
A VIGILIA BESZÉLGETÉSE I ,

SUENENS BíBOROSSAL

- Bíboros úr egyi k moderáto ra volt
a II. Vat ikáni zs inatnak, s jónéhány
zs inat i esz me elindítója. Hogyan látja ·
az Egyházat: Isten nép e pusztán jogi
intézmény, vagy Krisz tus Lelkéne k
hordozója ?

- Kérdéséne k őszintén örülök,
mert úgy vélem, a Zsinat egyik alap
vető üzenetét értik félre azok, akik
kétfé le jelentést tu lajdonítanak az
"Isten népe" kifej ezésnek. A tömeg
kommunikációs eszközök is hozzájá
rultak, hogy az emberek úgy ér tel
mezzék a Népet, mint ame ly szemben
áll kormánnyal, hierarchiával stb. 'Ez
szociológiai megközelítés, nem pedi g
a zsin at mélyebb, teo lógiai ér te lme
zése. Én magam javasoltam, hogy a
"Lu men Gentium" 2. fejezetén ek címe "Isten népe" legyen, mivel néz etem sze
rint azzal kellett kezdenünk, ami mindannyiunkban közös . Isten népe a megke
resztelt embere ket jelenti, azaz mind a pápát, mind a világi hiv őket. Azzal kezdő

dik tehát, arniben mindnyájan egyek vagyunk: a keresztséggel, a bérmálással s a
szentségi kegyelmekkel. Ezek teremtik meg az alapvető egységet. A felületes em
bere k, ha egyáltalán olvasták a Zsinat dokumentumait - állítom, hogy jóformán
senki sem olvasta végig őket - azt hiszik, hogy ez a második fejezet a laikusokról
sz ól, Nos, az első fejezetben az Egyház misztériumáról, a másodikban Isten né:
péről, a harmadikban a hierarchiáról, a negyedikben a laikusokról, majd a szer
zetesekrő l van szó, és így tovább. Ha bármit is elmozdítunk helyéről- ha, tegyü k
fel, úgy olvassuk a második fejezetet, mintha a negyediket olvasnánk - , mindent
a feje tetejére állí tunk. Ez a gyökere a sokhelyütt tapasztalható félreértésnek.
Amiko r a pasztorá lis vagy papi tanácsokat létrehozták - már ahol egyáltalában
létrehoztá k őket - , mintha kormányzókban és kormányzottakban gondolkodtak
volna. Ez a felfogás igencsak elté r a Zsinat tanításától. Máris társadalmi szinten
gondo lkodunk, mint egy szakszervezet , amelybe a főnökök nem tartoznak bel e.
Csakhogy itt nem sza kszervezetben gondolkodunk, hanem a keresztén y hit sík
ján: fides et fideles Chr isti. Kérem, próbálja Ön is mindenfelé hirdetni: Olvassá
tok a II. Vatikáni zsinatot, főként a Lumen Gentiumot. Ha nem a hit optikáján
keresztül szemlélite k a Zsinatot, akk or félreértitek az egészet.

- Hogyan fogalmazódik meg ez a hit az egyes teológiai rendszerekben? Van-e a
Léleknek saját sz imbol ikus nyelve az Egyházban?
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- A szó könnyen félreérthető.Nincs egyetlen nyelv és nincs egyetlen teológia.
Isten misztériumai sokféleképpen kifejezhetőek. Gazdagságuk jöbb megfogal
mazást tesz lehetővé, anélkül, hogy a megközelítések ellentmondanának egymás
nak. Épp az egymást kölcsönösen kiegészítő megfogalmazások nyújtják a lehető
legteljesebb képet. Sosem szabad elfelejtenünk, hogy Isten misztériumával ál
lunk szemben. Míg a latin egyházban kifejtésének haIigsúlyát inkább az egységre
helyezzük - de Deo uno et quidem trino -, a keletiek századokon át a Szent
háromságból indultak ki - de Deo trino et quidem uno. Ezek tehát komplemen
ter megközelítések. Nincs egyetlen nyelv, csak nyelvek vannak, amelyek kölcsö
nösen közelítenek a Misztériumhoz, s amikor a teológia nyelvén tételesen ki
fejeztük hitünket, még mindig marad egy be nem járt terület, amely meghaladja
fogalmainkat.

