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Papi lelkiség - világiak lelkisége

Kontinuitás és újdonság

A 20. század bizonnyal legnagyobb hatású ekkleziológusa, Yves Congar, egyik tanulmá
nyában hivatkozik a leuveni Katolikus Egyetem dokumentációs központjáhan végzett
érdekes vizsgálatra. Betáplálták számítógépbe az I. Vatikáni zsinat (1870) körülbelül
tizenötezer, és a II. Vatikáni zsinat (1962-65) mintegy százezer szavát, amelyek e két
zsinat hivatalos nyilatkozataiban előfordulnak. A gépi vizsgálat négy kategóriát állapított
meg a szavak használatának összevetésekor:

l. Bizonyos szavakat a két zsinat arányosan egyforma gyakorisággal használ (például
tekintély, tanítás, egyház, hit, tanítóhivatal, kinyilatkoztatás, megváltás).

2. Bizonyos kifejezéseket az elsőnél sokkal többször használ a Il. Vatikáni zsinat
(például érettség 12, szolgálni 17, liturgia 36, Mária 36, személyesség 40, megkeresztelt
43, missziós 75-szörös gyakorisággal szerepel).

3. Van néhány szö, melyet az I. Vatikáni zsinat használ dokumentumaiban, a II. viszont
sohasem (például kiközösítés, eretnek, szekta).

4. Vannak kifejezések, melyeket nem vagy alig szerepeltet az l. Vatikáni zsinat, a Il.
pedig igen sokszor (például Krisztus-hívő1-77, szolgálat 6-147, püspök 8-157,laikus
mint főnév, tehát világi keresztény: egyszer scm-200).

Maga Congar figyelmeztet, hogy ez a számítógépes kimutatás nem a két zsinat
szembeállítását akarja szolgálni, inkább egybetartozását. A kontinuitás és a novum
látószögében arra utal ez a számokkal is jelezhető különbség, hogy ugyanazt a
misztériumot, ugyanazt a hittartományt a kor követelményei szerint más és más oldalról
lehet és kell bemutatni; valamint arra, hogy egy-egy történelmi korszak szökincse részint a
rnúltat idézi, részint új perspektívákhoz igazodik. Hasonló jelenséget olyan költőknél is
nyomon követhetünk, akiknek megadatott, hogy saját maguk állíthatták össze az 50., 60.,
és 70. születésnapjukra kiadott válogatott verseiket. Bizonyos költemények mindegyik
válogatásban szerepelnek. Más verseket tíz-húsz év múlva kihagy a szerzö, mert talán
értékrendje módosult. Néhány vers, mely eddig egyetlen válogatásban sem kapott helyet,
jelentőségében felértékelödik, sőt az életművet jellemzövé mínősülhet. S az elmúlt
esztendők termése is szükségképpen "vers-képviselőket"követel. A költő esetéhen egy
élő öntudat saját múltját, még inkább saját magát mutatja be, s a jelzett változtatásokkal is
mindjobban leleplezi önmagát. Az egyház életében egy-egy korszakos zsinat hasonló
mödon - szóhasználatával, hangsúlyaival, módosításaival - önmagát, az élő organizmust
értelmezi. S életerejét éppen az mutatja, hogy múltjával is azonosulni tud, ugyanakkor
képes elfeledett értékeket megújítani, sőt az új kérdésekre adott válaszait is az önmagával
való szerves egységbe bevonni.

Az említett számítógépes kimutatás azt hangsúlyozza, hogy lényeges átrendezödések
történtek az egyház elmúlt száz esztendejében, s ennek a nagy fordulatnak egyik eleme a
világiak szerepenek a felértékelődése. Elég a hazai jelenségekre és tényekre utalnunk: a
papi hivatások csökkenése mellett megsokszorozódott a rendszeres teológiai képzésben
részesülővilágiak száma. A budapesti levelező tagozaton évente több százan végeznek, a
nappali tagozaton a hallgatók 75 százalékát alkotják, a hitoktatókat képző pesti és vidéki
kurzusokon állandóan növekedik a számuk. Ám az egyházközségi élethen is egyre
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szélesebb azon réteg, melynek tagjai nemcsak gyermekeik gondos és igényes keresztény
nevelését végzik, hanem sokszor hősies segítőkészségről tesznek tanúságot a közösség
ügyeinek intézésében. Kialakult és állandóan szélesedik tehát az a réteg, mely világiként
akarja az egyházban aktívan szolgálni Krisztust. Nem redukált papi lelkiséget akar élni,
hanem önmaga akar lenni és a neki megfelelő lelkiségben erősödni, hogy saját hivatását
maradéktalanul betöltse. Miben tud segíteni nekik a papság? Shatártalan segítökészségü
ket és tennivágyásukat, e nagy áradást tudjuk-e megfelelőcsatornákba terelni, hogy ezáltal
öntözővizünk mindenüvé eljusson? A tisztánlátás érdekében először is vissza kell
tekintenünk az egyház mültjára, benne a teológiai tanításra: mi volt a világi hívek szerepe
és értékelése a múltban?

