
SZENNAY ANDRÁS
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A zsinat: közös munka, közös felelősség

I. Isten vándomépe

A II. Vatikáni zsinat az egyház misztériumát - ha nem is kizárólagosan, de hangsúlyozot
tan - Isten vándorló népének képében állítja elénk. Az egyház lényegéhez tartozik, hogy
"úton van". Útjára magaJéZus Krisztus indította el. így akart egyházában, egyháza által az
emberek között maradni. Isten "úton leVőnépe" azonban csakis úgy maradhatunk, ha nem
egy helyben topogunk, ha folyton tovább lépünk, ha egymás mellett lépkedve egymás
mellett maradunk. Ez mindenkori feladata volt és marad az egyháznak. így van ez
napjainkban is: együtt kell menetelnünk a cél, az Isten országa felé.

Ezt a szemléletet tette magáévá a II. Vatikáni zsinat és ezt tartja szem előtt az azóta
megtartott számos egyházmegyei, tartományi, nemzeti zsinat. Ennek a szemléletnek
"begyakorlására", elmélyítésére hivatott a meghirdetett esztergomi fóegyházmegyei és az
azt követő többi hazaiegyházmegyei zsinat, egészen a megfelelő órában - remélhetőleg

mielőbb - összehívásra kerülő nemzeti egyházmegyeközi zsinatig.
A II. Vatikánum szellemében és tanítása szerint minden zsinatnak elsódleges célkitű

zése, hogy a megújuJástszolgálja. Az egyház világszerte, így hazánkban is, súlyos politikai,
tál'sadalmi ésgazdaságiváltozásokkorában él. Azemberi, tál'sadalmi és szellemi feltételek,
tényezőkátalakulóban vannak. Az ilyen helyzetben minden hívó, minden helyi egyház, mí
több, az egész egyház felteheti önmagának a kérdést: hogyan képes Jézus Krisztus
tanítását, a Jézusba vetett hitet és e hitből fakadó életet az adott kaíröszban, az idők jeleit
mérlegelve egyretermékenyítőbben képviselni és megvalósítani. Olyválaszokravan a mai
helyzetben minden bívlJnek szüksége, melyeket nagy felelősséggel püspököknek,
papoknak és világiaknak IWzösen kell megkeresniOk, hogy azokat önmaguk és az egész
Krísztus-közösség elé túják. E válaszok egyetlen korban, egyetlen problémákkal és
változásokkal terhelt időszakbansem áUnak "kész receptként" rendelkezésre.

Egyetlen egyházmegyeivagyszélesebb kört átfogó zsinat sem egyetlen esemény, hanem
folyamat. Folyama.t, mely az előkéSZítés és szervezés munkájával kezdődik; ennek során
felvetnek, megvitatnak kérdéseket, hogy majd később, a különféle döntésekben meg
formálhassak a válaszokat. E folyamatban minden közvetlen vagy távolabbi résztvevő 
végső soron az egyházmegye, az egyháztartományminden tagja - nagyfelelősségetvállal,
hogy az ewngélium tanítJsán lernérveönmagát, jó lelkiismerettel tudjon]ézus ítélőszéke
elé állni. Ugyanakkor senki sem hagyhatja figyelmen kívül azt a helyzetet és közeget,
amelyben a hit, illetre a hívők élnek - vagyéppen sorvadásban vannak. Evizsgálat számos
gyakorlati következtetéshez vezethet, melyek szem előtt kell hogy tartsák az egyházi
berendezkedést: a püspök, papok, szerzetesek és vilagiak által létrehozott, élő és
megújulni kívánó köZÖSSéget. E vizsgfl~ során arra is ügyelni kell, mi az egyház
elsód1eges küldetése: legyen bú a1bJmas vagy alkalmatlan, minden időben és helyen
hirdetnie kell az evangéliumot,~ekell minden szinten, minden korosztály S7Jmá.ra
a lelkiplsztori munldt, és el kell mélyQlnie a szolgllat szellemében és tetteiben, hiszen
Urunk is amt jött el VWgUnkba, hogy szoipljon.

