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Keresztény város Afrika szívében
(Levél Kinshasából)

l. A keresztény város mint megvalósítandó cél

Aki régebben, 1955-60 körül, a belga gyarmati uralom idején érkezett Kinshasába, a
mai Zaire fővárosába, annak könnyen az az érzése támadhatott, hogy nem is Afriká
ban jár. Hatalmas, mindenünnen látható, kivétel nélkül európai stílusú templomok
emelkedtek a város "stratégiai pontjain". Az egyház uralkodó szerepet játszott a köz
életben: a legtöbb oktatási intézményt, orvosi és sportlétesítményt az egyház alapítot
ta és vezette. A fiatalok többségét katolikusnak keresztelték és katolikus iskolában ta
níttatták. Virágoztak a - kizárólag külföldi eredetű - katolikus mozgalmak: a IOC
(Jeunesse Ouvriere Catholique - Katolikus Munkásifjúság), a IEC (leunesse Etu
diante Catholique - Katolikus Egyetemi Ifjúság), a Xavéri, a cserkészet. Az egykori
Léopoldville jól szervezett, nagymértékben klerikális egyházat mondhatott magáé
nak. A bennszülöttek városaiban a papok nagy befolyással voltak a helyi lakosságra,
az európai jcllegú főváros közéleti megmozdulásai alkalmával a püspök díszhelyet
foglalt el a gyarmat fókormányzója mellett.

Azóta sokat változtak az idők. A függetlenség elnyerésével mélyen megrendült az
egyház kiváltságos helyzete. Kinshasa már nem abban az értelemben keresztény vá
ros - s nem is kíván úgy keresztény város lenni -, mint a gyarmati rendszer idején.

Ugyanakkor az egyház nem futamodott meg a megváltozott helyzetben. A külsö
díszlettel együtt sok minden eltünt ugyan, de a lényeg megmaradt. Kinshasa új érte
lemben szeretne keresztény maradni. Püspökünk, Malula bíboros lelkipásztori irány
elveiben többször is kitért arra a célkitúzésre, amelyet egyházképében elsődlegesnek

tekint: "Azt akarjuk, hogy nagyvárosunk keresztény város maradjon az afrikai föld
rész szívében. Szeretnénk, ha az egyházi közösségeinkben megkeresztelt emberek el
mélyítenék hitüket, s így keresztény szellemben mozdítanák elő zaire-i társadalmunk
életét az igazság és a szeretet gyakorlása útján. Végül azt akarjuk, hogy Kinshasa a
keresztény gondolat sugárzó központja legyen egész Afrika, sőt a kontinenst környe
ző országok felé is. Kinshasa egyházának Krisztushoz vezető világossággá kell lennie
az ősi hiedelmekben s az iszlám fenyegetése alatt élő népcsoportok számára." Püspö
künk álma tehát az volt, hogy a kinshasai keresztény közösségböl életre hívja Fekete
Afrika helyi egyházát, Isten megújult és dinamikus népét, az afrikai kontinens lelki
központját. Célja megvalósításához új egyházképre és új munkamódszerekre, új típu
sú egyházszervezetre s az evangélium új lélekkel dolgozó munkásaira volt szűksége,

sőt számos teremtő kezdeményezésre és vakrneröségre is, hogy a gyarmati korszak
hittérítő tevékenysége nyomán született egyház valódi fekete-afrikai egyházzá alakul
hasson át.
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2. Kinshasa - új világ; a peremkerületek evangelizációja

A mai Kinshasa átalakulását mindenekelőtt a függetlenség elnyerése óta eltelt hu
szonöt évben bekövetkezett demográfiai robbanás jelzi. 1960-ban Léopoldville-nek
400 ezer lakosa volt. Hat évre rá a lakosság megkétszerezödött. Újabb tíz év elmúltá
val, 1976-ban ez a szám ismét kétszeresére növekedett. S 1985-ben már 3 millió 200
ezerre becsülték a főváros lakosságának létszámát.