- Hogyan látja a "hitben való engedelmesség" és a jogi <engedelmesség különb
. ségét?

- Ugyanarról van szó, mint amit Isten népével kapcsolatban mondottunk.
Nem szociológiáról beszélgetünk, hanem Isten misztériumáról. A hivő engedel
messége a hierarchia, a püspökök és a papok iránt nem jogi engedelmesség. Az
egyház a Rómával és a pápával egységben lévő egyházak közössége. Ugyanígy a
papok egységben vannak püspökükkel. Szavahihetőségükalapvetően ettől függ.
Eggyéforrnak a hierarchia misztériumával, s ez egyben Krisztus misztériuma,
amely az apostolokban folytatódik. Ez engedelmességük gyökere, következéskép
pen az engedelmesség, lényegét tekintve, a hiten alapul s egy strukturált, aposto
lokra épített Egyházban nyilvánul meg. Credo in Ecclesiam, unam, sanctarn et
apostolicam. Ezt juttatom kifejezésre, amikor az engedelmesség közösségére lé
pek püspökömmel. De vannak megfogalmazott szabályok is, az odatartozás és a
kirekesztés szabályai. A házastársi szeretetben sem az anyakönyvvezető előtt

aláírt szerződés, a vagyonközösség elrendezése a lényeg. Ezek a házastársi szere
tet szükségszerűvelejárói, de nem azonosak a lényegével, hanem törvényszerű

következményei.

- Sokan a bázisközösségekben látják az Egyház jövőjét: ez az egyetlen leHetőség,

hogy Krisztus Lelkét elvigyük a hivők közé. Ön egyházi szempontból korrektnek
tartja-e a működésüket?

- A bázisközösség szó országonként mást és mást jelent. Nem beszélek tehát
bázisközösségekről, így, globális értelemben. Ami igazán fontosnak tűnik szá
momra: annak kimondása, hogy min áll vagy bukik az Egyház jövője. Az élő

plébániákon. Mivel az emberek plébániai csoportokat alkotnak, e plébániáknak
élőknek kell lenniök. S ahhoz, hogy egy plébánia élő lehessen, keresztény sejtek
bőlkell felépülnie. Ezeket nevezhetjük bázis-sejteknek is. Néhány olyan család
ez, amely összejár, támogatják egymást, közösen imádkoznak, sőt közösen végzik
az apostoli munkát is. Ha plébániáink kis keresztény közösségekből álló
nagyobb egységek lesznek, akkor egyszersmind élő plébániák is lesznek. Ha élő

plébániák lesznek, akkor több plébánia egységre lép: ezek alkotják az egyház
megyéket. S ha az egyházmegyék és a helyi egyházak egységre lépnek Róma egy
házával, akkor az Egyház élő lesz.

~ Mit jelent a karizmatikus megújulás az Ön számára? II. János Pál szerint ez az
Egyháznak a jövőhöz szóló jele. Önt úgy ismerik, mint az Egyház megújulásán fára
dozó püspököt.

986



- A mondás VI. Páltól ered. Ő mondta, hogy a karizmatikus megújulás az Egy
ház esélye. Arra gondolt, hogy a karizmatikusnak nevezett megújulás pünkösdi
kegyelem az egyházban. Nem szeretem ezt a szót, hogy "karizmatikus megúju
lás", Nem eléggé tág. Azt a látszatot kelti, mintha a Szent Pál által említett meg
határozott karizmák újjászületéséről lenne szó. Arról is, de ez r csak a dolgok
egyik oldala. Talán emlékszik XXIII. János mondatára, amelyben azt kérte:
imádkozzanak, hogy a zsinat pünkösdi kegyelem legyen, hogy benne az a kezdeti
kegyelem folytatódjék, amely Máriát és az apostolokat eltöltötte az utolsó vacso
ra termében. Püspöktársaimmal pünkösdi kegyelmet éltünk át a zsinaton, a Lé
lekben való megújulás kegyelmét. Ez a kegyelem nem merült ki: az élő hit meg
újulását tapasztalhattuk a világi hivőknél, a Szentlélekben. Ez a hit fogalmazódik
meg a karizmatikusnak nevezett mozgalomban, közösségekben. Ezek, ha úgy tet
szik, egy áramlat korlátozott arculatai; maga az áramlat sokkal átfogóbb, Helye
sebb lenne talán azt mondanunk: a pünkösdi megújulás áramában a Szentlélek
mindenkit megérint. Olyan ez, mint a tavasz. Nemcsak levegőváltozásthoz. A
tavasz megérinti a fákat, a tüdőt, az arcot, mindennek új életet ad. Ugyanígy
Pünkösd megújulása, amikor hagyjuk, hogya Szentlélek mélyebben átjárja az
egész szervezetet.