1ennészetesen az egyhúmcgyei vagy tartC>OWlYi zsinatnak nem feladata, hogy oly
kérdésc:krőltárgy.Iljon, oly döntéseket hozzon, ame1}'dc az egyetemes egyhb.at érintik.
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Ugyanakkor, ha lelkiismeretesen foglalkozik saját hely{ problémáival, az egész egyhaz
számára is jelentős szolgálatot végez. Attól viszont óvakodnia kell, hogy csak a külső, a
jogilag szabályozott cselekvésekre, rendeletekre irányítsa figyelmét. Ezekről is tárgyalhat,
ezekre is szükség lehet. Mindezeknek értelmük azonban csak akkor lesz, ha a külsö,
szabályozott formákban, magatartásban a Krisztus-hit és az abból fakadö élet jut
kifejezésre.

A helyi vagyszélesebb kereteket átfogó zsinat által célzott megújulás csakakkor lesz
valódi, akkor fakad valóban a lelkekben élő Krísztus-hitböl, ha egyben mélyíti, gazdagítJa
a Krisztus és egymás iránti szeretetet. Vonatkozik ez a zsinati megbeszélésekre, vitákra
csakúgy, mint a rendelkezések, döntések, megfogalmazások formaba öntésére. illetőleg

mindezek megvalósítására. Egyetlen zsinat sem lehet öncélú vitafórum. Minden, a zsinatot
előkészítő, azon részt vevő egyháztagra áll: arról ismerje meg őket a világ, hogy úgy
szeretik egymást, ahogy Krisztus szereti őket (vö.jn 13,35). Sbar ez amegáUapítás ahív6
ember sZámára természetesnek tűnik,a mai komplex és pluralisztikus egyhazi helyzetben
mégis komoly feladatokat ró a zsinatnak nemcsak aktiv, de távolabbi résZvevőire is. Az
egyház ugyanis azoknak közössége, akik a Lélektől különféle aj;úldékokat és feladatokat
kaptak. S bár a pápa és a püspök felelős garantál6ja a nagy, illetve a helyi egyhaz
egységének, mégis, az egyház nem oly piramis, melyben a Lélek ajánde1rlaicsakis és
szükségképp ,Jelülrol lefelé': azaz a hivatalok visellJit61 és csakis azok kiJzvetftésével
érkeznek. "ALélek ott fú, ahol akar ... " és - ahogyan ezt Szent Benedek Regulájaban mar
1500 éve feljegyezte - Isten gyakran a fiatalabbnak nyiMnítja ki, hogy mi a jobb (3, 8).

Az egyház életében - hazai egyházunkban, egyházmegyéinkben is - a szolgmat.ok és
feladatok egymáshozkapcsolódnak, hogy épüljön Krisztus teste (vö. IKor 12,27). Ezaz
egymáshoz fonódás biztosítja az egyhaz belső egységét, melyet nem szükségképp és
mindenkor a szötöbbséges vagy egyhangú szavazás fejez ki. A sokféle karizma 
ajándékozza bár a Lélek világiaknak, szerzeteseknek, papoknak vagy püspököknek 
mindig együttesen, az egész "testet" építve fejti ki megújít6 hatását. Minden egyhni
.zsínatolasnak" ez a célja és értelme. S bár az egyház struktúrája a püspöknek és a
papoknak a vezető szolgálatát jelöli ki, mégsem vehetik át kizarólagos mödon és joggal a
"beszélők" szerepét. Hallgatni, meghallgatni - ez is súlyos felelősségbólfAkadófeladatuk.
Sha e kötelezettségüknek eleget tettek, csakis akkor kodifikáJhatjak nyugodt lelkiismeret·
tel a megfogalmazott zsinati határozatokat.

Aki csak kissé elmélyült a II. Vatikáni zsinat tanításában, az jól tudja, hogy az egyház
minden "élő tagjának" a többire is figyelnie kell, másokvéleményét is meg kell hallgatnia.
Bárki, aki úgy kívánna részt venni egy zsinaton, hogyeleve kizárná a mástól, a többitőlvaló
tanulás szándékát, csak visszafogó, hátráltató szerepet játszhat azon. Egyetlen zsinat sem
ülhet úgy össze, hogy "niveUáljon", azaz, hogy valamiféle előre elgondolt, megfogalmazott
séma szintjére süUyessze a zsinati munkát, mi több, a helyi egyház életét. Célja csakis az
lehet, hogy építsen, tovább építsen, megújitson. Hogy Isten vándorlQ népének útJát a
j6v(J felé vezesse. Egyetlen zsinaton sem szabad csoportelképzeléseket, érdekeket, még
kevésbé egyéni elgondolásokat "diadalra juttatni". Azon mindig Krisztus ügyét kell
előbbre vinni, az egyház, illetőleg a helyi egyház életét kell megújítani.