Visszatekintés

Az újszövetségi iratokban sajátosan vett laikus lelkiségről nemigen van szö, inkább olyan
életkövetelményről, mely szerint Krisztusban és a Szentlélekben kell élnie a keresztény
nek, saját élethelyzetében kell hívő mivoltát megvalósítania. A Szemírás úgy beszél az
egyházról, mint az üdvösség közösségeröl, amelynek eredete az lsten által a világba
küldött Jézus Krísztus. Ennek a közösségnek a tagjai ilyen elnevezéssel szerepelnek:
.kletoí" - meghívottak, .hagioí'' - szentek, .rnathétaí" - tanítványok, "adelphoi" 
testvérek. Mindegyik elnevezés arra utal, hogy ők mindnyájan egyekjézusban, aki belőlük
új választott népet alkot (l Pét I, 10). Mindnyájan arra hivatottak, hogy az egy keresztség
által királyi papság, szent nemzet (l Pét 2,9), és a Lélek temploma (l Kor 3,16) legyenek, s
hogy Istennek lelki, tiszta áldozatot mutassanak be Krisztusban. A .míndenki" és a
"néhány" között ( nyáj és pásztoraik, épület és építői) úgy állíthatók különbségek, ahogyan
az egy Lélek adományai differenciálják az egy közösségen belül a tisztségeket. Az egyház
tehát Krisztusban egészen Istennek szentelt valóság, amelyen belül különféle funkciók
vannak ugyan, de az egységes egész csak a világ üdvösséget munkáló lényege következ
tében válik érthetővé.

Az első három század egyháza egyöntetűen tanúskodik a világi hívők elkötelezett
ségének életképes és dinamikus voltáról, az apologétákon kezdve, a hitvallók és a szüzek
tanúságán át, egészen a mártírokpéldájáig. Ebben az időszakban strukturálódik belülrőlaz
egy közösség. Római Szent Kelemen a papok-leviták-laikusok hármas csoportjáról beszél.
Kelemennek 95 körül írt levelében szerepel először a "laikus" szö, mely a .Iaosz"> nép
főnévből származik, s a korabeli pogány, zsidó és keresztény iratok összehasonlító
elemzése szerínt a következőképpen értelmezhető: nem egy etnikai csoport jelzőjeként
használják, mely szemben áll egy másik etnikai csoporttal, hanem ugyanazon etnikai
csoporton, egy népen belüli kategóriaként, mely a néptömeg és vezetői közöttí
összefüggésre utal. Olyan keresztény tehát a laikus, akinek az egyház közösségén belül
nincs külön tisztsége.

A későbbi egyházat vizsgálva Congar három, időrendben is megkülönböztethető

korszakot mutat ki a laikusok szempontjából. A következő lényegi sajátosságkülönbségek
figyelhetők meg a világi hívők értékelésében.

l. Az üldözés idején, amikor a hangsúly az egyház és a világ szembenállasán volt,
legalábbis a kettő közötti alapvető feszültségen, a klerikusok és a laikusok közti
különbséget nem nagyon érintették.

2. A konstantini korszakban az egyház mint isteni jogú szervezet jelent meg a római
császárság keretein belül, következésképpen a feszültség az egyházon belülre tevődöttát:
részint a papság és a szerzetesség, részint az előbbiek és a laikusok differenciálódására. A
klerikusokból literátusok, a műveltség fenntartói lettek, a hiteles keresztény lelkiség
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mértékévé pedig a világtól való elszakadás foka, azaz a a szerzetesi élet értékeinek a
követése lépett. Ekkor alakult ki és rögzült hosszú időre a laikusok passzív szerepe. ők a
tanítás hallgatói, legfontosabb dolguk az engedelmesség.