A Lélek élettel tölt el mindent, kicsit ahhoz foghatóan, mint - hasonlattal élve
- a liturgikus mozgalom. A liturgikus mozgalom a bencés apátságokban, Maria
Laachban, a belgiumi Mont Césaron indult útjára. Ezen a néven született meg
valami, ami azt üzente: jó dolog a személyes, a magánimádság, de első az Egyház
imája. Tehát életre kellett kelteni az Egyház imáját. Több mint fél évszázad telt
el, amíg a hívek kézbe kapták a misekönyvet, amíg elkészült a fordítás élő nyel
ven, amíg létrejött a koncelebráció, stb. A liturgikus mozgalom részben már
megújította a vallásosság kifejezési formáit, úgy húsz százalékban, talán. Nagy út
áll még előttünk. Ugyanígy, Pünkösd kegyelme átjárta a II. Vatikáni zsinatot, de
hosszú út áll még előttünk. Pünkösd kegyelme áthatotta azokat a mozgalmakat,
amelyeket karizmatikusnak nevezünk - de hosszú még az előttünk álló út. Mi
hát a Szentlélek legnagyobb adománya? Maga a Szentlélek. Azután a teológiai
erények: a hit, a remény és a szeretet. Azután a Lélek ajándékai, majd az álta
lános karizmák, végül a rendkívüli karizmák. De az emberek figyelme kizárólag
a rendkívüli karizmákra irányul: a gyógyításra, a nyelvek adományára, stb. 
ezek valóságosak, de nem központi jelentőségűek.

- Bíboros Úr! A mai karizmatikusokról sokan úgy vélekednek, hogy hisztérikus
emberekből álló mozgalom. Ön mini karizmatikus püspök hogyan itéli.meg ezt az
állítást?

- Bocsánat, de vissza kell utasítanom a "karizmatikus püspök" kifejezést. Ön
is karizmatikus pap, mindenki karizmatikus. Kétféle karizma van. Amikor diakó
nussá szenteltek, a püspök ezt mondta: Vedd a Szentlelket; amikor pappá szen
teltek: Vedd a Szentlelket, akinek megbocsátod bűneit,az bocsánatot nyer; ami
kor püspökke szenteltek, a szentelő püspök ezt' mondta: accipe Spirítum Sane
tum. En a püspökség karizmáját kaptam, ön a papság karizmáját. Ezek állandó
karizmák. Azok a karizmák, amelyekrőlSzent Pál szól, ilyen értelemben a Szent
léleknek azok az adományai, amelyek jöhetnek s meg is szűnhetnek. Lehet, hogy
önnek prófétai karizmája van, de ez nem jelenti azt, hogy holnap is lesz. Olyan
kegyelmek ezek, amelyek jönnek és elmúlnak, nem tapadnak az ön személyéhez.
Az egyházért vannak, de nem strukturálják az egyházat; ugyanakkor az Egyház,
lényegét tekintve, szentségi valóság, a szemségeken alapul, azaz állandó kariz
matikus valóságon. Innen nézve a "karizmatikus" szó csak szó, Vajon Kalkuttai
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Teréz anya is karizmatikus? Természetesen. Karizmatikus közösség tagja? Nem.
Figyeljen csak a szóban rejlő kétértelműségre.Ami tehát azoknak a csoportok
nak megítélését illeti, amelyek "csak" karizmatikusok, és kizárólag a rendkívüli
adományok kedvéért gyűlnek egybe, világos, hogy ezek a csoportok ellenkezést,
bizalmatlanságot ébreszthetnek. De ha megfelelő helyet kapnak az Egyház egé
szében, akkor a papok, a teológusok és a püspökök dolga annak megállapítása,
hogy miben áll karizmatikus jellegük. Egyébként így járt el Szent Pál is. Csak elő

kell venni a Korintusi levelet.

