megvetne ember
voltát, anélkül, hogyelutasítana bármit is abból, ami ráméretett és rábízatott
az ember létezésére.

Ha viszont az igazi keresztény nem zárkózik el semmi emberi elől, akkor
egzisztencíáiának jellemző alapvonása a s z a b a d s á g. Az elzárkózás ellen
téte, nyitottság a valóság előtt: az abszolút igazság, az abszolút szeretet, az em
beri lét istenközvetlensége számára. Elvégre Szent Pál szerint arra a szabadság
ra vagyunk hivatottak, amelyre "Krisztus szabadított föl minket" (Gul 5,1). Ezt
azonban tilos úgy értenünk, míntha nem lennénk többé alávetve a létezésünket
meghatározó külső erőknek - bár elszántan kell harcolnunk elídegenítő hatásuk
ellen. Mégis, aki kérdezetlenül jön erre a világra és ugyanúgy távozik onnan,
akinek egyetlen választása, hogy beilleszkedjék megszabott életlehetőségeí közé,
az nem szabadulhat fel közvetlenül a biológiai és történelmi, a gazdasági és
társadalmi tényezők determináló uralma alól. A keresztény ennek ellenére hi
szi, hogy fogságának közepette ütött a szabadulás órája, hogy feltárult számára
a szabadság, melyet önerejével nem tud sem megszolgálni, sem megszerezni.
Isten adománya ez, helyesebben Isten maga, aki Jézusban és Jézus által saját
végtelenségéból részesíti az embert.

A kgesztény realizmus. A keresztény ember a valóságot figyelembe véve
nézi a világot és elutasítja magától a világ állapotát elkendőző ideológiákat 
mondja K. Rahner. Az átlagos katekizmus-teológiák alapján hajlandók vagyunk
feltételezni, hogy a kereszténység bizonyos erkölcsi és szertartási normák, meg
határozott társadalmi-egyházi struktúrálc elfogadásával kezdődik. Ez azonban
nincs teljesen így. A keresztény hivő elidegeníthetetlen és legkeresztényibb ren
deltetése, hogy ember legyen - persze isteni mélységű, aki léte alapjában, szíve
csillapíthatatlan szomjában, szelleme kiolthatatlan világosságában és ki nem
elégíthető törekvésében eleve Istenre van hangolva. A hiteles keresztény élet
az így felfogott emberi állapotba való beleegyezés. Am az ember csak úgy tudja
felelősséggel vállalni léthelyzetét, ha olyannak látja az életet, rnint amilyen.

Jézus nem optimista, aki csak a valóság derűs oldalat látja. A világ sok
negatívurnát nem tekinti a fejlődés lendítő erejének. Nem erősködik, hogy a
jó majdani győzelme kibékít a rossz uralmának átélésével. Nem abban bízik,
hogy a veszteségek mennyiségí felhalmozódása idők múltán nyereségbe csap
át, hanem az Atya ígéretében: abban, hogy a jó kivívta már győze'rnét, és ez
bármikor megnvílatkozhat vaz élet összes dimenziójában. Ellenfelei ezért vetik a
szemére. hogy hamis illúziókat táplál, holott igazában realista. A valóságot veszi
figyelembe: a kudarcot, a szenvedést, - a balsíkert. Hangsúlyozza, hogy a kizáró
lag magára hagyatkozó ember nem győzedelmeskedhet a negatívumori. Nem
biztatja követőit, hogy a derűlátás hamis fényében nézzék a világot. Meggyőző

dése, hogy az emberi tapasztalás számára adott valóság inkább borús, mint
derűs, sokkal több benne a gyötrelem, mint az élet zavartalan élvezete, mert a
gvökerelnél van kikezdve. Aki szépítgetés nélkül néz szembe a tapasztalati va
lósáaaal és nem futamodik meg. jobban mondva nem akar megfutamodni a va
lósáahű szemléletben feltáruló látvány elől, az az emberi előrelátás és gondos
kodás által nyújtott biztonságot messze meghaladó reményre támaszkodik: az
élő Isten ígéretére, a Jézusban megnyilvánuló diadalmas isteni szeretetre. Am,

. hogy fel tudja fogni az ember, hogy kicsoda az Isten, és mit akar vele, ahhoz
fel kell ismernie az élet gyökeres veszélyeztetettségét.