II. Egy eredményes zsinat feltétele!

1. Ügyelni a Lélek szavára
A zsinat feladata, hogy a megújulást szöigálja. Megújulásra viszont csakis ott és akkor
kertilhet sor, ahol a hívőknek füle van arra, hogy meghaUjak: mit mond a Lélek az
egyházaknak, az egyházi Mz6sségeknek (vö. Jel 2, 7). És lényegében mindig, ma is
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ugyanazt mondja, amit nW a Titkos jelenések kOnyYének "köriratában" üzent a kísazsíaí
hét egybazi közösségnek. Azaz:

a) vissza kell találni "az első szeretethez" (2, 4). Ha a zsinat részvevőit és távolabbi
közremúködőitnem az a cél és törekvés vezeti, hogy elme1yüljön Isten és egymás iránti
szeretetük, akkor a zsinati tanácskozáson elbangz6, de az azt követő szavak és tettek is csak
olyanok lehetnek, "mint a zengő érc és pengő cimbalom" (IKor 13, 1-3). Az "első

szeretet" melege és IangoIasa nem ttiri a kényelmes és langyos megoldásokat. Számos
megmerevedett és "kényelmessé vált" szekasnak el kell halnia, hogy a zsinat nyomán új
élet &kadbasson.

b) A megújít6 Lélek kitartást k6vetel",az úr nevében" - csakis így lesz az egyetlen
"eseményMl" - folyamat. Abboz, hogy ez megval6sulbasson, bátorságra van SZükség.
Bátorság kell abboz, hogy ne a mához, a mai környezethez, irányzatokboz val6 szolgai
alkalmazkodás határozza meg a zsinati döntéseket. Bátorság SZükséges abboz is, hogy a
hívek és papok "kényelmetlen" ügyeket is a zsinat elé tárjanak s hogy a zsinat foglalkozzék
is ezekkel. - Bátorság kell abboz, hogy különbséget tudjanak tenni igazság és hazugság,
jog és jogtalanság között, s hogy napjaink zl.írzavarában leleplezzék a hamis prófétákat s
velük, tanításukkal szembebelyezzék a tiszta keresztény tanítást. Bátorság kell abboz is,
hogy észrevegyék és feltárják: a látszatra talán jól funkcionál6 "külső"mögött van-e valódi
"aranyfedezet", azaz mennyire vezeti szavában és tetteiben a bit-remény-szeretet a
papságot és híveket.

c) A Lélek arra is felbivja a (igyelmet, hogy nem a kifelé felmutatbató "sikerek", a jól
működő "gépezet", hanem az úrhoz val6 baség az igazán fontos Oe13; 8). Sbár dolgozni
kell az egyházért, annak megújulasá.ért, de arról sem szabad megfeledkezni, hogy aki
valóban megújítbatja, megmentheti, az maga az Úr. EZért a zsinat legfontosabb feladata,
hogy a híveket ebben a hfiségben megszilárdítsa. Ehűség erejébenválikképessé az egyház,
a részegyhaz arra, hogy felhagyjon tunyaságával, hogy önelégült nyugalmahelyett újra
kitartó munkához lásson (vö. Jel 3,14-20). Ha nem ezt tenné, leleplezödnek szégyentel
jes "mezítelensége". Ehhez a munkahoz teljes bevetés kell, nem maradhat senki sem
"langyos".