- Néhány szót azokról a karizmatikusokról, akik nyelveken beszélnek, de nem
értik, amit mondanak. Hogyan nyilvánul meg Isten szava az ő nyelvükben? Nem
szavak nélküli nyelv ez?

- Ha olvasta "Új Pünkösd" című könyvemet: mintegy tíz oldalt szenteltem
benne annak, mi és mi nem a nyelvek adománya. Számomra ez az adomány nem
létezik. Valójában az agy közvetítése nélkül megfogalmazott imádság ez, valami
egészen más, a mélységből jövő ima adománya. Nemrég a Szentatyával konceleb
ráltam kápolnájában. Jelen volt egy kis karizmatikus közösség is. A papok áldo
zásánál arra kértem a közösség tagjait, énekeljenek nyelveken a pápa előtt, két
három percig. S amikor véget ért a míse, megkérdeztem a pápát: "Szentatyám,
nem zavarta a nyelveken való éneklés?" Igy felelt: "Ellenkezőleg, hozzásegített,
hogyelmélyültebben imádkozzam ... "

Mi is ez? Elcsendesülök, nem tudok imádkozni, egyedül a Szentlélek imádko
zik bennem. Belekapcsolódom a Szentlélek imádságába: Szentlélek, segíts! Imád
kozhatom úgy is, hogy nem törődöm a szavakkal: Add, hogy szóvivőd lehessek,
ne én legyek az, aki beszél, hanem add nekem a saját szavaidat. Ahelyett, hogy
egy kötött imádság szavait alkalmaznám, bármit mondhatok - hlablabla - végülis
ugyanazt mondom; nem zavarnak a szavak, hiszen mögöttük áll a valóság. Elme
sélek egy kis történetet, talán örömét leli benne. Egy misszionárius öreg pásztor
ral találkozik egy afrikai faluban. Az öreg egész nap az ábécét énekelgeti: a b c
d . .. A misszionárius megszólítja: Hát te, barátocskám, mit csinálsz itt? A vén
pásztor így felel: Tudja, atyám, én nem írok, nem olvasok. Ezért csak az ábécét
énekelgetem, s remélem, Isten majd fölébe rakja a szavakat.

- Mennyiben tűzi ki céljául a karizmatikus mozgalom az Egyház egységét, öku
menikus szellemének ápolását?

- A pünkösdi megújulás, mint közismert, Amerikában szoros kapcsolatot
eredményezett a pünkösdistákkal. Mi korántsem fogadjuk el a "pünkösdizmust"
- ez tautológia. Én így mondanám: Pünkösd - igen, a pünkösdizmus - nem. Ön
nek mint teológusnak nem szükséges, hogyelmagyarázzam a különbséget. Nincs
újrakeresztelkedés. mindnyájan szentségi keresztségben részesültünk - a pün
kösdisták számára viszont csak ez a fajta keresztség létezik, ennek jele a nyelvek
adománya, stb. Nem vagyunk azonos teológiai hullámhosszon. Ez sok nehézséget
okozott, de sok barátságot is eredményezett. Jómagam olyan, ötvenhárom
keresztényből álló csoporttal zarándokoltam el Jeruzsálembe, amely három
negyed részben nem volt katolikus, Pappá szentelésem ötvenéves évfordulóját
mentünk megünnepelni, az utolsó vacsora termében. Ezt annak szemléltetésére
mondom, hogy a pünkösdi megújulás nagyon erős baráti szálakat font az egyhá
zak, vagy még inkább a különbözó nevű keresztény csoportok között, Nem okvet
lenül maga a megújulás fog megoldani minden problémát, de légkört teremt, s ez
nagyon fontos.
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- Bíboros Úr, engedjen meg egy másfajta kérdést. Hogyan fogadja a hierarchia
általában a karizmatikus mozgalmakat? Már beszélt II. János Pálról, de hogyan
vélekedik a hierarchia általánosságban?