A nemrégiben elhunyt A. Malraux írta: .,Én, a magam részéről. aki nem
hiszek a megváltásban. arra a belátáara jutottam. hogy a kegyetlenség talánya
semmivel sem megkapóbb, mínt a hősiesség vagy a szeretet legegyszerubb ak
tusa... Krisztus Istene nem lenne Isten a keresztrefeszítés nélkül." !'. létezés útja
a halálon keresztül visz. A világ humanizálásáért vívott küzdelem nemcsak
megengedett, hanern kötelező a keresztényeknek. De csak addig nevezheti így
magát valaki, amíg nem fojtja el magában annak a tudatát, hogy minden szép
nek és jónak, pozitívumnak és virágzónak át kell menníe egyszer azon, amit
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halálnak mondunk. Hitünk legszentebb szimbóluma a kereszt: a kegyetlen kín
halált halt Megfeszített győzelmének és az emberi élet körülményeit számba
vevő szemleletnek a jele. Bár a Feltámadott többet fejez ki hítünkből. a ke
reszténység mégis a feszületet helyezi az oltárokra, Iuggeszti a szobák falára
és tűzi fejfaként a sírokra. Arra kíván emlékeztetni, hogy nincs igaza Epiku»
rosznak. aki szerint "a halál semmit sem jelent számunkra, nem érinti sem az
élőket, sem a holtakat, mivel az élőknél nincs jelen, a halottak pedig már nin
csenek". Aki semmibe veszi a halált, azt a halál éri utol és nem ő a halált,
márpedig ez az egyetlen kapu nyílik arra az életre, melyhez nem tartozik hozzá
többé utolsó életjelenségként a halál.

Amint P. Claudel megjegyzi: "Jézus nem azért jött, hogy megmagyarázza a
szenvedést, sem azért, hogy megsemmisítse, hanem azért, hogy megtöltse jelen
létével". Nem ok nélkül utasította vissza a keresztfán a mirhával kevert bort
(Mk 15,23). Tulajdonképpen egyedül a keresztények engedhetik meg maguknak a
mákonyról való lemondást, egyedül nekünk nincs szükségünk csillapítára a lé
tezés fájdalma ellen. A keresztény föltétlen józanságrá hivatott: azért nem
menekülhet a valóság elől a narkózis jótékony kábulatába, mert neki is innia
kell abból a kehelyből, amelyből i vo t t Jézus - a szenvedés kelyhéből. Azért
nem disputálhatja le a létezés talányait, mert hitének át kell mennie azon a
sötétségen. melyet nem világít be egyetlen csillag sem. Csak az mondható hite
les kereszténynek, aki nem abszolutizálja az emberi létezés egyetlen területét
sem, aki nem tesz meg istenné semmiféle evilági valóságot azért, hogy legyen
mibe kapaszkodnia. Isten csak ez esztben ajándékozza meg a reménységgel.

A keresztény remény. A remény nem nosztalgikus visszaemlékezés az elve
szett paradícsomra, hanem egy nagy ígéret megörökítése. Csak az nézi tárgyi
lagosan a világot,. akit az abszolút jövőre támaszkodó remény éltet és ezért oda
merí kiáltani a halálnak: nincs többé pusztulás! A keresztény hivő tagadha
tatlanul hátrányos helyzetben van az evilági utópiákkal szemben, mert velük
ellentétben m é g n e m tudja felmutatni, amit remél, és a m i t m á r elért,
az nem mérhető ahhoz, amit remél. Az abszolút pesszimisták és az abszolút opti
misták (már akik úgy vélik, hogy kizárólag tapasztalásviláguk tényei alapján is
optimisták lehetnek) naiv álmodozónak tekintik a végtelenben bizakodó keresz
tényeket. A maguk médján igazuk is van. A keresztény nem kapaszkodik gör
csösen a kézzelfogható valóságba, nem kívánja minden áron élvezni, míg a
halál ki nem csavarja kezéből. És. nem teljesen alaptalan a gyanú, hogy a
világ sötétségét sem veszi .elég komolyan - legalábbis nem tekinti annyira
súlyosnak az állapotát, hogy ne merjen bízni a mögötte fénylő örök világos
ságban. De mégiscsak a keresztény remény ajándékozza meg az embert a szá
mára elérhető legnagyobb szabadsággal. A világot helyeslő szemlélete meglát
tatja a szellem, a szeretet. az élet, a siker, a munka kitapintható értékeit és
érzékletes örömeit. Ugyanakkor nem rontja meg az ember szemmértékét, nem
engedi túlbecsülni a világ javait. A keresztény remény neIT1 Idealizál ia az éle
tet, nem hallgattatja el az emberi végesség panaszát. és így nem öli ki a hibát
lan szénséahez és romolhatatlan [ósáahoz fokról ' fokra emelkedve vezető erószt,

