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A nyolcvanas évek egyháza

Az egyház mai helyzete

A jelenlegi helyzet néhány szempontból kedvező, más szempontokból kedvezőtlen.

A mérleg aktív oldalán említhetjük a vallás iránti nagy érdeklödést, főként a fiatalság
körében. Amerikában ma élénk az érdeklődés az ima iránt és széles körben keresik a
transzcendens élményt. A népesség nagy része hisz Istenben és a halálon túli élet
ben. Sokan vonzódnak Jézus személyéhez és hevesen vágyódnak arra, hogy élő kap
csolatba kerüljenek vele. A Bibliát nagyra becsülik. Az elmúlt évek során figyelemre
méltó fellendülést tapasztalhattunk a katolikus egyházban a világi mozgalmak terén;
ilyen a Cursillo, a Marriage Encounter és a karizmatikus mozgalom.

Másrészről viszont a katolikus egyháznak mint intézménynek a helyzete aggoda
lomra ad okot. A papi és szerzetesi hivatások száma jelentősen csökkent, bár egyesek
szerint ez a csökkenés már lezárult. A negyven év alatti katolikusok jelentős hányada
már nem tekinti magát az egyház tagjának. Sok katolikus, aki más vallásúval köt há
zasságot, elhagyja korábbi vallását. A hithű katolikusok közül sokan elvetik az egyház
hivatalos állásfoglalását olyan kérdésekben, mint a válás, fogamzásgátlás és bizonyos
fokig az abortusz. Széles körben félreértik és kétségbe vonják az olyan dogmákat is,
mint például a pápai tévedhetetlenség. Egyre többen élnek egyházi értelemben ren
dezetlen körülmények között, például második vagy harmadik házasságban. A kato
likus iskolarendszer hanyatlása és a tömegkommunikációs eszközök növekvő hatása
következtében az egyház egyre nehezebben tudja eljuttatni tanítását fiatalabb hívői

hez. Úgy tűnik, nem kielégítö a vezetők felkészültsége ahhoz, hogy az eljövendő

nemzedékeket hatékonyan evangelizálják.
Mentségül lehetne felhozni, hogy az egyház a szkeptikus és élvhajhász civilizáció

ban az Isten szava iránti hűség árát fizeti így meg, és ez az érvelés nem is teljesen
alaptalan. Ha az egyház határozott tanúbizonyságot akar tenni, akkor szembe kell
szállnia bizonyos csoportokkal, ugyanakkor eredményesebben kell vonzania és meg
tartania követőit. A konzervatív evangélikus egyházak - nem is beszélve az új és szo
katlan kultuszokról- szembe tudnak szállni a kor irányzataival, miközben tagjaik szá
ma állandóan növekszik. Némely vallásos indíttatású katolikus, mivel az egyházat túl
világiasnak találta, ezekhez a szektákhoz és kultuszokhoz fordul, vagy a keleti vallá
sok egzotikus formáit teszi magáévá. Az egyház mintha nem tudná kielégíteni a vallá
sos és lelki élmények után oly sokaknál jelentkező sóvárgást.

A már említett kedvező tényezők miatt úgy vélem, hogy az egyház erőteljesebb ha
tása jóval nagyobb is lehetne - anélkül, hogy eredeti tanítása kárt szenvedne. A kato
licizmus egyedülálló intellektuális, kulturális, misztikus és szellemi örökséggel ren
delkezik. Miért torpant hát meg, miért fogyatkozott meg lelkesedése? Mivel lehetne
mozgósítani a hagyományunkban rejlő vallásos energiákat? Hogyan részesülhetne
jobban az egyház az elektronikus tömegkommunikáció nyújtotta hatalmas lehetősé

gekből? Ezek a kérdések túl összetettek ahhoz, hogy egy rövid értekezésben tisztáz
hassuk öket, de talán elegendőtmondhatunk ahhoz, hogy vitát kezdeményezzünk.
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Az intézmény modellje

A jelenlegi egyházfelfogások némelyike ellenszenves, mások látszólag nincsenek kap
csolatban napi tapasztalásunkkal. Ha rokonszenves és reális képet tudnánk kialakí
tani az egyházról, magabiztosan tudnánk cselekedni.