Ne értsük azonban félre: az egyhú megmentője mindig az Úr, a megújulás a SZentlélek
műve. De Krisztus és SZentlelke nem erőszakos akciöva1 működik. Munkatársakra van
szükség, akik meghallják Krisztus tanítását és nyitottak a lélek indításaira. csakisbtínbánó,
mulasztásaikat sirat6 és imádkozó emberek képesek a Lelket befogadni, ajándékaival élni,
sugallataira hallgatni, erejébencselekedni. Ebbe a munkába minden egybáztagnak be keU
kapcsolódnia: öregnek és fiatalnak, egészségesnek és betegnek, papoknak és világiaknak, a
nyilvánosság előtt szereplóknek és a háttérben csendben könyörgóknek egyaránt.

2. A testvériség szellemének újraébresztése
Akeresztények Krisztusban és a keresztség szentségébengyökerezőalapvetőegyenlősége
magaban foglalja a közösség minden tagjának radikális testvér-voltát. Erre a II. Vatikáni
zsinat ismételten rámutatott (Egyház 32. és másutt). De erre tanít Urunk: is, amikor
figyelmezteti tanítványait: Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok, mert egy a ti Atyátok
(vö. Mt 23, 5-11). Isten közös Atyánk, Jézus Krisztus pedig mindannyiunk elsőszülött

testvére (Róm 12, 10; Gal 4, 6 és másutt). A fiatal egyházban minden helyi közösség
testvéri közösség volt. Mint fivérek ésnővérekközössége élték meg a Krísztus-közösséget,

Ismeretes, hogy az egyház alapstruktúráját maga Jézus Krisztus adta meg. Viszont azt
sem feledhetjük, hogy a Krisztus által hirdetett és megkövetelt testvériség - testvéri
lelkületet és testvéri magatartásformákat tükröző struktúrákat tételez fel. Mégis, mintha
Isten népe, a Krisztus-hívők közössége ma sajátos "osztálytársadalmt" tárna elénk. Pedig a
Krisztustól meghirdetett testvériségnek vissza kell tükröződnie még a magatartási és
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érintkezési formákban is. A napjainkban - a barokk kor óta még megőrzött

elünnepélyesedett formák, a szarnos területen kialakult merevség semmiképp sem
mutatnak vissza Krisztusra, az ő szavára és példájára. A mai megmerevedett formák az Úr
testvéri velünkmaradásáról nem, vagy csak alig képesek hírt adni.

Áll ez a hivatali, vezetői funkció gyakorlásának "mtn6ségére" is. Ez a "testvéri
tekintély" nem vesz el semmit a tekintély súlyából, de megbatározhatja sajátos formáját.
Ennek érdekében le kell építeni a püspök-papség és a hívő között az olykor még mindig
barokkos formákra emlékeztető távolságot. Nem ok nélkül kívánja az egyházról szóló
zsinati rendelkezés, hogy a keresztények között a kölcsönös bizalom és megbecsülés
uralkodjék, a "világiakés pásztorok között" pedig "családias kapcsolat", amelytől "sok jó
várható az egyház számára". Avilágiaknakugyanis "azok is testvéreik, akik a szent szolgálati
hivatalt birtokolják" (Egyház 32; 37).

A családiasság szellemének kiemelése kétségtelenül új dinamikát hozott és hozhat a
jövőben is az egyház életébe. Ennek a ténynek - a funkdók, feladatok különbözőségének
változatlan érvényben maradása mellett - szükségszerű következménye, hogy idősza

konként minden szint és réteg bevonásávalzsinatokat, tanácsk:ozásokat kell tartani. A testvéri
lelkületből, továbbá az egyházivezetés kollégiális jellegéből fakad, hogy azt nemcsak apápaés
a püspökök szintjén, hanem a püspök, a papok és a világiak vonatkozásában is a zsinat által
megkívánt módon kell gyakorolni - mindenekelőtt apasztoraIis feladatokat szem előtttartva
(vö.j Ratzinger: Das neue Volk Gottes, Düsseldorf 1%9.201-224).

Míndebböl egy helyi, egyházmegyei vagy tartományi zsinat számára az is következik,
hogy az egyházmegyét, részegyházat nem lehet csakis hierarchikus-monarchikus szem
lélet alapján vezetni, még kevésbé lehet a helyi vagy akár az egyetemes zsinatot egyéni
elképzelések szerint irányítani. A püspöknek saját szolgálatát, funkcióit a részegyház
igényei, helyi feladatai és adottságai szerint is értelmeznie kell.

