
Hit és élet

Agora vagy agapé?

Az egyházmegyei és a nemzeti zsinatra készülődő köreinkben gyakorta felvetődik két
kérdés. FogIa1kozik-e majd az egyházmegyei zsinat a másik megyével, a vármegyével,
illetve a két megye kapcsolatával? Részt vehetnek-e, részt vegyenek-e a keresztények a
"Ft 'ormpártí estékenn, a nemzet gondjain ilyen-olyan módon enyhíteni akaró politizáló
körökben, a keresztény gondolkodáshoz közel álló alternatív mozgalmakban? Nemritkán
szenvedélyes viták lángolnak fel e kérdés körül:

- A nemzet és az egyház újraformálása nem különülhet el teljesen.
- Részt is vehetünk mindkettőben,de a kettőt semmiképpen sem szabad összekever-

ni. A zsinat Isten vándorló népének imádságos beszélgetése, vagyis belügye.
- Csakhogy mi éppen errefelé vándorlunk, a Kárpát-medencében, s vándorlásunk

közben elesett emberekbe, elesett embercsoportokba, elesett ügyekbe, elesett nemzetbe
botlunk, Ilyenkor nem tehetünk mást, mint az irgalmas szamaritánus.

- Ezzel azt akarod mondani, hogy kezdjünk el politizálni, álljunk ki az agoráraiAmikor
nekünk az asztal körül lenne a helyOnk?!

- Ha valaki mellett kiállunk, óhatatlanul valakinek a pártjára állunk, átmegyünk
pártpolitikába, s nagyon könnyen elpártolhatunk Krisztustól. Elégszer bebizonyította már
az egyház, hogy nem a rendeltetése szerint működik, amikor politizál.

- Számomra az egyház története mást sugall: azt, hogy eddig legtöbbször rosszul
politizált az egyház. Pártoskodott, ahelyett, hogy az Igazság pártjára állt volna. Márpedig

.Krisztus az Út, az Igazság és az Élet.
- Tehát nemcsak irgalmas, hanem igazságos szamaritánusnak is kell lennünk, s ha

szükséges, ki kell állnunk az agorára.
- Már csak azért is, mert a politizálás nem csupán érdekek egyeztetése és védelme,

hanem az értékeké is, a legfőbb érték nevében. .
- Közömbösek nem maradhatunk, de ez nem jelenti azt, hogy ki kell lépnünk a

küzdötérre. A mí szerepünk a partjelzőé: lengetjük a zászlót, ha durva belemenéseket
látunk, ha valaki lesre fut, ha valaki visszaél hatalmával.

-=- Akár akarunk politizálni, akár nem, ha az Ó jeleként vagyunk jelen, máris
politizálunk. Különben a politika nem azonos a keresztény pártokkal, a keresztény
képviselőkkel,a megszentelt zászlókkal.Azis politizálás, ha életünk mínöségével kilógunk
a sorból, ha megvédjük a megcsúfolt rendhagyókat, .ha hallgatunk, amikor mások
hangoskodnak, ha megszölalunk, amikor mindenki lapít, ha felvesszük a mások által

, eldobált szemetet.
- Ez nem mindig elég! És ha például van valami jó elképzelésünk a népesedési

helyzetröl, a sajtószabadságról, a katonáskodásröl, az erömüröl, az egyesülésröl, akkor
van-e jogunk véka alá rejteni az igazságot?

- Ha következetesen elkezdünk keresztényként élni, hamarosan észrevesznek,
rnegkérdeznek, s máris ott állunk az agorán. Nem mondhatjuk, hogy ez a magánügyünk.
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Hazai egyházunk eszmélődéséneksorsdöntő óráit éljük ma át - sok míndenröl esik szö
mostanában, amire valaha gondolni sem mertünk. Megbátoruló és meghangosuló
szavunkkal azonban megfontoltan és felelősen kell bannunk Honi és külföldi példák
intenek bennünket, milyen hibák, veszélyek adódhatnak ilyen helyzetben. Az okos tud
tanulni mások hibáiból is, mondják.