Mind a katolikus, mind a nem katolikus amerikaiak többségének elképzelésében a
katolikus egyház uralkodó vonása az intézményesség. Az egyházban dogmákat, törvé
nyeket és olyan hierarchikus tekintélyt látnak, amelyet nehéz elfogadniuk. Az általá
nosan elterjedt nézet szerint ahhoz, hogy jó katolikusok legyünk, egyszerüen alkal
mazkodnunk kell a tisztségviselők által megkövetelt nézetekhez és szokásokhoz. Vál
lalva a karikírozás vádját, azt is mondhatjuk, hogy sokan úgy gondolkoznak az egy
házról, mint egy hatalmas és személytelen gépezetröl, amelyet a saját hívei ellen állí
tottak fel. A magas egyházi círnet viselöket az intézmény szolgáinak tekintik, akiket
kötnek a merev előírások, és ezért nem törődnek a Szentlélek sugallataival, valamint
a hívők vallási gondjaival. A fenti nézet szerint a hierarchia is rabja annak a rendszer
nek, amelyet másoknak előír. A minden nagy intézményre jellemző logikát követve,
inkább az egyházon belüli törvényt és rendet szolgálják, s nem azt teszik, amire Jézus
rendelte őket.

Korábban, amikor az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy külsö hatalmak kormá
nyozzák őket az élet minden területén, nemigen okozott nehézséget az egyház intéz
ményes volta. Az emberek természetesnek tartották, hogy kevés beleszólásuk van sa
ját életükbe, és hogy más szabja meg nekik, miben higgyenek és mit tegyenek. A
paternalista társadalomban a paternalista egyházat tartották megfelelőnek.Bizonyos
tekintetben még könnyebbséget is jelentett más intézmények zsarnokoskodásával
szemben. De manapság az emberek minden intézményt kritikus szemmel néznek. Ha
úgy látják, hogy egy intézmény megfelel igényeiknek és szükségleteiknek akkor tá
mogatják, de belső hűség és személyes odaadás nélkül. Majdnem lehetetlennek tű

nik, hogy úgy tekintsenek egy nagy bürokráciára, mint szerető anyára, viszont az egy
ház - úgy látszik - mégis ezt várja el tőlük. Az egyház összes bibliai hasonlata 
Menyasszony, Anya, Szölötö, "kis nyáj" - furcsán hat, ha arra a hatalmas bürokrá
ciára vonatkoztatjuk. amellyé sokak szerint az egyház vált.

A II. Vatikáni zsinat egyházképe

A II. Vatikáni zsinat tisztában volt az intézményes modell korlátaival, amint ez a Lu
men gentium-ból kitűnik. Ennek harmadik fejezete az egyház intézményes, hierarchi
kus aspektusaival foglalkozik, a két előző fejezet pedig nem intézményes változatokat
javasol. A zsinat három fő elképzelését itt is érdemes számba vennünk.

A .mísztíkus test" (vagy: .Krisztus teste") elképzelést XII. Pius pápának az egyház
zal foglalkozó enciklikájából merítették. Ennek a szép képnek erős bibliai alapja és
tiszteletre méltó hagyománya van az egyházatyáknál. A zsinat azonban mégsem ma
radt meg csupán ennél a képnél. Úgy érezhették, hogy túl szorosan kötödik a német
romantikusok kollektivizmusához, nem tiszteli kellőképpen a keresztények szemé
lyes szabadságát, és hogy túlságosan azonosítja az egyházat az isteni Fövel,s így nem
veszi tekintetbe a tagok vétkeit és hitetlenségét. Ezért aztán a zsinat óta sem vált iga
zán népszerűvé ez az elképzelés.

A II. Vatikáni zsinat jobban hangsúlyozta az "Isten népe" modellt. A fogalom az
Ószövetségben gyökerezik, az Újszövetség azonban az "Új Izrael"-re alkalmazza. A zsi
nat után hamar elterjedtté vált ez a kép, de aztán a lelkesedés mintha gyorsan alább
hagyott volna. Az istentiszteletre és egyéb egyházi tevékenységre összegyűlt egyház-
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községeknek nyilvánvalóan nehezükre esett magukról mint "Isten népéről" beszél
niük. Egyáltalán beszélhetünk itt népről? A kereszténység előtti korban Izrael - ma
gától értetődően- nép volt, mivel a vallási közösség egybeesett a népi és politikai kö
zösséggel. Bizonyos korokban és helyeken az egyház egy népet alkotott, de a legtöbb
országban ma már nem így van. Ahol a valláshoz tartozás nem esik egybe az etnikai
és politikai hovatartozással, ott nehéz az egyházról mint népről beszélni. Az "Isten
népe" hasonlatot sokan azért sem használják szívesen, mert azt a látszatot kelti, hogy
az emberiség többi része nem tartozik oda.