Ha a zsinat nyomán ébredő, de ősi krisztusi tanításból és szellemből forrásozó
gondolatokat a mai konkrét egyházi élettel összevetjük - a világegyház és hazai
egyházunk vonatkozásában egyaránt -, akkor meglehetősen ködös, feltisztultnak, a
krisztusi testvériség szellemétől áthatottnak még egyáltalán nem nevezhető kép tárul
elénk. Kétségtelen, hogy a "bázis" felől érkező, a testvéri szeretetbőlfakadó, azt tükröző,a
megújuIást sürgető igények egyre erőteljesebbek Mégis, a vezetés évszázadokon át
gyakorolt autoritatív stílusán, a struktúrák alakításában (nem a Krisztus által kijelölt
"alapstruktúrára" gondolunk) még alig változott valami. Mi több, mintha sokfelé új
"hideghullám" indult volna útjára, mely a lelkesedést letöri, az őszinte testvéri érzületet
bántja és sokakat elkedvetlenít. - Ami pedig minket, a magyar egyhazat illeti, aligha
mondható el, hogy átjárta volna lelkünket-szívünket a zsinatnak a testvériség, családiasság
légkörét igénylőés árasztó, frissítő levegője.De más vonatko741sban is a kezdeti, mintegy
negyedszázad előtti eufóriát (tessék megfigyelni a hazai zsinati beszámolók, tudósítások
"hajdani" hangvételét) mintha egészen magunk mögött hagytok volna. Pasztorális
"fantáziával", lendülettel viszonylag csak kisszámú csoport vagy személy rendelkezik, és
ügyel rá, hogy óvatos legyen, mert egyhamar több irányból is megkapja a "forrófejű újító"
megbélyegzést. Mintha legfontosabb feladatunk lenne az intézmény, a beidegzett
szokások, gyakorlat "status quo"-jának őrzése, biztosítása. Szomorú tény, hogypapságunk
számarohamosan csökken, az idősebbek megaJ.líthatatlanul végleg eltávoznak közülünk
A világiak aktív bekapcsolása viszont - a nagyszámú lelkes jelentkező ellenére 
valamiféle megmagyarázhatatlan félelem, ellenszenv miatt még csakdöcög.

A zsinat által útra indított és megkívántmegú~egyenesen megköveteli minden hazai
egyházmegyénktől,a magyar egyháztól, hogy nézzen szembe a tényekkel, a nagyszámú
feladattal és problémával, és keresse a jogos igényeknek, követelményeknek megfelelő

megoldásokat. Szükség van erre a "tükörbe nézésre", nem azért, hogy barki is kedvét
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veszítse, hanem hogy valóban bátran tudjunk közösen, testvéri összefogással a holnap, a
megújuIás felé vezetőúton tovább lépni. Nem feledhetjük: ecclesia semper reformanda.

Az életbevágóan fontos lépéseket azonban vakmerőséglenne lelkiismeretes diagnózis
nélkül megtenni. Ezt pedig csakis széles bázison, minél több érdekelt bevonásávallehet
felelősenkialakítani. Nem feledhetjük: van mit "behoznunk", van mit pótolnunk és - ami
ennél is fontosabb - jövőnk csak úgy lesz, ha azért minden tőlünktelhetőtmegteszünk.

Csak a közösen kialakított diagnózis megfogalmazása után kerülhet sor a terápia
kidolgoZására és gyakorlati alkalmazására. Természetesen nem téveszthetjük soha szem
elől, hogy bár széles bázisra kell minden egyházmegyei, nemzeti zsinatot építeni, s az
előkészítés munkájába, az információk és javaslatok begyűjtésébe minél nagyobb számú
hívőt kell bevonni, a zsinaton mégsem "plebiscitumok", néphatározatok születnek Ez
éppoly naiv, sót helytelen követelés lenne, mint például az a törekvés, hogy a püspököt az
egész egyházmegye minden tagja jelölje ki.