- Amikor Amerikában megszületett a mozgalorn, az amerikai püspökök első

nyilatkozata kedvezd volt, de óvatos. Azután még egyszer nyilatkoztak, még ked
vezőbben, de még mindig óvatosan. "Nolite extinguere spiritum, omnia probate,
quod bonum est tenete". Ugyanúgy tehát, ahogy Szent Pál. Ezt ismétlik a püspö
kök, csak még nagyobb hangsúllyal. Harmadszorra is nyilatkoznak: a hang egyre
pártolóbb, de még mindig óva int: hol ettől, hol attól - s ez természetes. VI. Pál
.akkoriban ezt mondta: esély vagytok az Egyház számára, feltéve, ha megmarad
tok az Egyház szívében, ha éberen vigyáztok, hogy ne váljatok elszigetelt cso
porttá; ha beléptek a plébániák, az egyházmegyék életébe, stb .... A püspökök
magatartása tehát jóindulatú, pozitív jószándékot mutat, de a magam részéről

nagyon örülnék, ha még egyértelműbben támogatnák azt, ami alapvetően fontos:
a pünkösdi megújulás kegyelmét. Szeretném, ha helyesen látnák ezt, mert akkor
képes lesz alakulni is: már nem egy mozgalom a többi mellett, hanem a Lélek
indítása, kegyelem a világnak. Amíg úgy "tartják nyilván" a megújulást, mint a
mozgalmak egy sajátos kategóriáját - hát persze, vannak más mozgalmak is, jól
van. .. nem érdekel a karizmatikus mozgalom. A Pünkösd kegyelme érdekel,
ezt valósítja meg a "karizmatikus" mozgalom (karizmatikus, így idézőjelben!)- s
ez számomra nem mozgalom, hanem kegyelem az egész világnak. Ha ez egy moz
galom, akkor például ön nem lehet a tagja, mert nem ·tartozhat egyszerre több
mozgalomhoz. De ha a megújulast mélyebb értelemben vesszük, akkor meg
szűnik ez az ellentmondás. On lehet Lélekben megújult jezsuita vagy Lélekben
megújult domonkosrendi. Nem lehet egyszerre jezsuita és dominikánus, de lehet
dominikánus és karizmatikus, jezsuita és karizmatikus; a kettő végső soron egy
és ugyanaz.

Nemrég részt vettem Rómában hatezer pap találkozóján, a megújulás által
szervezett lelkigyakorlaton. Nagyszerű volt.

- Célszerű-e, ha a papok józan távolságot tartanak a plébániájuk területén
működő karizmatikusoktól?

- Őszinte vágyam - vagy inkább vágyálmom -, hogy ne. használjuk többé a
karizmatikus jelzőt, hogy belépjünk végre pünkösd kegyelmi megújulásába. - A
pap előbb szerezzen tapasztalatot saját maga. E kegyelem megtapasztalása nem
egyéb, mint az, amit a Lélekben való keresztségnek hívnak: felkészülés a Szent
lélek új kiáradására. Azt hiszem, mindnyájunknak szükségünk van megújulásra
- ezt hívják második megtérésnek. Meg kell teremteni annak lehetőségét,hogya
holnap fiataljai egyfajta katekumenátusban, hitjelöltségben részesüljenek: ne 0

katekumenekkéváljanak, hogy így keresztelkedhessenek meg, így bérmálkozhas
sanak. Az embereket gyermekkorukban keresztelték és bérmálták meg. Ez így
rendben is van, de ahhoz, hogy az eljövendő nemzedékek igazán és mélyen ke
resztények legyenek, újra fel kell 'fedezzék keresztségük értelmét, azaz magát
Jézus Krisztust. Ez tapasztalat útján történik, részesülni kell tehát a beavató
tapasztalatban, valahogy úgy, ahogy Szent Ignác lelkigyakorlatai sorozatos meg
téréseket eredményeztek, szerte a világon. Nagy örömmel látom, hogy a Meg
újulás bevezető lelkigyakorlatokat tart. Ezeket "hét hétnek" nevezik. Többféle
képp is végezhetők, de ha nem csináltuk végig, ha Krisztus nem lett élő valóság
gá számunkra, akkor keresztségünk továbbra is megmarad elásva a múltban.
Jelenvalóvá kell tenni a keresztséget.
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- Könyve előszavában VI. Pált idézi, aki azt mondotta: mostanáig a krisztológia
nak és az ekkleziológiának éltünk, itt az ideje, hogya Szentlélekkel kezdjük.