A II. Vatikáni zsinat még egy hasonlatot elfogadott, legalábbis néhány döntő fon
tosságú szövegben, beleértve a Lumen gentium első szakaszát is. Az egyházat szent
ségnek nevezte, a "jel és eszköz" értelmében. Arra gondolták ki, hogy kifejezze és
megvalósítsa az emberek egységét egymással és Istennel Krisztusban. Ez a gyönyörű

kép az egyházról arra szólítja fel a teológust, hogy új módokon elmélkedjen az egyház
természetéről, tevékenységéről és céljairól. írásom is nagymértékben támaszkodik
erre a koncepcióra. Ám ez az elképzelés sem a legalkalmasabb arra, hogy korunknak
bemutassuk, mi az egyház és minek kell lennie. A "szentség" szó személytelen reali
tást sugall, akárcsak a keresztvíz vagy egy rituális cselekedet, vagy a felkenés. Nehéz
úgy gondolni egy társadalmi testületre, mint szentségre. Ez a kép olyan kitüntetettsé
get sugall, amelynek az egyház mint egész, nincs birtokában. Végül nem elég egyér
telmű, mit képvisel az egyház mint jel vagy szentség. Vajon az egyház, ahogy mi azt
általában megéljük, meggyőző jele-e annak az egységnek, szeretetnek és békének,
amire az örök életben vágyakozunk? Az egyház túlságosan sokféle és megosztott ah
hoz, hogysem ez a leírás teljesen érvényes lenne rá.

Előfordult az is, hogy az egyház eszköz-voltát öncélúan kihasználták; főként azok,
akik az egyházat a társadalmi átalakulás egyik mozgatójának tekintik. Néhányan a
győzelmi retorikától félrevezetve úgy gondolták, hogy ez egyház feladata megoldani
minden társadalmi, politikai és gazdasági problémát, és csalódniuk kellett, mert az
egyház nem képes erre a szerepre. Megpróbálták az egyházat az adott társadalmi filo
zófiák és politikai pártok mögé felsorakoztatni, ami még tovább erősítette az egyház
megosztottságát, Az így támadt elégedetlenség újult erővel vetette fel az igényt, hogy
tisztázzák az egyháznak a társadalmi-politikai berendezkedésekhez való viszonyát. Az
egyház olyan misztérium, melyre nem alkalmazható egyértelműdefiníció vagy leírás.
Lehet olyan elméletet alkotni az egyházról, amelyik a fent említett modellek valame
lyikét felhasználja, de egyikük sem használható önmagában. Hadd javasoljak ezért
egy olyan képet, amely talán jobban összegezhetné és irányítaná az egyházról szerzett
tapasztalatainkat.

Az egyház: a tanítványok közössége

II. János Pál pápa Redemptor hominis című enciklikájában hálával emlékszik XII.
Pius pápa tanítására az egyházról, mint Krisztus misztikus testéről, majd így folytatja:
"Ha Isten népe közösségének tényleg a tudatára akarunk ébredni - amely közösség
annyira teljes és oly sokféle -, elsősorban Krisztust kell szemlélnünk, aki valamikép
pen a közösség minden egyes tagja felé kimondja ezt a felszólítást: »Kővess engem!«
Az a tanítványok közössége, amelyben mindenki - igaz, hogy más és más módon 
követi Krisztust. Innen adódik ennek a közösségnek »szernélyes« karaktere." (21.
ford. Diós István).