A fenti beszélgetést hallgatva három kételyünk is támad. Az első: fontos a szabad
véleménynyilvánítás, az öntevékenykezdeményezés, de nehogyvalami reformretorikában
merüljenek ki a mi vitáink is. Csak elkötelezett, átgondolt és felelős cselekvéssel lehet
teljesebbé tenni kereszténységünket: életnek kell hitelesítenie szavainkat. A második:
hirtelen megnövekedett szabadságlehetőségeink könnyen zúrzavarhoz, kapkodáshoz
vezethetnek. EmIékezetesek József Attila szavai a változást követelő tömegről. "Kapkod,
nyúl, ahova ér, csűrért. gyárért, boglyáért, hétórai munkáért, a Göncölért. Fiastyükért,
bővizű alföldi kútért -." Reformtörekvéseink csak akkor lehetnek eredményesek, ha
tervszerűek, átgondoltak, összehangoltak lesznek, a kívánatost a lehetőség és a valóság
talaján keresik,

Harmadik megjegyzésünk messzebbre vezet. A II. Vatikáni zsinat új kapcsolatot
kezdeményezett az egyháZ és a világ között, A zsinat krónikáiból tudjuk: Helder Camara
vetette föl először azt, hogy meg kellene fogalmazni, mi az egyháZszerepe a mai világban.
"Nem fordíthatjuk minden időnket arra, hogy csupán az egyháZ belső problémáiról
vitatkozzunk, miközben az emberiség kétharmada éhezik. Azsinatnak foglalkoznia kell az
emberiség legfőbbgondjaival is", mondta ismételten. Ennek nyomán indult el a Gaudium
et Spes címú konstitúció megalkotása.

Azsinat nyitása a világ felé szerte a világon azóta folytatódott a különbözö felszabadítási
teológiákban, növelte a keresztények szolidaritását Inséget szenvedő embertársaikkal,
segített abban, hogy a keresztény élet kilépjen a kultusz izoláltságából, és az élet egészét, a
profán világot is átfogja. A keresztények ma sokkal inkább tudatában vannak annak, hogy
Krisztussal nemcsak a kinyilatkoztatott szöban, nemcsak a szentségekben találkozhatnak,
hanem a szegényekben, segítséget kérőkbenis. Hiszen keresztényvoltunk küldetést jelent
a világban: el kell vállalnunk a felelősséget embertestvéreink evilági boldogságáért és
túlvilági üdvösségéért egyaránt.

Kétségtelen azonban, hogy a világ felé fordulás sok országban túlzásokhoz is vezetett.
Többhelyt fölerősíthette az elvilágiasodás folyamatát is. Sokan pedig úgy értelmezték
keresztény küldetésüket, hogy aktívan belekapcsolódtak a társadalompolitikai küzdel
mekbe, és keresztény életük harcos közélerísegge vagy humanisztikus etikává sekélyese
dett.

Magyar téreken jó húsz évvel a Vatikáni zsinat befejezése után nyílik lehetőség arra,
hogy az egyháZkilépjen a nyilvánosság elé, a keresztények társadalmi kérdésekben is állást
foglaljanak, szolgálatot vállaljanak a közéletben. Jó lenne kihasználnunk a késésból
meríthető előnyöket: megkeresnünk a helyes középutat közélet és magánélet, külsö
cselekvés és bensőséges politika és misztika között, Hiszen az egyháZnak elsősorban

annak kell lennie, aminek Krisztus elgondolta: Krisztus szeretetéből élő közösségnek,
amely konkrét emberi formákban megéli ezt a szeretetet. Isten emberszerető jóságát
elsősorban nem kegyes szavakkal hirdeti számunkra, hanem önzetlen, figyelmes szolgálat
tal. A keresztény testvérközösseg élete és szolgálata Istennek a liturgiában ünnepelt és a
szentségeken át is közvetített kegyelméből meríti erejét, de ez a liturgia hétköznapi
cselekvésben folytatódik. Igazi politika ( tehát közéleti részvétel) csak misztikából (tehát
Istennel való szeretetkapcsolatból) táplálkozhat.
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