3. Küldetés és felell5sség
A testvériség elvéból és gyakorlatából következik, hogy az Úrtól kapott küldetés a hívek
egész közösségére vonatkozik Az egyháztagok - s itt elsősorbana számban legjelentő

sebbekre, a világiakra gondolunk - nem csupán a küldetés "tárgyai", hanem annak aktív
hordozói is. Tevékeny részt kell ezért vállalniok az egyház életében, nem lehetnek annak
csupán "gondozottjai". Kétségtelen ugyan, hogy bizonyos feladatok meghatározott
tagokra vonatkoznak, de még ilyen esetekben is "sajátos rnödon" részesedik azok
küldetésében az egész egyház, mert az a küldetés alanya (vö. Világiak 2; Egyház 33).

A küldetéssel együtt jár a közös felell5sség is. Bár az együttes felelősség sem érint
egyformán mindenkit, de mindenkire vonatkozik a maga módján és mértékében s kiterjed
az egyház egészére: mindenekelőttaz örömhír továbbadásában, a tanúságtevő életvitelben.
a szeretet ébrentartásában. Kiterjed a belső feladatokra éppúgy, mint a világért vállalt, a
"kifelé" ir.1nyuló munkára. EZért kell az egész közösségnek "mindent megvizsgálnia s a jót
megtartanía" (lTessz 5, 21). A II. Vatikáni zsinat ezt a küldetésben forrásozó felelősséget

kifejezetten kiterjesztette minden világira is, a közösségek elöljáróit pedig kötelezte, hogy
ismerjék el a világiaknak mind sajátos mélt6ságát, mind felelősségét: használják fel
tanácsaíkat, bátoritsák kezdeményezőkedvüketés szabadságukat. Hangoztatta a zsinat azt is,
hogy az együttműködés a közösségek vezetésére is vonatkozik, amely nagyobb hozzáértés
sel történhet cavilágiak tapasztalata segítségével" (Egyház 33, 37 és Papi szolgálat 9).

Hazánkban - mint sokfelé a világon - egyre több keresztény érdeklődika teológiai és
a gyakorlati egyházi problémák iránt. Ezt az érdeklődést fokozni kell azzal, hogy egyre
aktívabban kapcsoljuk be őket az egyház életébe, "vérkeringésébe". A sokakban többé
kevésbé meglévó lanyhaság vagya buzgókban a rossz közérzet csak fokoz6dnék, ha arról
kellene meggyőzódniük, hogy "titokban", nélkülük, mintegy fejük fölött, sót olykor
ellenük történnek döntések - véleményükre egyáltalán nem kíváncsiak Áll ez a
szorosabban vett belsőegyházi életre, de érvényes az azzal összefüggő pénzügyekre is. Ez
utóbbiakkal kapcsolatban számos "iskolapéldát" lehetne felhozni: mennyire nem járato
sak papok és püspökök az anyagi javak szakszerű kezelésében, s mennyire rászorulna
egyházunk hoZZáértő világiakbevonására.

A közös felelősségv;illilisb61következik, hogy sem a püspöki, sem a papi szolgálat
jelentóségét és értékét nem csökkenti, viszont az egyház stabilitását, teherbíróképességét
jelentósen növeli, ha a tanácskozásokra, a zsinati előkészítőmunkára, sót magára a zsinatra
is minél szélesebb bázisból hívják meg, illetve választják ki a világi szakértőket,

résZvevőket. Ez a gyakorlat nem a politikai demokratizmus modelljének szolgai alkalma
zása, hiszen a politikai élet, a demokrácia eleve más struktúrákat tételez fel, mint az egyház
belső élete. Ugyanakkor viszont a demokratikus modellek a közvélemény-formálás, a
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konfliktusok kihonU8a, a helyes döntésm~ érdekében az egyhú tlet&en is
gyümölcsözően alkalmazhatók Ezen az úton az egyhúi vezetés is eredményesebbé,
hatékonyabbá válhat - anélkül,. hogy az egyhbnak Krisztus által útra inditott alap
stnJktúráján csorba esnék. Azilyen széles alapokra építkeződöntések sokkal meggytSzőb
bek, hitelesebbek lesznek, mint a döntési illetékességnek jogos, de eltúlzott haogoztat&L
Továbbá: az egyhazi vezetők intézkedéseinek sokkal inkiIbb a testvtri szellemben végzett
megbeszélések, a kimerítő WgyaIasok nyomán érlel6dö k(Jz(Js felellJsség tudata fog
érvénYt szerezni, mint a Vl2etői hatalom jogm hangoztatott döntések közzététele, vagyaz
esetleges szankciók kiládsba helyezése. .
Végső soron a keresztény ember, az egyh4zi köZÖSSég mindJg az egyhb Un1nak,