Az egyház mint a tanítványok közössége elnevezés nem általános a katolikus egy
háztudományban, de van bizonyos bibliai alapja, főként az Apostolok Cselekedetei
ben, ahol "a tanítványok gyülekezete" (közössége) (6,2) és - még gyakrabban - "a ta-
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nítványok" kifejezést rendszeresen arra vonatkoztatják, amit mi egyháznak nevezünk.
Ez az elnevezés világosan kifejezi a kapcsolatot az egyház és a húsvét-előtti közösség
között, és ezáltal kimutatja az evangéliumok számos helyének jelentőségétaz egyház
tudomány számára. Néhány teológusnak nehézséget okoz választ adni arra a kérdés
re, vajon Jézus akart-e egyházat alapítani, s ezt valóban megtette-e. E kérdésre nem
adhatunk leegyszerűsítőválaszt, de a fő probléma megoldódik akkor, ha felismerjük,
hogy Jézus szándékosan hozta létre és tanította a tanítványok csoportját, s részt adott
nekik tanító és gyógyító hivatásában. "A tanítványok gyülekezetét" minden kétséget
kizáróan Jézus alapította meg. Ha ennek fényében látjuk az egyházat, fölfedezzük,
miért téves az alábbi jelszó, amely találóan összegezi oly sok kiábrándult keresztény
véleményét: "Jézus - igen; az egyház - nem." Valóban Jézusnak kell lennie az elsődle

ges központnak, de az ő követése kikerülhetetlenül azt is jelenti, hogy tanítványai le
szünk, tehát csatlakozunk a közösséghez. Jézus jelenlétét csak az egyház közvetíti szá
munkra. Mivel hiányzik a külső érzékszerveinken keresztül átélt közvetlen kapcsolat
Jézussal, a közösségben és annak emlékein keresztül kell közelednünk Hozzá. Még a
Biblia magányos olvasója is az egyház által közvetített Jézusra talál, hiszen ez az a kö
zösség, amely megírta az Újszövetséget, összegyűjtötte a könyveket és ma is kezébe
adja híveinek. A bibliai Krisztus elfogadásával óhatatlanul is földi tanúivá válunk.

A tanítvány-kőzösség képe elkerüli a hierarchikus felfogás negatív elemeit is.
Csupán Jézus Mester, a szó teljes értelmében, követői pedig mind testvérek (Mt 23,
8). Ennélfogva ez az egyházkép megszüntet minden polaritást és elidegenülést; azok
szabad társulását segíti elő, akik személyes elkötelezödéssel válaszolnak az evangé
lium hívására.

A "tanítványok közössége" elnevezés azoknak az emlékét idézi, akiket Jézus gyűj

tött maga köré; a tizenkettőt, valamint Péter, Jakab és János belső körét. Az aposto
lok vezető szerepét Lukács erősen hangsúlyozza az Apostolok Cselekedeteiben. A ta
nítvány nem önálló ügynök, aki spontán fejezi ki saját élményeit, sem őrmester, aki a
fentről kapott parancsokat továbbítja. Tanítványnak lenni inkább azt jelenti, hogy
megbízható követői vagyunk egy vezetőnek, akinek az elképzelését magunkévá tet
tük. Ez a felfogás tehát az egyházon belüli tekintély és hagyomány szerepét erősíti,

megvédi a hierarchikus vezetés és a történelmi folyamatosság elvét anélkül, hogy az
intézményesség túlzásaiba esne.

A tanítványok közösségeként értelmezett egyház képe megfelel az egyházról szer
zett mindennapi tapasztalatunknak. Egy olyan korban, amelyben a meggyőződéses

keresztények - Peter Berger kifejezését használva - "kognitív kisebbséget" jelentenek
a világ majd' minden országában, beleértve a névlegesen keresztény nemzeteket is: a
hívő szívesen azonosul az ősegyházzal, a tanúknak határozott küldetést vállaló kö
zösségével. A mai keresztények, akik belépnek az egyházba vagy kitartanak mellette,
a korábbi generációknál sokkal inkább személyes hívást követnek, és arra szabadon,
tudatosan válaszolnak. Valahogy úgy. ahogy az első tanítványok feleltek Jézus vagy az
apostolok hívására. Tanítvány-voltunk megmutatja az Úrhoz fűződő kapcsolatunk
törékenységét is; könnyen megcsalhatjuk vagy megtagadhatjuk. ahogyan azt néhá
nyan a legelső tanítványok közül is megtették. Ahhoz, hogy a tanítványok közösségé
ben ki tudjunk tartani. minden nap újra szükségünk van az Úr kegyelmére.

