
HIT ÉS ÉLET

A Föld sója - az Egyház edényében

P. Bourdieu, a kiváló francia szociológus a vallást olyan szimbolikus rendszernek
tekinti, amely kitűnő eszközül szolgálhat az elnyomó hatalomnak, hogy elfogadtassa
uralmát. Meggyőzőnektűnő érveket sorol fel arra, hogy az egyistenhittel párhuzamo
san jelentkezik az osztálytagozódás és az erős szervezet; a papság kisajátítja az üdv
javak monopóliumát. A pappal való viszonya hivatal és az ügyfél viszonyára emlékez
tet, a karizma viszont olyan szimbolikus hatalom, amelyet önmaguknak tulajdoníta
nak a "vallási ágensek". - Gondolatmenetével szemben hivatkozhatunk ,arra, hogya
karizma felfogásunk szerint ajándék és feladat; hogy az egyház mindennapi életéhez
tartozó sokféle ajándék, amelyet a közösség tagjai feladatul kapnak, méghozzá a
közösség, az egyház szolgálatára; hogya karizma nem a sóhivatal rendjele. hanem a
ránk hintett só. Mindezt elmond hatjuk az elvek védelmében és az eszmények tisztá
zására, de nem védhetjük vele azt a gyakordatot. hogy az ajándékok áruvá lesznek az
üdvjavak piacán, hogy só hivatali papírokkal helyettesítik a sót.

Sem a hatalom, sem az intézmény önmagukban nem jók és nem rosszak, sőt, ha
minösíteni kell őket, inkább jók. mint rosszak, hiszen a hatalom az emberi élet fenn
tartását és szabad alakítását szolgálja, felelösen. Ha pedig van intézmény, amely ren
deltetése szerint a szabadság, az egyenlőség és a testvériség intézménye, akkor az
egyház az. Demokratíkus intézmény abban az értelemben, hogya demokrácia nem
cél, hanem eszköz; nem népuralom és nem paternalisztikus uralom, hanem Isten
gyermekeinek testvéri közössége.

De eltérhetnek-e egymástól a tagok érdekei abban az együttesben, amelyet Isten
családjának szeretünk nevezni? Előfordulhat-e feszültség Isten népe és annak hivata
los vezetői között? Mit jelent a kereszténységben a demokrácia? Hogyan tehető az
egyházi intézmény dernokratikussá? Ha nem a hatalomtól lefelé irányuló dernokrati
zálódásra gondolunk. hanem a Lélektől lefelé és az alulról fölfelé demokratizáló
dásra, hogyan valósítható meg ez abban az egyházban, ahol Krisztust a legkülönbö
zőbb jelek, értékek és érdekek képviselik, ahol a hivatalok többnyire még régi me
chanizmusok mintájára muködnek? Hogyan lehetne ismét cs egyre inkább az értékes
sokfé leségek egysége az egyház? Hogyan válhatnának egymást igazoló szere pckke az
egymástól el idcgencdö klerikusok és laikusok, vezetük és vezetettek, a kiskiizösségek
és a "nagy" intézmények, a centrum és a rcmctclakok. a nemzeti és az egyetemes
egyház? Elég-e ma is a hagyomány kritikus továbbfejlesztése. vagy radikalis reformra
van szukscg? Megengedhetö-e egy katolikusnak is. hogv az osíorrasra hivatkozva. ki
apadásáért aggódva protestáljon. kru izáljon. vés/harangot kongasson - vagy éppen
kötelessége is ez? A szabalvok alapjan lcncjővo jat ck vagy az önfeledt rügtünzes-c al
egyház, a "Lelkes egyház" igazi mufaja? Elkepzelhetü, hogya Lelek, amely ott fú, ahol
akar, szcrvczct ilcg meghatározott helyen és idoben logadoorat is tart) Elegendo-c
szilardan hinnünk, hogy mi vagyunk a föld SÓja, \agy jol muk ődö, Lelkes "súhiva
talra" is szükségünk van ahhoz, hogy mcgszűntcthessük az ízetlenséget?
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Napjainkban divatba jött intézménynek és karizmának szembeállítása. Nem csu
pán elméleti vita folyik erről a teológia berkeiben, hanem az egyház gyakorlati életé
ben jelentkeznek huzakodások, olykor csatározások is. Az egyház intézményéért - és
közösségéért - felelős hatalmat kapott vezetők szembekerülnek az egyház ügyéért
buzgólkodó egyének, csoportok, mozgalmak törekvéseivel.