3. A nagy felfedezések, a humanizmus és a reformáció eszmei a földi és emberi világ, a
civil társadalom emancipációját hozták magukkal. Az egyház azóta olyan "világias"
világban él, amely büszke földi értékeire. Az egyháznak ebben a szellemi környezetben
kell belátnia kisebbségi helyzetének értékér, "kisded nyáj" és "kovász" mivoltát. Ezen új
helyzetben a teológiai gondolkodás gyorsan megkezdte az Isten népét és a klérust
elválasztó elméleti és gyakorlati szakadék áthidalását, s kezdett olyan laikus lelkiséget
hirdetni, amelyben a világi hívőnek is misszionálnia és evangelizálnia kell, azaz krisztusi
öntudattal kell szolgálnia a világot az emberi élet mindentertiletén. A laikusok öntudatra
ébredésének doktrinális és spirituális jellege az Actio Catholica mozgalommal bontako
zott ki.Amozgalom célkitűzéseszerint az egyház rnínden tagja Krisztus égi uralma alatt él,
ám a Tőle kapott kegyelmi adományokkal az emberi lét minden szeletét krisztusivá kell
nemesítenie.

A II. Vatikáni zsinat útmutatása

A zsinat a felvázolt szellemi és spirituális rnozgasokra, különösképpen Congamak a
harmincas évektől kezdett egyháztani munkásságára alapozva a laikusokkal kapcsolatban
három fontos dokumentumban nyilvánított véleményt (Lumen Gentium, Apostolicam
Actuositanem és Gaudium et Spes). Ezek közös kiindulópontja szerint az egyház Isten
népe és Krisztus Misztikus Teste, amelyben minden tagnak felelőssége és apostoli
küldetése van. Az egyház egységének alapköve az egy néphez, illetve egy testhez tartozás,
mely "egységét az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységéből veszi" (LG 4). Specifikus
jellemvonásaik és feladataik nem elválasztják az egyiket a másiktól, hanem éppen azt
minősítik, ami közös bennük. Az egyház Krisztus megváltói művéből keletkezett, azt
képviseli a történelemben, annak az erejét és érvényét bontakoztatja ki az időben,

míközben e megváltói műbe lassan beleépíti a világot. Így teljesíti be hivatását, hogy az
üdvösség jele és eszköze legyen.

A szerzetesi és a papi lelkiség lényege Krisztus földi életének a szigorúbb követelése, a
világról való lemondás példája. Az evangéliumi tanácsok ( szegénység, szüzesség, engedel
messég) megfogadásával nemcsak önmagukat teszik szabaddá mindenki szolgálatára,
hanem radikálisan tanúskodnak az eljövendő élet értékeiről. A krisztusi mintát olyan
értelemben is szorosan követik, hogy az aszkézis gyakorlataival (magány, böjt, virrasztás
- mindegyik egy magatartásformát és egy lelkületet jelez egyszerre!) azonosulnak a
Megváltóval, s ugyanakkor jelzik, hogy ezeket az értékeket valamilyen mödon minden
kereszténynek élete részévé kell tennie, ha nem is ilyen koncentrált formában. Jól tudjuk,
hogy a szerzetesi és a papi lelkiség nem ugyanaz, mégis olyannyira fedik egymás
értékvilágát, hogy ez a modell érvényes, a Zsinat megerősítése szerint is, a latin egyházra.
Ezen belül természetesen van sajátos világi papi lelkiség, sót több fajta is, nem beszélve a
specifikus bencés, kármelita, ferences stb. szerzetesi lelkiségi irányokröl.

A laikusok lelkiségével kapcsolatban alapvető a LG 31. pontja: az {5 feladatuk nem a
világról lemondásban, hanem az ideigvaló dolgok vállalásában keresni a tökéletes
séget.Amaguk módján ők is részesednek Krisztus királyi,prófétai és papi tisztében, ám ezt
úgy realizálják, hogy belűlrőlszentelik meg a világot. Ezek szerint ami a világi hívőt világi
hívővé teszi, az a világgal szembeni sajátos viszony, még pontosabban az a motiváció,
amellyel az üdvösség nézőpontjából a földi élet egészét elvállalja. Tehát az az elszántság,
mely a családi-társadalmi-kulturális és gazdasági létszférában akarja feIragyogtatni Krisz
tus dicsőségét. A világi keresztény Krisztus megváltói müvéröl tanúskodik a világban, és
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azt meggyökerezteti benne. Az egyház és a világ, bár együtt vannak, mégsem azonosak,
nem fedik egymást, mindig van feszültség, konfrontáció köztük, ám a világiasság helyes
értelme elvezethet Istenhez.