A tanítványok gyülekezete szerényebb egyházképet sugall. mint az említettek. A
tanítvány meghatározás olyasvalakira utal, aki még nem érkezett be; tanuló. aki most
próbálja megérteni az idegen szavakat és megfejteni a zavarba ejtő tapasztalatokat.
Tanítványnak lenni annyit jelent. hogy még mindig úton vagyunk a teljes megtérés. a
nekünk ajándékozott élet felé. Az egyházban ma a legtöbben így vélekednek ma
gukról.
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Az egyházon belüli élet nem statikus állapot, hanem állandó mozgás. Nem csak az
eljövendő örök élet felé haladunk, ahogy az "Isten zarándok népe" kifejezés sugallja.
Hol összehívnak bennünket a közösségbe, hol pedig szétküldenek a világba. Mint
tanítványokat először egybegyűjtenekminket: a Mester lábainál ülve várjuk tanítását
és meghitt szavait. De nem lehetünk önzők és tétlenek. Azt, amit a belső termekben
hallottunk, tovább kell adnunk másoknak, hírül kell adnunk az üzenetet. A kiképzett
vagy még csak félig kész tanítványt misszióba küldik, és ezáltal apostollá válik. Ez az
egyházkép tehát hallgatólagos parancsot tartalmaz. Ha a katolikusok tanítványoknak
tekintenék magukat, akkor könnyebben kapcsolódnának bele az apostoli küldetésbe,
és kevésbé hagynák rá a keresztény tanúságtételt a .Jrívatésosok't-ra.

Dogmák, szentségek, vezetők

Mint már említettük, a legtöbb katolikus intézményként tapasztalja meg az egyházat,
de ezt elidegenítőnek érzi. Ha az egyházat a tanítványok közösségeként értelmezzük,
akkor intézményes jellemzőit - dogma, szentség, hierarchia - olyan eszközök együt
tesének tekinthetjük, amelyek lehetővé teszik a tanítványi életet abban a korban,
amelyben a Mester már nincs láthatóan jelen.

A dogma nem merev formula, amit az intézményes hűség próbájaként vetnek ki
ránk. Olyan kijelentés, amelyet csak az egyház mint egész képes kinyilvánítani a
közös hűség kifejezésére. Ha elfogadjuk azt a hitet, amely által a közösség él, akkor
őszintén magunkévá tudjuk tenni a szabályait is. A dogmatikus megfogalmazások
ugyanakkor mindig túlmutatnak magukon a misztériumok olyan gazdagsága felé,
amely nem írható le szabatos kifejezésekkel, és csupán az egyház létében való élő

részvétel hordozza. Ezért a dogmáknak azok számára van értelme, akik részt vesznek
a hitközösségben, és segítségükkel alá tudják vetni magukat Jézus tanításának.

Gyakran halljuk, hogy a szentségek túlságosan mechanizáltak.Ennek nincs jobb
orvoslása, mint hogy átgondoljuk jelentésüket a tanítványok közösségeként értett
egyházban. A szentségek fordulópontok az egyház életében. Nem csupán tárgyak, ha
nem a kegyelem alkalmai, amelyeket gazdagon megáldott az Úr ígérete, hogy eljön
népe közé. A szentségekben nemcsak mi beszélünk Jézusról, hanem Ő is szól hoz
zánk. Nemcsak emlékezünk rá, hanem meg is tapasztaljuk a hitben, hogy jelen van
szava és a látható szentségi jelek révén. A szentség vételére összegyűlt közösség nem
csupán emberi közösség. Az Úr jelenléte átalakítja és eltölti a Szentlélek erejével. Az
Úr szentségi jelenlétének köszönhetően a keresztények nemcsak úgy látják Jézust,
mint egy történelmi személyt, akiről a könyvekben olvasunk. Elfogadják gondolko
dásmódját, és ezáltal úgy tudják megítélni és meglátni a dolgokat, ahogy Ő tenné.
Hűségesek és engedelmesek tudnak lenni szolgai utánzás nélkül: nem kapnak részle
tes utasításokat arra, hogy mit gondoljanak és cselekedjenek. Jézus gondoskodott ar
ról, hogy tanítványai megbízható felnőttekké váljanak anélkül, hogy megszűnnének

igazi tanítványok lenni.
Ahhoz, hogya tanítványok valódi közösséggé váljanak, szükségük van gondosan