- A kezdés nem jó szó, hiszen természetesen ezt tesszük. Helyesebb azt mon
dani: nagyobb súlyt kell fektetnünk a pneumatológiára. Ezt igen fontosnak ér
zem. Talán kicsit nevetségesen hangzik, de az Egyházról szóló konstitúció elő

készítő szkémája meg sem említette a Szentlelket. De mégis, mégis úton va
gyunk ...

- Melyek a karizmatikus mozgalmakról szóló főbb kiadványok? Bíboros Úr több
könyvét is mutatta már.

- Igen, XXIII. János, helyesebben VI. Pál arra kért, írjak útmutatókat, a teoló
giai és lelkipásztori tájékozódást segítő könyveket. Az első könyvet - tessék, itt
van - egy teológuscsoport írta. A csoportot olyanok vezették, mint Congar,
Rahner, Ratzinger és mások. Magam csak az előszót írtam hozzá, s az előkészíté

sét irányítottam. A második Malines-i dokumentumot aztán magam írtam. Címe:
Megújulás és ökumenizmus. Célom az volt, hogy tisztázzam, milyen ökumeniz
musról van szó, mivel sokakat megkísértett a gondolat, hogy az ökumenizmust
minimumnak, közös nevezőnek tekintsék - ami még nem ökumenizmus. A har
madikat, Helder Camarával együtt, azért írtuk, hogy választ adjunk sokak kérdé
sére: a megújulás tagjai derék emberek ugyan, imádkoznak, de mit kezdenek a
világ társadalmi problémáival: az éhséggel, a háborúval? Elmondjuk: ha keresz
tényként valódi társadalmi tevékenységet kívántok kifejezni, imádkoznotok kell.
A négyes számú Malines-í dokumentum címe: Ökumenizmus, megújulás és a
sötétség hatalma. Előszavát Ratzinger bíboros írta. Arra szerettünk volna rámu
tatni, hogy egyfelől: a sötétség hatalma valóság, a Démon tehát létezik, nem mí
tosz; másfelől, viszont nem szabad nyakra-főre halmozni az ördögűzést a püspök
tudta s az iránta való engedelmesség nélkül. Ez a könyv tehát egyszerre fordul
szembe a racionalista teológusokkal, akik nem hisznek a démonokban, s a kariz
matikus megújulás bizonyos köreiben tapasztalható túlkapásokkal. E karizmati
kusok túlságosan is hisznek az ördögökben, s ha kell, ha nem, ördögöt űznek. A
középutat próbáltuk kijelölni. A következő könyv - az ötödik Malines-i doku
mentum - címe: Az Én kultusza és a keresztény hit. Természet és kegyelem vi
szonyának problémáját igyekszik tisztázni. A nehézség mindig ez: vagy eltúloz
zuk a természetet s a naturalizmus csapdájába esünk, vagyeltúlozzuk a kegye
lem szerepét, s a szupernaturalizmus tévedésének tesszük ki magunkat. Ez is
"középutas" könyv: üzenete az, hogy á. kegyelem nem rombolja le, hanem tökéle
tesíti a természetet; másrészt viszont nem szabad elvesznünk az önmegfigyelés
ben: én és újra csak én. A könyv bizonyos, Franciaországban s az egész világon
elterjedt mozgalmakhoz szól.

- Bíboros Úr, engedje meg, hogy szívből megköszönjem az interjút.
- Ámen. És imádkozni fogunk Magyarországért és minden papért. Az Úr

kegyelme legyen mindnyájukkal, higgyenek a Szentlélek erejében. Amen.

Illés Róbert
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