Ha a világi keresztény vállalja ezt a hivatást, akkor élet-tanúságtétele evangelizálássá
nemesedik: akkor a bún elleni küzdelme a világ értékeinek a bún torzulásaitól való
megtisztításává emelkedik: akkor az igazabb, igazságosabb és az ember méltóságát egyre
inkább igen1ő társadalomért való fáradozása lsten országát szolgálja. Az egyháznak a világ
felé fordulása része egy tágabb és komplexebb programnak: erőfeszítései azt a célt
szolgálják, hogy a történelmi ember minél inkább hozzájusson a messiási javak teljessé
géhez. VI. Pál pápa apostoli buzdítása pontosan fogalmaz: "A világi hívek feladata, hogy
megragadjanak minden keresztény, evangéliumi lehetőséget, amire a világban alkalmuk
van, de nélkülük nem valósulna meg" (Evangelii Nuntiandi 70). Úgy is mondhatnánk: a
Krisztus hirdette só-szereppel kell azonosulnia minden kereszténynek. A só nem önmaga
íze miatt fontos, hanem mint adalék, a húsnak, a tésztának, a bárminemű élelemnek az ízét
teszi érzékelhetővé.Ha a keresztény a házasságot, a hitvesi szerelmet, a gyermekvállalást
és -nevelést, miként az élet valamennyi szeletét, képes a hit dimenziójában élni, akkor
dicsőülmeg a mennyei Atya. Mindezt a LG 9. pontja így foglalja össze: "A messiási nép, bár
ténylegesen nem foglal magába minden embert és nemegyszer kicsiny nyájnak tűnik,

mégis az egész emberiség számára az egység, a remény és az üdvösség életerős magja.
Krisztus az élet, a szeretet és az igazság közösségévé tette; felhasználja eszközként min
denki megváltására, és elküldi az egész földkerekségre a világ világosságául, a föld sójául."

Ennek fényében kell látnunk azt a feladatot, amit az egyházi közösségekben a világiak
közrernüködése jelent a lelkipásztori munkaterületeken, Az új szolgálatok (hitoktató,
igehirdető,karitász-szervező,kis közösségek irányítója stb.) valójában nem újak, szorosan
kapcsolódnak az egyháztörténelem során szerzett sok kísérlethez és tapasztalathoz, de
megvalósításuk a XX. század végi Magyarországon a klerikusok és a laikusok közös
feladata. Véleményünk szerint a döntő mozzanat az, hogy a Krisztustól származó egység
alapján sikerül-e megtalálni azokat a formákat, melyek a különbözöség és az együttmű

ködés lehetőségeitegyaránt magukba foglalják; vagyis hogy a szakramentális egyházképen
belül keressük-e a megoldást. Mert az Eukarisztia az a Valóság, ami a klérus és a világi
keresztények másságának értelmet ad, ugyanakkor egységüket is kidomborítja. Az
átváltoztatás hatékony szavai a klérus birtokában vannak, ám a pap a világi hívek imádságos
és aktív részvétele közben, a kultuszban mondja ki azokat. S amikor megvalósul a
kenyérben az átváltozás; amikor már Krisztus Teste, azé a Krisztusé, aki áldozattá tette
magát, akkor mindenkinek, minden résztvevőnekaz áldozatát tápláló valósággá lesz. S a
pap és a világi hívő egyaránt úgy veszi magához, mint természetfeletti tápláló erőt: a
hatósugaramhoz tartozó bármelyik embert elfogadom olyannak, amilyen; legyőzve

önzésernet, a szeretetet gyakorlom vele szemben, azaz áldozattá teszem magam. S ezt az
áldozattá válást táplálja Krisztus az Ő egyetlen és végtelen érvényű áldozatával. Az
Eukarisztia, az új teremtés alapköve így válik a különbözöség és az azonosság zálogává, sőt

biztosítékává. Egyszerre egyesíti és differenciálja a klerikust és a laikust. A világi
munkatársaknak olyan szerepeket kell tehát betölteniük a lelkipásztori munkában, melyek
nem csorbítják, hanem kiemelik a kultusszal, az egyház szakramentális értelmezésével
együtt járó lényegi egységet.

