
SZENNAY ANDRÁS

Krisztus munkatársai

"Világi híveinek maga az Úr adta az apostoli hivatást. Felszentelésben része
sülnek: királyi papsággá és szent nemzetséggé lesznek (vö. 1Pt 2,4-10), hogy
munkájuk által... tanúbizonyságot tegyenek KrisztusróL" (II. Vatikáni zsinat
Világiakról 3.). Néhány sorral tovább ezt olvassuk: "A világiak apostoli mun
kájának termékenysége attól függ, hogy mennyire eleven kapcsolatuk Krisz
tussal" (Világiakról 4.). Majd: legyenek (Krisztus) munkatársai az igazság szol
gálatában (3Jn 8; Világiakról 6.).

Sok emberben él a vágy - többen, mint a borülátók vélik -, hogy minél
bensőségesebb közösségben éljen Jézussal, hogy az O munkatársává váljék.
Minél jobban mélyül el bennük Jézus "ügye" szolgálatának készsége, annál
nagyobb szeretettel fordulnak embertársaik, a "közel s távolállók" (Ef 2,13)
felé. Egyre inkább olyan emberekké alakulnak át, akik készek teljes együtt
működésreJézussal, hogy - mint O - fényt és meleget hozzanak világunk
ba. Jól tudják: ahol elhal a szeretet, ott válságjelenségek következnek be a
családokban, a kisebb-nagyobb egyházi és világi közösségekben egyaránt. De
azt is tudják: Jézus "ügye" nem megy veszendőbemíndaddig, amíg akadnak
munkatársak, akik meghallják szavát: "Kövess engem!"

Jézus munkatársai nem maguktól teremnek. Krisztus sem véletlenül "talált
rá" tanítványaira, gyűjtötte egybe munkatársait, hanem kereste, meghívta,
oktatta-nevelte, "iskolázta" őket. Sokat fáradt, míg tanítványaiból valóban
"munkatársak", "lsten munkatársai" (1Kor 3,9) lettek, amíg "munkatársai és
katonái" (Fil 2,25) lettek az igazságnak (3Jn 8). A "beiskolázás" időszaka nem
volt könnyű. Olykor Jézus is már-már elvesztette türeimét: "meddig kell még
veletek lennem?" A meghívottak csak lassan értették meg őt. Hányszor és
hányszor kértek magyarázatot, vett erőt rajtuk a csüggedés... De Jézus tudta,
hogy nem fáradhat bele a "pedagógusi" munkába, mivel a munkatársak "ki
képzése" az Isten országának nagy fontosságú ügye. Epp ezért fáradozott
annyit tanítványai oktatásán-nevelésén. Igaz, beszélt a tömegekhez is, erejé
nek, idejének nagy részét mégis távolabbi és közelebbi munkatársai kiképzé
sére fordította.

A "kiképzés" ideje fáradságos munkát igényelt, hiszen a tanítványoknak,
a leendő munkatársaknak "Isten országa titkait" (Mt 13,11) kellett egyre job
ban megközelíteniük. Igaz, ezek a "titkok" nem titkos tanítások voltak, ha
nem arra irányították figyelmüket, hogy lassan f~lfedezzék az Atya gondvi
selő jóságát, megtapasztalják közelségét, s az O akaratát tegyék meg. A
"mennyek országának" titka régen is, ma is az, hogy az ember egyre jobban
megértse, megszívlelje a szeretet titokzatos erejét, hogy ne csupán a szavak
ból, ne is csak könyvekből, hanem a szív bölcsességének segítségével tanul
jon. Kétségtelen, hogy ez az "iskola" a tanítványok számára nehéz volt, sok
munkát igényelt, önlegyőzést követelt - de Jézus jósága, türelme átsegítette
őket a nehézségeken.

Azután Urunk eltávozott a földről. Szolgálatának iskolájába azonban ma
is és a világ végéig hív tanítványokat, munkatársakat. Jézus örökségként,
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feladatként egyházára bízta, hogy az Ó nevében, az Ó munkájának folytatá
sára továbbra is munkatársakat hívjon. Egyháza azóta is a "meghívás egyhá
za", melyben ott, ahol nem akad na többé tanító, aki elhivatottan és hozzáér
téssel végzi az oktatást-nevelést, az élet terméketlen sivataggá válnék. Egy
házi életünk ínségének az oka végső gyökerében - hazánkban és sokfelé a
világon -, hogy hiányoznak, legalábbis kevesen vannak, akik valóban Jézus
munkatársai. Talán sokan hallották a hívó szót, de nem hallották meg, nem
követték azt. Es egyre kevesebb akad azokból a tanítókból, akik a holnap
munkatársait tudnák, akarnák "beiskolázni".