kiválasztott és képzett vezetőkre, mint amilyenek az apostolok is voltak. A közössé
gek lelkipásztorait szentség útján bízzák meg Krisztus nevében. A pappá szentelés a
vezetés adományának elismerése és megerősítése. Jézus a fölszentelt és megbízott
lelkipásztorokon keresztül múködik, megértésüket felülmúló erővel (Jn 11,51). A tör
vényes lelkipásztoroknak engedelmeskedve elnyerjük azt a kiváltságot, hogy magá
nak az Úrnak hódolhatunk. mint ahogy az írás is mondja: "Aki titeket hallgat, engem
hallgat" (Lk 10,16).
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Tanítványnak lenni kemény és megerőltető elhivatottságot jelent. Száműzi a vasár
nap reggeli kereszténység illúzióját és az "olcsó kegyelem" csábításait. Jézus hívása
nak engedelmeskedni annyit jelent, hogy szakítunk a világgal és annak csábításaival,
és hogy felszámolunk minden függést és kapcsolatot, amely megakadályozhatna ben
nünket a Szentlélek hívásának meghallásában és követésében. Elindulni a tanítvány
ság útján azt jelenti, hogy részt vállalunk a Keresztből (Jn 16,20). Az Újszövetség sze
rint kereszténynek lenni nem egyszeruen azt jelenti, hogy az értelmünkkel hiszünk,
hanem hogy az Igét cselekedjük, és Jézussal együtt vándorok vagyunk. Jézus példája
ra emlékezve a tanítvány sosem vár teljes sikert az életben, hanem az üldöztetés és
vértanúság ösvényét tekinti természetesnek. Azok közűl, akik az egyházat tanítvá
nyok közösségének tekintik, senkinek sem szűkséges panaszkodnia, hogy az egyház
nem eléggé igényes. A tanítványság árát nem szűkséges törvénybe foglalni és egyházi
szabályokban kimerítőenkodifikálni, hiszen szerves része Krisztus hívásának.

A mai problémák új megközelítése

Ha az egyházat a tanítványok közösségének tekintjük, akkor megoldást találhatunk
azokra a dilemmákra, amelyek a II. Vatikáni zsinat óta sok vitára adtak alkalmat.
Ahogy az Újszövetség ismételten figyelmeztet minket, a hatalom és főleg a lelki hata
lom birtoklásával könnyű visszaélni. A liberális politikai teoretikusok gyakran java
solják a hatalom korlátozását egy demokratikus és alkotmányos felügyeleti testület
révén. Ám ez a rendszer - mint ahogy a világi társadalmakban látjuk - még szélesebb
körben osztja el a hatalom birtoklását, anélkül, hogy segítene egy kézben egyesíteni a
hatalmat és bölcsességet, ahogyan ezt egy jól rnuködö társadalom megkívánná. Akár
hogy áll is a dolog a politikai társadalomban, az egyházban csak érett és megbízható
tanítványokra szabad ruházni a hatalmat és tekintélyt, nehogy maga a közősség elve
szítse eredeti természetét, és a "só" ízét veszítse. Az "egy ember - egy szavazat" de
mokrácia idegen lenne az egyház számára. Csak a közösségbe és annak vezetőségébe

vetett bizalom képes az új tanítványokat arra oktatni, hogy ne a saját természetes haj
lamaik, hanem Krisztus szelleme szerint gondolkozzanak és ítéljenek. Az eredményes
tanítványi tevékenység alapján kiválasztott és megbízott vezetőkre joggal bízhatunk
nagy felelősséget.Az egyházban mint a tanítványok közösségeben azonban nincs he
lye az olyan önkényeskedésnek, amely a keresztények közös testületét a szolgai töké
letlenség állapotában kívánja megőrizni. Minden elkötelezett és érett kereszténnyel
tisztelettel és figyelmesen kell bánni.