Tennivalók és távlatok

Paradox módon, ahogy láttuk, a helyes egyházkép és a helyes szolgálati papság-kép a
feltétele annak, hogy helyes világi hívő-kép alakulhasson ki. Ha a Krisztus művét folytató
egy egyház misztériumán van a hangsúly, akkor a laikus nem negatíve ("nem a klérushoz
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tartozó személy") határozható meg, hanem olyan valakiként, aki a Krisztushoz tartozó
egyház küldetésében pótolhatatlan szerepet tölt be, s aki isteni Mesterének kegyelmeiből

és tisztéből méltósággal részesedik.
Raymond Winling strasbourgi dogmatikus szerint a világiak lelkiségét a hit három

szférájában kell állandóan formálni és tökéletesíteni:
1. Akapott hit területén. azaz a helyes múltra-tekintés, még inkább a liturgikus lelkiség

vonalán. Allandóan mélyítenünk kell annak a jelrendszernek minél teljesebb látását és
láttatását, ami a "lex orandi - lex credendi" (az imádság törvénye a hit törvénye, tehát a
közösség imádkozása a hit tartalmát is kifejezi) elv alapján történetileg elhozta hozzánk a
Krisztusban való hitet, illetve annak csúcsát és forrását, az Eukarisztiát megvalósító
liturgiát.

2. A reflektált hit szférájában, vagyis a tudott hit elmélyítésében. A szisztematikus
teológiától kezdve, a hitoktató-képző tanfolyamokon át az egyházközségi katekézísíg.
mindennek arra kell .irárryulnia, hogy a hittani és biblikus ismeretek életigazító szereper
kapjanak, vagyis elmélyüljön minden keresztény imaélete, s abból sarjadjon a világban való
tanúságtétele.

3. A hirdetett és megélt hit szférájában lehetövé kell tenni, sót elő kell segíteni, hogy
sajátos tapasztalataikra építve sajátos lelkiségi irányzatokat alakítsanak ki. Ide tartozik az
életforma-lelkiség kérdése, mely a befelé tekintés (csend, ima, töprengés) és a kifelé
tekintés (segítés, áldozatvállalás, cselekvő szeretet) egyensúlyát célozza meg; de ide
tartoznak a különféle aIapeszmére épülő, mégis az egységes keresztény-katolikus
tapasztalatra alapuló mozgalmak és irányzatok, melyek sajátosságaik által is az egység
sokszínűségét mutatják fel.

Papi lelkiség, szerzetesi lelkiség, világiak lelkisége, a lelkipásztori munkában átmeneti
leg vagy Véglegesen aktív szerepet játszó világiak lelkisége: mindenütt különbözöség és
egység, átfedés és sajátság található. Amennyiben sziklaszilárd elvi alapokon állunk, akkor
már "csak" konkrét, helyes döntéseket kell hoznunk. S e tekintetben korunk nagy
hasonlóságot mutat az apostoli egyházéval: Péter pünkösdi beszédéből látjuk, hogy az
apostolok a feltámadás fényében világosan látták a mültat, az üdvtörténet akkori múltjának
és akkori jelenének az egységét. Ám az események folyton túlnőttek rajtuk, mondhatni
nemigen alakították a jövőt, jobbára a felmerülő problémákra adtak helyes ítélettel választ.
A II. Vatikáni zsinat utáni egyház is világosan látja a múltat, valamint a rnült és a jelen
kapcsolatát, de csak arra képes, hogy az események után haladva helyes ítéleteket hozzon.
Talán ez a jövőformálást nélkülöző szolgahelyzet az, amiben a hierarchia is leginkább
azonosulni tud önmaga ontológiai szerepével: kegyelemmel és hatalommal fölruházva
ugyan, de egy nálánál nagyobb titoknak a részese. Ez nem menti fel korunk egyházát (s
azon belül sem klérusat. sem világi hívőit) a töprengés és formakeresés feladata alól, de
kiemeli az egyház létének lényegér, az állandó Szentléleknek-átadottság állapotát. A

,szolgálati papság és a hívek egyetemes papsága kell hogy egy legyen (áldozatbemutató
mivolt ), s kell hogy különbözzék (a világról lemondás, illetve a világ vállalása talaján
állva). Csak elvi lényeglátással lehet a másSágot tolerálni, sőt animálni, s ugyanakkor
egyazon küldetést végbevinni az egy keresztség és az egy Kenyér közösségeben. A
katolikus egyházképben való gondolkodás a garanciája annak, hogy papok és hívek
közösen visszük tovább a történelemben a krisztusi megváltás léttöbbletét.
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