A két szélsőséges nézet a maga nyers valóságában ritkán fogalmazódik meg, de ott
bujkálhat egy-egy intézkedésben, kijelentésben. A "hatalom" oldaláról: "Enyém a
megbízatás, a felelősség, én tudom, mit és hogyan kell csinálni. Segítötársakra, aktív
közrernüködökre szükség van, de mi lenne, ha a pásztor nem vállalná magára a nyáj
gondját, s az egyik birkára bízná a nyáj vezetését." Az elkötelezett keresztények olda
láról: "A nyáj-pásztor hasonlat már önmagában is sértő, még ha a bibliaból szárma
zik is. A hatalom automatikusan korrumpál, még az egyházon belül is. Jogom, sőt kö
telességem felülbírálni lelki- és föpásztoraink tevékenységet. s aztán majd eldöntörn,
cgyüttrnükődöm-evelük."

A feszültség kezdettől megtalálható az egyház életében, s azok közé a kényes egyen
súlyok közé tartozik, amelyek önmagukban még nem rosszak és károsak, sőt velejár
nak az élettel. Ha feloldani vagy megszüntetni próbálnánk őket, az egyház lényegér
károsítanánk. Persze minden élettermő feszültség fenntartása állandó figyelmet és
fegyelmet követel, a partnerek folytonos összjátékát.

Az egyház életének maradandó modelljét az apostoli kor keresztény közösségeiben
találjuk. Az ősegyház még egészen közel állt a krisztusi forráshoz, éltek benne a fel
támadás tanúi, folyt a kinyilatkoztatott újszövetségi könyvek születése, az egyház a
Szentlélek különleges irányitása alatt élt.

A vezetési struktúrák lassan alakultak ki a szűletö egyház első évtizedeiben. De
már ekkor is jól elhatárolhatóan két góc körül összpontosult a keresztény közösségek

. élete: a szabad karizmák, az Istentől a közősség javára kapott "szabad" kegyelmi aján
dékok hordozói - és a közösség "hivatalos" elöljárói, vezetői körül, akik szintén Isten
kegyelmi ajándékával és feladatával látták el tisztségüket (bármilyen sokféle elneve
zés kavargott is még ebben a korban). A két fogalom, karizma és intézmény azonban
semmiképpen sem állítható szembe egymással az Újszövetségben. Szent Pál egyet
len lélegzetre sorolja fel a kettőt, nem választja el őket egymástól: "Isten némelyeket
apostolokká, másokat prófétakká. ismét másokat tanitókká tett. Adott továbbá csoda
tévő hatalmat, gyógyító erőt, segitökészsóget, kormányzóképességet, külőnféle nyelv
adományt és a beszédek magyarázatát." (I Kor 12, 28) - Felsorolásaiban az is szem
betűnő, mennyire sokfélék és egyszerűek az egyének karizmái is: "A nekünk adott ke
gyelemnek mcgfclclöen különbözö ajándékaink vannak": prófétálás, tisztség, tanítás,
buzditás, alamizsnálkodás, elöljáróskodás, az irgalmasság gyakorlása. (Róm 12,6).

A különféle kegyelmek hordozói, a különbözö feladatokra vállalkozók közott per
sze már akkor sem volt könnyu összhangot találni. Pál két fontos kritériumot használ
a vitás kérdésekben. A "lelkeket meg kell különböztetni" egymástól. A Lélek indításai
mindig igazak, de az ember könnyen eshet tévedésnek vagy önámításnak áldozatául.
Saját indulatait, önös érdekeit, gonosz sugallatokat vagy legalábbis használhatatlan
ötleteket igyekszik a Lélekre hivatkozva elfogadtatni.

Másodszor pedig bármiféle adomány és szolgálat csak addig hiteles, ameddig az
egyház építésére szolgál, annak egységét erősíti. Lehetnek hasznos elképzelések, jó
szándékú törekvések, amelyeklől mégis el kell állnunk, ha kiderül: nincsenek össz
hangban az egyház egészével, nem építik a közösséget. sőt megbontják az egységet.
Az első keresztények "állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségé
ben" (ApCsel 2, 42): Jézus lelkületét tették magukévá, Krisztussal váltak eggyé, s ezál
tal kerültek közösségbe egymással, az egy Krisztus-test tagjaiként.
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