Krisztusnak tartozik feleMsséggel. Ezért újra és újra egyénnek és közösségnek az
evangélium itéMszéke elé keUállnia, ismerve annak tartalmat, ismerve toWbln az egyház
tanítását (mely soha nem ellenkezhet az előbbivel) és vizsgálva "az idők jeleit".
Ugyanakkor - mindezek ismeretében, minderre ügyelve - felelé5sseggel csakis akkor
képes cselekedni, ha az illetékes egyh4zi Vl2ető(k )től megkapja a SZOkséges információ
kat. Ehhez joga is van, hiszen felnőtt keresztényként csakis így élhet egytma közössé
gében. csak egészen rendkívüli esetekben lehet a tagoktól - sajátos diszkrecionális okok
miatt - ezeket az információkat megtagadni.

4. Közös munkával - a megújulás felé
Kétségtelen, hogy egy egyházmegyei vagy nemzeti zsinat soha nem vá1hat "mindent
gyógyító" orvossagga, mégis kifejezője lehet az egyház - helyi egyház - jó, megfelelő
vagy éppen válságos, problémákkal küzdö helyzetének - és egyben előkészítője lehet az
esetleges válságból való kiemelkedésnek Mindenképpen: fontos lépés lehet a mindJg
szükséges megújulás útján.

Hogy a zsinat vezetését "felülről"gyakorolják, ez a katolikus egyház alapstruktúrájából
következik Viszont az sem kétséges, hogy a radikális testvériségb61 takadó felelősség

tudata minden hívót felszólít az aktív közreműködésre. Hogy erre a közremúködésre
milyen üton-mödon kerül sor - ez már szervezési kérdés. De szellemesen és taWóan
mondta valaki: a hívó nép püspök nélkül vagy a püspök a nép nélkül - ez szerencsét
lenség, de nem egyház.

Minden zsinatnak szolgálQ funkcú5ja van. A hívó embert, az egyh4zi közösséget. mi
több, az emberi közösséget kell szolgalnía Ahogyan Urunk: a legegyszertibb, legsze
gényebb emberekkel is azonosult, úgy kell egyházának - zsinati funkcióját is végezve 
minden jószándékú emberrel azonosulnia -fgy válhat az "ünnepi ülés", a "zsinatolás"
Krisztus munkájának és szolgálatánakfolytatójM A helyes diakónia azonban semmiképp
sem elsősorbanszervezömunka eredménye vagy következménye. Aranyfedezete a lelki
megújulás, csakis ebből a megújulni kész lelkületből tápWkozhat. Oly szellemből,

melynek tájékozódási a1fája és ómegája magaJéZus Krisztus.
Nem feledhetjük: minden zsinat csak egy lépés Isten népének hosszú vándorútján.

Olykor csak rövid, máskor jelentős, esetleg mérföldes lépés. De bmnily szerény
vállalkoZásis, szükséges lépés ahhoz, hogy Isten zarándok népe tljra és újra felszedje sátdt,
és tovább lépjen a következő állomás felé. Kétségtelen, hogy egy zsinattól konkrét
eredményeket wr mindenki. Mégsem feledhetjük, hogy minden zsinat csupán útjelzőkő,

esetleg mérföldkőa cél felé vezető hosszú úton. S azt se feledjük, hogy minden fogható
mérhetö, kodifikálható eredménynél fontosabb, hogy a zsinat nyomán elmélyillj(Jn,
meger6södjön a lelkekben a szeretet. Krisztus és az egymás iránti szeretet. Ez a szeretet
szárnyakat adhat és bátrabbá tesz. Bátrabbak és elszántabbak lesznek a hívők arra, hogy
hitelesebben, meggyőzőbbentárják a világ elé: az Isten és az emberekszeretete elé senkit
és semmit nem szabad helyezniük.
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