A munkatársak feladata

Természetesen a ma feladatairól, mindenekelőtt a hazai egyházunkban elvég
zendő feladatokról szólunk. A kisebb-nagyobb egyházi közösségekben csakis
akkor lesz lüktető élet, ha ezek nem szakadnak ki az egyház - azaz Krisztus
- vérkeringéséből. Különösen a nagyvárosi plébániákon van szükség azok
ra, akik Jézus meghívott munkatársai és küldöttei. Ahol a világi "tanítvá
nyok" (vö. Lk 10) hiányoznak, ott nem csupán a "szakosított" csoportoknak,
hanem a kisebb, családias, sőt nagyobb közösségeknek, mi több, a plébánia
közösségének élete is előbb-utóbb elsorvad, esetleg a szekták hálójába kerül.
Papságunknak napról napra nagyobb szüksége van és lesz olyan munkatár
sakra, akik szívükön viselik a gyermekek, a fiatalok, a plébánia öregjeinek,
betegeinek, az érdeklődő közelítőknek és a megkeseredett távolodóknak a
sorsát. Akik segítenek, hogy rávezessék az embereket.a töprengőket,a kere
sőket: nem lehet csupán pénzből, televíziónézésből,szórakozásból élni. Akik
már befogadták az igazságot - Krisztus igazságát -, és így maguk is el
tudják mondani másoknak, sokaknak: jöjjetek és lássátok! A mennyek orszá
ga "erőszakot" szenved, csak a kitartók tudnak oda eljutni.

Ha a kisebb-nagyobb közösségek szolgálatában egyre többen lesznek ilyen
munkatársak, akik segítik a már-már emberfeletti módon terhelt papságot,
ha valóban Jézus munkatársainak vallják magukat s eszerint is élnek, akkor
hazai egyházunk - a Lélek erejében és a munkatársak áldozatos szolgálata
nyomán - meg tud és meg fog újulni. Ha viszont nem akad kellő számban
ilyen munkatárs, akkor egyházunk légköre olyan marad, amilyen. A bizony
talankodó, megfáradt, lanyha egyház nem vonzerő a távolállók, de még csak
a bennlévők számára sem. A csakis vagy elsősorban hivatalnoki egyház nem
jó táptalaja és rossz "reklámja" Krisztus ügyének, a kereszténységnek.

Mit tehetünk?

Szabaddá vált egyházunkban tervezők és tervek egyre nagyobb számban
akadnak, s lassan a lehetőségek is bővülnek. De akadnak-e, akik a terveket
valóra váltják? Hagyják-e, segítik-e őket, hogy éljenek a kínálkozó lehetősé

gekkel? Es akadnak-e elégséges számban olyanok, akik szívüket, lelkük iz
zását adják oda, hogy közelebb kerüljön hozzánk az Isten országa? Nem
elképzelésekben szúkölködünk, tervezgetünk is, de akadnak-e kellő számban
segítők, "szolgák", akik tesznek is valamit? Jézus nem ok nélkül keresett és
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hívott meg munkatársakat. Ó maga jól látta - hiszen tudta Ó, mi lakik az
emberszívekben -, hogy könnyek között kell aratni, áldozatokat kell hozni,
hogy majd örvendhessenek azok, akik a termést begyújtik. Jézus itt és ma is
hív és küld munkásokat "szőlőjébe" (vö. Mt 20,4).

Hogyan lehet Jézus "ügye", lsten országának terjesztése érdekében munka
társakat nyerni? Azt kell tennünk - ez minden kereszténynek, elsősorban ter
mészetesen a papságnak kötelessége -, hogy szólni, beszélni kell az "ország
ról", annak feladatairól, szükségleteiről, meg kell mutatní, "elő kell élni" az utat,
életstílust, mely Isten felé vezet. Rá kell vezetni a perlekedőket, a kívülállókat,
hogy - esetleg újra - Jézus közelébe jussanak. Rá kell őket vezetni, hogyan
lehet tiszta és igazi örömre, bölcsességre, több belátásra, hitre, szeretetre szert
tenni. Munkatársakat csak derűs szívvel lehet hívni. Csak így lehet a szomorú
akat, gondterhelteket kitartóvá, örömre éhezóvé formálni, különben elfáradnak
az úton, nem tudnak, nem fognak kitartani Jézus és "ügye" mellett.