A pappá szentelés kifejezi Krisztus szentségként való jelenlétét az egyházban; azok
számára alkalmas, akik állandó felelősséggel tartoznak egy hívő közösségért, és akik
a közösségeket közös istentiszteletre hívják. A szolgálatokat az egyházban mégsem
korlátozhatjuk csupán a fölszenteltekre. Megfelelő beiktatási szertartások kínálkoz·
nak azok számára, akik laikusként vállalnak szolgálatot, másféléket. mint a lektorok
és akolitusok tisztán formális szolgálata. Bizonyos értelemben minden tanítvány
meghívást kap valamilyen szolgálatra: arra, hogy részt vegyen a tanítványok közössé
gének alakításában. A szülöket, tanárokat és másokat sokkal jobban fel kellene vilá
gosítani meghívásuk szolgálat-jellegéröl, ezáltal szűkítve a szakadékot a fölszentelt és
föl nem szentelt szolgálatok között.

A pappá szenteléshez szükséges feltételek bizonyára továbbra is vita tárgyai lesz
nek. Több megoldást is fontolóra vehetnénk. Függetlenül attól, hogy az egyház föl
szentel-e nőket, fölvesz-e nős férfiakat a papi rendbe a latin szertartásban - az önzet
len Krisztus-követést továbbra is meg kell kívánni az egyház minden tisztségviselöjé
től. Főként a közösség lelkipásztorainak kell Krisztus hitelt érdemlő jeleinek lenniük,
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akit tanítóként, liturgikus és lelki vezetőként képviselnek. Életmódjuk az Ő életének
kézzelfogható visszatükrözése kell legyen. Azokat, akik az egyházat elsősorban kifej
tett tanok és törvényes jogszabályok kifejezéseiben értelmezik, gyakran megzavarják
a történetiség és a kulturális alkalmazkodás igényei. Az időbeli és térbeli sokrétűség
élesen veti fel az egyház identitásának kérdését. A Jézus személyébőlszármazó közös
ség örökké ugyanaz marad, még a korok végeztével is (Mt 28,20). Mindig hűségesnek

kell maradnia a Szentírásból és a hagyományból megismert eredetihez. Minden ta
nítványnak személyes kapcsolata kell legyen Jézussal, az Úttal, az Igazsággal és az
Élettel, hogy a közösség sose veszítse el kapcsolatát isteni és életadó gyökereivel.

A tanítványság azonban, mint említettük, nem szolgai utánzás. Az érett tanítvány
megkapta Krisztus lelkét és magáévá tette az elveket, melyeken a közösség alapul.
Miután magáévá tette Krisztus gondolkodásmódját, túl az Úr kifejtett utasításain
(l Kor 7,25; 40), Szent Pálhoz hasonlóan, "mindenkinek mindenévé" válhat (l Kor
9,22). Krisztus törvényét, amit a Szentlélek írt a tanítványok szívébe, kűlönbözökép
pen lehet megfogalmazni a különböző egyének és csoportok igényeinek és képessé
geinek megfelelöen. A felelős változtatásokat és pluralizmust a hit kifejtésében és a
fegyelemben nem kell a közösségre nézve fenyegetésnek tekinteni, ha nem homályo
sítják el az egyház azonosságát, amely a Krisztusban élő egyetlen közösség.

Evangéliumi és társadalmi küldetés

Az egyháznak mint a tanítványok világméretű közösségének szüksége van doktrí
nákra, viselkedési szabályokra és törvényes struktúrára, de ez csak a külsö váza an
nak, amit a keresztényi lét valóban jelent. A keresztény élet magja - indítványom sze
rint - a személyek közötti kapcsolatok hálózatában és főként minden hívőnek az Úr
Krisztushoz fűződő kapcsolatában áll. A keresztény hitet és tanítványságot sosem le
het dogmákban és szabályokban kimerítően összefoglalni. Ezeknek a külsöségeknek
csak addig van jelentése és értelme, amíg lehetövé teszik számunkra, hogy osztoz
zunk az evangéliumi életformában.

Az evangélium hirdetését ezért nem tekintjük csupán tanok, vagy akár "az üzenet"
közlésének. Krisztus tovább él ebben a közösségben, amely ápolja emlékét és meg
idézi szellemét. Evangéliumot hirdetni - a szó katolikus értelmében - szükségszerúen
azt jelenti, hogy meghívunk másokat a tanítványok közösségebe. és részt veszünk ab
ban a bizonyosságban, amit csak a tanítványság szolgáltathat.