A Szentírás legpesszimistább írása. a Prédikátor könyve szerint mindennek
megvan az ideie az ég alatt, Van ideie az ültetésnek és az ültetett kíszakításá
nak, ideie a sírásnak és ideje a nevetésnek, ideie a gyásznak és ideíe a tánr.nalc.
A keresztény ember életében is van Idete az örömnek. és van ideie a sírásnak,
van, míkor élvezi az életet és van, míkor felpanaszolja a zsoltárossal. hogy
torka kiszárad, mint a cserén és nyelve ínyéhez tapad. szeme elhomályosul a
nyomortól, ételébe epét kevertek és szomiúságában ecettel itatiák. Am a Pré
dikátorral ellentétben, nem viaasztalja meg a valóság szabálvos körforgása,
sem pedig a lét valamiféle logikailag megragadható összefüasése; nem alkot a
sors kiszámíthatatlan Iátékainak mee:figyelésén alanuló kozrnikus szísztémákat:
lemond az örö1< vi.sszat,5r,5~l'materi'llistll vagy ii!f~alist'l i111Ízióiról; nem en«ed a
s7.el1.emet elködösftó ism"tl~si kl>nvs7preknek. Seh°7.hetőségének és a halá:! ful
lánkiának tudatában mégis rnezkockávtatia az életet, mert meggyőződése, hogy
ezen a szerencsejátékon csak nyerni lehet.

Keresztény pluralizmus. K. Rohmer szerínt nem iktatható ki életünkből az
egzísztencíánk pluralizmusából eredő feszültségek elviselése sem. Az ember arrvag
és szellem, test és lélek, személy és természet, egyén és társadalmi lény: túlon
túl összetett, semhogy visszavezethetó lenne egyetlen egyszerű alapelvre. De
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nem hangsúlyozzuk-e a kelleténél nagyobb mértékben létünk pluralizmusát, ami
kor éppen a kereszténység hirdeti, hogy egyetlen rendező elven, Istenen alapul
az egész élet? Ebben az ellenvetésben van némi igazság, amennyiben csakugyan
megalapozza. átjárja és felülmúlja a világot transzcendentális föltétele, a fel
foghatatlan és kimondhatatlan Egy, akit Urunk Jézus Krisztus Atyjának és a
mí Atyánknak vallunk és nevezünk. Am pontosan ezért keressük hiába plurális
egzísztenciánk k ö z vet l e n rendező elvét Istenben. Az isteni Isten, a világ
transzcendens teremtője nem használható logikai képlet vagy kalkulus gyanánt,
hogy vele oldjuk meg összetett életünk bonyolult egyenletét. A keresztény em
bernek nem kell és nem is szabad szemet hunynia életének pluralízmusa fölött,
és el kell viselnie megoldatlanságait és feszültségeit. Léte egész szomjúságával
áhítja Istenét és minden erejét megfeszítve imádja szent akaratát.

Ugyanakkor nemcsak vallásos elhivatottsága van: a kultúra, a tudomány,
a művészet, a technika, a politika és a társadaűom világába helyezte bele Isten
az embert. Az ember pedig hajlik arra, hogy egyetlen kiindulópontból vázolja
fel életét, hogy kényszerzubbonyt húzzon a világra, a maga mesterségeson ki
agyalt konstrukcióját, hogy megfékezze vele a valóság pluralizmusát. A keresz
tény embernek kiváltképpen kell ügyelnie, hogy meg ne eitse a minden áron
való elméleti vagy gyakorlati egységesítés varázsa. A valóság összetett. Nem
látszat a természet pluralizmusa, nem úgy van mögötte jelen az Egy, az Ab
szolútum, a Jóság, hogy csupán illúzió lenne a tapasztalati világ sokrétűsége,

vagy különbözősége Istentől. A keresztény embernek meg kell fékeznie a szel
lem zabolátlan egységesítő törekvését, máskülönben ugyanis nehezen kerülheti
ki a monizmus csapdáját. A minden létezőt egyetlen alapelvre visszavezethető

filozófiai elméletekkel szemben a keresztény hitvallás Teremtője csakugyan
Isten: valóban akarhatja a tőle különböző valóságot, valódi léttel és tevékeny
séggel ajándékozhatja meg anélkül, hogy korlátozödnék általa.