A gyors növekedés olyan nehézségeket támasztott. amelyeknek nem volt előzmé

nye fiatal egyházunk történetében. A kinshasai gyülekezet úgy nézett szembe a szo
rongató problémákkal, hogy a város egész területén megsokszorozta a keresztény
életet előmozdító központokat. 1970-ben megalakult a "Peremkerületek Evangelizá
ciója" elnevezésű egyházmegyei bizottság. Célját a következőképpen határozták meg:
minden új negyedben. amely a városközpont körül kialakul, figyelemmel kell kísérni
a lakosság mozgását; új plébániát vagy lelkészséget kell felállítani minden olyan terü
leten, amely két kilométernél messzebb van a már meglévő plébániától, s ahol az el
következő években 20-30 ezres lakosságra lehet számítani. A bizottságnak sikerült
nyomon követnie a mobilitást. 1960-ban 21 plébánia múkődőtt Kinshasában,
1968-ban már 43. A város egyházmegyéje jelenleg 75 plébániát s mintegy 30 lelkészsé
get számlál.

A város egyre növekszik. Az ezredfordulóra hatmilliónyi lakossal számolnak Kin
shasában. A .Peremkerületek Evangelizációja" bizottságnak. ha lépést kíván tartani a
növekedéssel, a következő tizenöt évben kétszeresére kell növelnie a plébániák és
lelkészségek számát.

3. Az egyház: közösségek egysége. Élő egyházi közösségek

A szemlélet megváltozása ugyancsak gyökeres átalakulást eredményezett a társada
lom s vele a kinshasai egyházi közösség életében.

A gyarmati közigazgatás keretei néhány hónap alatt megszűntek. Belga-Kongó
előbb Kongói Demokratikus Kőztársasággá,majd Zairévé lett; Léopoldville neve Kin
shasára változott. A korábban alárendelt helyzetébe beletörődött bennszülött lakos
ság mozgékony és újonnan szerzett függetlenségétőlmegrészegült néppé alakult át.
Ez az új nép aligha készült fel a feladatra. hogy független nemzetként éljen - ugyan
akkor mint független és dinamikus nép saját kezébe kívánta venni sorsát. Mivel túl
hirtelen érkezett el a felnőttkor küszöbére, át kellett esnie a felgyorsult növekedéssel
együtt járó összes kríziseken.

A megváltozott korhoz alkalmazkodó. új lelkipásztorkodás legfontosabb követel
ményei: rávezetni a passzivitáshoz szokott keresztényeket, hogy kezükbe vegyék egy
házuk sorsát. és tudatossá tenni bennük a keresztény elkötelezettséget egy új. krisz
tusi szellemű társadalom formálására. A régi egyházi struktúrák elégtelennek bizo
nyultak arra. hogy keresztény öntudatot és felelősségérzetet ébresszenek testvéreink
ben. Az egykori mamutplébániák, amelyeket külföldi papok más, távoli egyházaktól
átvett normák szerint szerveztek meg és igazgattak. nemigen segítették elő a társadal
mi fejlődés terén elkötelezett. élő keresztény közösségek kibontakozását. A teljes egé
szében átalakult és vallásilag közömbös világban szükségessé vált az egyház szerke
zeti megújulása. Ez az Élő Egyházi Bázisközösségek mozgalmának megalakulásával
következett be. A bázisközösségek jelentős mértékben átformálták Kinshasa helyi
egyházának arculatát. Új korszak nyílt Zaire fővárosánakegyháztörténetében.

A lelkipásztorkodás megújult szemléletében a keresztény élet súlypontja a plébá
niákról a keresztény közösségekre helyezödött át. Korábban minden a plébánián zaj-
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lott, mindent a plébániaközpont szervezett és határozott meg. Különbséget tettek jó
és rossz keresztények közott. mégpedig aszerint, hogy milyen mértékben vettek részt
a plébánia által szervezett tevékenységben. A bázisközösségek létrejöttével a keresz
tény élet középpontja immár a városnegyed helyi egyháza lett. A negyedben alkalom
nyílik a többi kereszténnyel való találkozásra, a hit együttes elmélyítésére. A helyi
egyházban a hívők és a keresztény családok szembenézhetnek a kérdéssel: hogyan él
jék meg keresztény felelősségükettársadalmi környezetük szolgálatában.