A keresztény hit nemcsak a hitszabályok elfogadását és a szentségek meghatározott
alkalmakkor történő felvételét jelenti, hanem áthatja az egész életet. Megváltoztatja
azt a módot, ahogy a személyek közötti kapcsolatot értelmezzük, és ezért társadalmi
vonzatai is vannak. Az evangélium elfogadása azonban nem fegyverzi fel automati
kusan a keresztény embert vagy az egyházat arra, hogy megoldja az emberiség mai
komplex politikai, gazdasági és katonai problémáit. Az egyház tagjai, tisztában lévén
a közjó iránti felelösségűkkel,arra törekednek, hogy másokkal együttműködjenekés
hogy az evangéliumi értékek szerint törekedjenek az emberiség problémáinak meg
oldására, ahogy azt a legutóbbi pápai enciklika is javasolja. De nem fognak megfeled
kezni arról, hogy a keresztény elkötelezettség társadalmi vonzatainak teljes elfoga
dása személyes megtérést és hitet kíván. A társadalmi tevékenység ezért az evangé
lium hirdetése nélkül nem lehet tökéletes. Az evangélium hirdetésének viszont mindig
lesz bizonyos hatása a társadalomra. Mivel a központi döntések helyessége a keresztény
hit mellett sok más tényezőtől is függ, fontos, hogy elkerüljük az egyház és a politikai pár
tok hatásköre közötti összeütközést. Azok akik hevesen vitatkoznak egymással társada
lompolitikai kérdésekről, harmonikusan élhetnek tanítvány-társakként.
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Ökumenizmus és katolicizmus

A katolikusok nem tagadják, hogy más közösségek keresztényei is követik Krisztust.
A tanítványságról szóló legjobb múveket protestánsok írták, akik közül Dietrich
Bonhoeffer nemcsak abban tűnik ki, hogy megírta A tanítványság ára círnú rnűvét, ha
nem hogy a tanítványság gyakorlását egészen a vértanúságig vitte. A tanítványok kö
zössége végtére is nem állhat elkülönült vagy ellenséges csoportokból. Minden ke
reszténynek küzdenie kell egy olyan egységért, amelyet megvédenek a hitvallás, a
szentségek és a papi rend kötelékei. Az eredeti és irányadó elképzelés szerint a ta
nítványok közössége megköveteli, hogy mindenki szolidaritásban egyesüljön azokkal,
akik az apostolokat követik a felügyeleti hivatásban, és hogy a lelki közösség fenn
maradjon a "Szent Péter-i hivatal" viselöjével, hiszen elsősorban rá van bízva az általá
nos egység szolgálata. Az ökumenizmus tehát arra irányul, hogy helyreállítsa a tanít
ványok közösségét azon kereteken belül, amelyek a harmonikus hitvallást és az
evangélium útján való igazi közösséget biztosítják.

Huber Mária fordítása

LUKÁCS LÁSZLÓ

Testvérek közössége - az egyház

Papi és szerzetesi hivatások

A papi és szerzetesi hivatások megfogyatkozása az elmúlt két-három évtizedben egy
re növekvő gondot jelent szinte az egész egyházban - a drasztikusan csökkenő szá
mok újra és újra meghökkentenek bennünket, amikor statisztikákat böngészgetünk.
A papságtól és a szerzetességtől megválók száma felszökött. A papi és szerzetesi hiva
tást választók száma pedig a korábbiakéhoz képest a töredékére süllyedt, s ez ag
gasztóan összeszorította jövő kilátásainkat. E tények láttán sovány vigaszt jelent az,
hogya nyugat-európai országok többségében mintha túl lennének már a hullámvöl
gyön ( ez hazánkról sajnos nem mondható ell). Azzal sem nyugtathatjuk meg magun
kat, hogy a teológiai fakultásokon végzett civil hallgatók aránya változatlan maradt,
sőt emelkedett - a házas diakónusok és a szakképzett civil munkatársak kitöltik te
hát a pasztorációban keletkezőhézagokat.

A kép teljességéhez hozzátartozik az is, hogy az egyházmegyék felelős vezetőit és a
híveket is elsősorban a papi hivatások alakulása foglalkoztatja, hiszen a közvetlen és
föl nem adható feladat a hívek lelkipásztori ellátása. A szerzetek mindig is afféle ön
kéntes szabadcsapatnak számítottak az egyház köztudatában: jó, ha vannak, de az
egyház fennmarad egy-egy szerzet kihalása után is. Hasznos munkát végeznek külön-
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