Ha pedig ez így van, akkor a keresztény ember elfogulatlanul és higgadtan
vállalhatja a vallási és a világi küldetéséből eredő feszültségeket és ütközése
ket is. J. L. Suenens bíboros szerínt a kérdés így hangzik: a keresztény tudós,
író, művész vagy munkás elsősorban k e r e s z t é n y tudós, író, művész vagy
munkás, avagy t u d ó s, í r ó, m ű v é s z vagy m u n k á s, aki keresztény?
Keresztény voltára helyezi-e a hangsúlyt vagy hivatására? Mit felelhetünk erre?
Azt, hogy a kereszténynek nem kell, sőt nem is szabad mindenképpen feloldania
e feszültséget, Ha nem feledkezik meg arról, hogy nem rendezhető el élete
egyetlen rendező elv alapján, ha őszintén és becsületesen iparkodik szolgálni a
világot úgy, hogy közben nem tagadja meg Isten föltétlen tiszteletét. akkor végső

elméleti megoldás nélkül is nyugodtan hagyatkozhat a gyakorlatra, "U szelle
mek elbírálásának az adományára" (1 Kor 12,10). Gyakorlati kérdéseket nem kell,
de nem is lehet míndíg elvi megfontolás tárgyává tenni. Elvégre nem helyre
hozhatatlanok a mellétogásaínk. Egy olyan világban, amelyben a legnagyobb elő

vigyázat ellenére sem kerülhetők el a tévedések, a túlzott lelkiismeretességnél
bizonyára egészségesebb némi könnyedség. Kant híres antinómiái eléggé meg
gvőzően bizonyítják, hogy a tisztán intellektuálisan és elméletileg gondolkodó
embert állandóan fenyegeti a veszély, hogy akarata ellenére helytelenül ítél 
akár így dönt, akár amúgy. Ha viszont valami jór felfogott haszori vagy érdek
felé billen a mérleg, nyugodtan követhetjük: legalább ennyi jó származík belőle.

Mert ne feledjük, hogy a jó egyik legnagyobb ellensége a jobb. Hogy ez szín
tiszta pragmatizmus? Ha az, akkor néha mindannyiunknak elkelne egy kis adag
W. James üdítő recept[éből. Nem létezik talán olyan alaposság, amely halála
a tettnek? Vagy olyan elvhűség, amely előszeretettel tapos sárba egy másik
elvet'! Gyakran kényszerülünk dönteni, mielőtt még teljes elméleti bizonyosságra
tennénk szert. Kockáztatnunk kell, mert különben megállna az élet. Az élet
törvénye az alkalmazkodás, bár az alkalmazkodás törvényét rendszerint utóbb
tudjuk csak megfogalmazni. Míndez egyenes következménye az ernber plurális
egzisztencíájának. A hivő keresztény számára pedig kiváló alkalom, hogy az
élethez és a döntéshez való gyakorlati bátorsága által realizál la hitét, bízalmát
és istenszeretetét. Utovégre nem ok nélkül definiálta a tridenti zsinat, hogy
senki sem tudhatja rninden kételyt kízáró módon, elnyerte-e a megtgazuláshoz
és az üdvösséghez szükséges kegyelmet, és meg kell elégednie keresztény éle
tének gyakorlata alapján kialakult hozzávetőleges bizonyossággal (Dz. 804-805).
Az egyház természetesen kitartóan figyelmezteti az embert élete abszolút ér-
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telmére, mellyel Krisztus ajándékozta meg. De ez az abszolút értelmesség,
vagyis az, hogy Isten önmagát közli az emberrel, elsősorban egzísztenclánk
plurális szerkezetének higgadt és türelmes elfogadása által adatik meg.

Onkéntesség, Több, mínt tíz esztendeje írta K. Rahner: "Az eljövendő idők

ben világszerte lesznek keresztény, katolikus közösségek, ámbár egyenlőtlen el
oszlásban. Mindenhol kicsiny nyájként jelennek meg, mert az emberiség gyor
sabban szaporodik, mínt a keresztények, mert az ernberek nem a származás,
hagyomány, intézmények vagy a történelem jóvoltából lesznek keresztények, nem
is homogén környezetük vagy a közvélemény behatására, hanem - eltekintve
a szülőknek, a meghitt családi otthonoknak és közösségeknek szent lángként
sugárzó példájától mint előföltételtől nehéz, meg-megismétlődő küzdel
mekben megvalósított személyes hitük eredményeként... A keresztények... mínt
az evangéliumi kisded nyáj... fölismerik egymásban a testvért, hiszen alig lesz
köztük olyan, aki nem önként és nem tudatosan adta volna életét és szívét
Jézus Krisztusnak... Minden bizonnyal hűségesen őrzik majd hitük szent és
az egész világra kiterjedő közösségének Krísztus által alapított struktúráit...
Amde nem az intézményes elem támogatja a szíveket, hanem a szivek ereje
tartja fönn az intézményt... Az egyház ugyanabban a közös hitben, szeretetben
és reményben osztozó testvérek kicsiny nyája lesz" (Schriften zur Theologie,
VI. 480-482. o.).