Ott, ahol annak idején a szegények eljártak a plébániára, hogy nyomorúságukra
vigasztalást és segítséget kapjanak, most a közösség és a hívők szervezik meg a segít
ségnyújtást a városnegyedükben élő szegények és elesettek számára. Ott, ahol koráb
ban a hitoktatást teljes egészében a plébánia papjai és a velük együttműködőszerze
tesnők végezték - vagyis az "egyházi emberek" -, most a közösség erre a feladatra
kiképzett tagjai, hitoktatói nyújtják a helyi közösség körülményeihez szabott beveze
tést a keresztény életbe.

A plébániák tehát átalakultak; egyre inkább olyan központokká válnak, amelyek
megfelelő képzést nyújtanak a közösségekben szerepet vállaló tagok részére. A plébá
niaközpontban lakó papok, szerzetesnők és felelősök újszerűen fogják fel lelkipász
tori teendőiket.Ahelyett, hogy ők maguk hirdetnék az igét, olyanokat képeznek erre
a feladatra, akik minden városnegyedbe elviszik az evangéliumot; ahelyett, hogy ők

maguk látogatnák a betegeket és a magányosokat, családi tanácsadókat s a betegek
vigasztalására alkalmas szolgálattevóket nevelnek, hogy közremúködésükkel Krisztus
jelen lehessen mind a családokban, mind pedig azok mellett, akik szenvednek vagy
reménytelenséggel küszködnek.

4. A világi hívők sokféle szolgálatának és tisztségének egyháza

Az egyház szerkezeti átalakulása s a plébániáknak a bázisközösségek segítségével
megvalósult decentralizációja jelentős változást hozott az egyházmegye lelkipásztori
feladatainak megítélésében. A bázisközösségek természetüknél fogva olyan hívő cso
portosulások, amelyeket a közösségből választott "természetes" vezetők irányítanak
és mozgatnak. Korábban kizárólag a papság végzett lelkipásztori szolgálatot, ma
ugyanezt a munkát a papok számos világi hívővel megosztva és együttműködve látják
el. Minden közösségnek van egy bázisfelelőse, akit a lelkipásztori munka különböző

területeinek - hitoktatás, betegek ellátása, fejlesztés, családpasztoráció - felelőseiből

álló mag vesz körül.
A kinshasai főegyházmegye lelkipásztori feladatainak megszervezésében a fő gond

s az elsődleges teendő a pasztorális funkciók ellátására hivatott világi hívők képzése,
szervezése és összefogása. Az utóbbi években az egyházmegye minden plébániáján
óriási erőfeszítések történtek a laikusképzés terén. Az 197D-71-es évtől kezdődően

mindenütt három évre kiterjedő francia nyelvu kurzust szerveztek. Az 1984-85-ös
tanévben mintegy 2800 felnőtt végezte a kurzust. A francia nyelvu tanfolyam mellett
biblikus oktatás is indult, a bennszülöttek nyelvén. A lingala nyelvu képzés ugyan
csak három évig tart. 1984-85-ben mintegy 3600 résztvevője volt. A hit elmélyítését
célzó kurzust követően a lelkipásztori tevékenység területei szerint szakosított to
vábbképzéseket is terveznek a hitoktatóknak, a társadalmi fejlődés előmozdításán

dolgozóknak; valamint bevezetést nyújtanak az élő egyházi közösségek szervezésének
feladataiba. Ezeket a szolgálatokat a közösség által javasolt és megbizott, felkészült
világi hívők végzik majd.