Az előrejelzés helyesnek bizonyult." A keresztények egyre csökkenő mérték
ben öröklik hitüket, az emberek míndinkább maguk döntenek 'arról, hogy el
fogadják-e a Jézus Krisztusban felkínált és életüknek végső értelmet adó isteni
szeretetet, vagy nem. Már .egyetlen felnőtt ember sem keresztény csupán azért,
mert ezt a vallási szerepet osztotta ki neki a társadalom. Személyes döntése vi
szont a legnagyobb mértékben függ attól, hogy mílyen keresztényeket lát szű

kebb környezetében. Hiába hivatkoznak neki a szentekre, Helder Camara ér
sekre, Teresa anyára vagy akár XXIII. János pápára, Ez a mai ember csak
saját két szemének hisz. A merőbenikulturális keresztények láttán aligha ragadja
meg szívét a kereszténység vonzereje. Érthető, hogy világszerte fokozódó ér
deklődés mutatkozik a kicsiny testvéri közösségek iránt, ahol hiteles kereszté
nyekkel találkozhatnak. A k ö z ö s s é g közös eszmék és célok által egyesí
tett emberek csoportja, akiket nagyon sok kölcsönös szál fűz egymáshoz. A
t e s t v é r i közösség középpontja Jézus keresztje, Isten és az ember reális kom
múniója és testvérisége, ahol Isten közösséget vállalt az emberrel. Az e g:y h <Íz i
közösség nem merőben helyi jellegű csoport, hanem egy, az egész világra ki
terjedő szervezet megjelenitője. Nem öncélú és magába forduló, hanem sokféle
nyilvános kapcsolatban megvalósuló egység. A viszonylag kicsiny testvéri közös
ségeket nagyon sok szál fűzi egymáshoz, az átfogöbb egyházi közösségekhez és
a hierarchiához. Ezért írja elő nyomatékosan a papok életéről és szolgálatáról
szóló zsinati rendelkezés, hogy "a papok a püspök nevében gyűjtsék össze Isten
nek testvéri közösségre vágyakozó háza népét" (Presbyterorum ordinis, 6.). Mi
vel pedig a pásztor feladata, hogy együtt tartsa és egységessé tegye a nyájat,
a II. vatikáni zsinat lelkiismeretbeli felelősségükre figyelmezteti a főpásztorokat:

"úgy egyesítsék és úgy vezessék a rájuk bízott nyáj egész családját, hogy mind
annyian, sajátos állapotbeli kötelességeikhez mérten szeretet-közösségben éljenek
és tevékenykedjenek" (Christus Dominus, 16.).' A testvéri közösségak nem tevesz
tendők össze a szektával. Ezeket szocíológiailag a világtól, teológiailag pedig az
egyháztól való elszigetelődés jellemzi. A népegyház megkülönböztető jegye a
hierarchikus struktúra. A testvéri közösségek egyháza sem mondhat le a híe
rarchiáról, ennek az egyháznak azonban az Iesz a feltűnő sajátossága, hogy
a hivatal viselői és a hivők közösen vállalják a felelősséget az egyház külde
téséért, mert többé "nem az intézményes elem- támogatja a sziveket, hanem a
szívek ereje tartja fönn az intézményt".

Mindez senkit sem jogosít fel arra, hogy felsőbbrendű embernek képzelje
magát. Aki vadóban keresztény, az nagyon jól ismeri hibáit, bűneit és mulasz
tásait. Tudja, hogy az, amit elért, mérhetetlen távolságra van attól, amivé lennie
kell. A karthagói zsinattal (Dz 106.) vallja, hogy nem csupán alázatosságból kehl
mondania (propter humilitatem oportere dicn, hanem szíve mélyéről kell kér
nie testvéreivel együtt a mennyei Atyát: " ...bocsásd meg a mi vétkeinket". De
bízik Isten megváltó szeretetében, mely a csavargó koldusként élő angol lírikus,
Francis Thompson szerínt mennyeí kopóként követi nyomát, mígnem rátalál.
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