Malula bíboros azonban még ennél is messzebbre ment a világiak tevékenységé
nek ösztönzésében - a plébániák és az egész egyházmegye intézményeinek szintjén.
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Hivatalosan megalapított három egyházi tisztséget az egyházmegyei hatóság által ki
képzett és megbízott világi hívők számára. Amikor "egyházi t isztségrol" beszélünk.
olyan körülhatárolt szolgálatra gondolunk, amely létfontosságú és teljes luglalkuzta
tottságot adó tevékenység. Ezek: a plébániafelelős (a plcbanos "mokambí"-ja), a lel
kipásztori asszisztens és a lelkipásztori szervezö tisztsége.

A kinshasai egyházmegyében jelenleg húsz, világi hívőre (mokambira) bízott plé
bánia rnúködík. A felelős egy olyan szervezö pap segítségével tölti be tisztséget, aki az
új egyházjog értelmében a .,lelkipásztori feladatok moderátora" szcrcpet látja el.

Néhány más, hagyományos szerkezetü plébánián a plébános egy lelkipásztori
asszisztenssel együttműködve végzi feladatát. Ez utóbbit a püspök hivatalos megbí
zássai rendeli a plébános mellé. A kinshasai egyházmegyében öt világi hívőnek és
harmincnyolc szerzetes nővérnek van lelkipásztori asszisztensi feladata. A lelkipasz
tori szervezö (animátor) feladata, hogy a lelkipásztori tevékenység egy meghatározott
területén végezzen keresztény közösségi munkát, például vigasztalja a betegeket, irá
nyítsa a felelösöket a hitoktatásban, a bázisközösségekben stb. A lelkipásztori szcr
vezö nem a plébánia szintjén és keretében végzi szolgálatát, hanem szélesebb terüle
ten, az egyházmegye apostoli körzetében. Jelenleg hat lelkipásztori szervezo múködik
a kinshasai föegyhazmegyében. az egyházmegyei hatóság hivatalos megbízásából.

5. Összegzés

A mai Kinshasa egyházában élni a szó valódi értelmében "kaland". Ennek a kaland
nak vállalása kockázattal s a felmerülő kérdések szüntelen újragondolásával jár. Ami
tegnap még érvényes volt, a ma egyházában érvényét veszti. Felül kell vizsgalm s a
mélyreható átalakulások idejét élő társadalom új körülményeihez, helyzeteihez kell
alkalmazni az első, missziós evangelizáció idejéből örökölt munkamódszcrckct.

A ma misszionáriusának lenni azt jelenti, hogy büszkén és csodálattal elismerjük az
"első óra" missziósai által végzett hatalmas munkát; de egyben azt is, hogy megértjük:
annak a korszaknak, amelyben jelenleg élünk, az evangelizáció új stílusa lelei meg.

A ma misszionáriusának lenni azt jelenti, hogy távolságat tudunk teremteni attó] a
világtól s attól az egyháztól, amelyet magunk mögött hagytunk, s bcillcszkedünk
abba az egyházba és abba a világba, amely befogad. Ez azt is feltételezi, hogy rnerünk
távolságot teremteni saját kultúránktól és hagyományainktól, s megmentkezünk a
befogadó nemzet kulturális gazdagságában.

A ma misszionáriusának lenni azt jelenti, hogy teljes értékű tagjaivá válunk az új
egyháznak, megtanulunk együtt dolgozni azokkal a testvéreinkkel. akiket ez az ország
szült, s akik kezükbe veszik egyházuk sorsát; együtt növekszünk azzal az egyházzal,
amely a felnótté válás krízisét éli. Vele örülünk sikereinek s vele szenvedünk kudar
caiban.

A ma misszionáriusának lenni azt jelenti: tudjuk és elfogadjuk, hogy nehéz felada
tot vállaltunk, de ez a feladat egyúttal felemelő is, mivel együtt munkálkodhatunk
egy fiatal nép történeimén s vele a világ jövojén. Mindezt azzal a biztos tudattal
tesszük, hogy a fáradozás és a küzdelem útján maga az Úr vezet bennünket, egészen
addig a napig, amikor az Ö békéjében mindnyájan egymásra találunk.

Mártonffy Marcell fordítása
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