Az ember általában készséges a jóra - de gyenge. Csak nehezen vállalko
zik rá, hogy a szükségesnél valamivel többet tegyen, több munkát végezzen,
több terhet hordozzon. Olykor joggal mondja: fáradt vagyok, többre nem
vagyok képes. Mégis, még az ilyeneket is buzdítani, segíteni kell, hogya
nehéz úton kitartsanak. Hogy lassan észrevegyék: maga Jézus hívja és küldi
őket. Csak felelős munkával juthatnak Isten "erőterébe", válhatnak erőtlen

ségükben is erőssé.

Ne mondja senki: ez a papok dolga, papok ügye - az ő hivatásuk, fel
adatuk. Természetesen az övék, is. De gondoljunk é! bevezető zsinati szövegre:
a világi híveknek is maga az Ur adta a hivatást, O küldi őket, hogy apostoli
munkát végezzenek. Es hogyan is tudna egy-két pap egy nagyvárosi plébá
nia, de még egy kisebb egyházközség ezernyi, tízezernyi tagjának valóban
vezetője, lelkipásztora lenni?

Jól tudjuk, a világban élő hívők dolga-gondja ezernyi. Időhiánnyal küsz
ködnek ők is. De az idő beosztása, jó felhasználása - hit kérdése is! A fontos
dolgokra, hát még a .Jegfontosabbra" az ember mindig találhat időt. Akinek
valamire soha nem jut ideje, ez annyit is jelent: az az ügy számára nem
fontos. Jézus épp a fáradtakat hívja magához, hogy "felüdítse" őket.

Ha esetleg többen még mindig azt gondolnák: szívesen lennék én is Jézus
munkatársa, az Isten országának munkása - de erre senki nem hívott meg
(vö. Mt 20,7), akkor valóban itt az idő, hogy felkérjük, felszólítsuk őket: vál
janak végre Jézus ügyének munkásaivá, lsten munkatársaivá. A készségese
ket, vállalkozókat pedig - Jézus példája nyomán - szeretettel támogassuk,
türelemmeloktassuk, nehézségeik közt segítsük.

Fele16sségünk közös

Ahol Krisztus Lelke működik, ott növekszik a szeretet, gyarapodik az erő és
mindez tettre késztet. A tétlen ember - szomorú ember. A tétlen közösségek
- gyümölcstelen fák. Egy szép napon elmegy az egyik, kiáll a másik, majd
lassan lekopik az utolsó is. A hit cselekvő szeretet, tettek nélkül lassan elsat-
nyul,elhaI. ,

Felelős tettekre van szükség. Milyenekre? Altalában nem látványos akci
ókra. Az lsten felé forduló, a neki engedelmeskedő,az imádkozó, a lelküs-
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meretes ember - papra és világira ez egyaránt vonatkozik - a felelős tettek
embere. Kemény munka nélkül, önmagunk "begyakorlása" nélkül elsorva
dunk, s a közösség is, melynek tagjai vagyunk, lassan széthullik. .

A felelős munka befelé és kifelé fordul. Kemény "lelki munkát" követel és
- mivel szeretetből fakad - nyitott kifelé is. Fáradozik a családokért, gond
ját viseli "felabarátjának", azaz környezetének, szomszédainak, munkatársa
inak, a betegeknek és magányosoknak. A felelősen cselekvő szeretet vidám
szívvel oszt a másiknak, szolgál minden embernek. A legtávolabbinak is
szüksége lehet rám, reánk. Az elkötelezett és felelős közösség minden tagja
szolgálja a kisebb és a nagy közösséget. a társadalmat is. Nem feledi, hogy
városunk, hazánk "egy darab" Isten országa lehet, azzá kell lennie.

Meg kell látni és láttatni: bár az Isten országa végső beteljesülésében nem
evilágból való, de a földön, saját "kis világunkban", konkrét feladatok válla
lásával biztosítható a bejutás. A pap és munkatársai - ha felelősen elkötele
zettek az "ország" iránt - észreveszik, miben szenved szükséget "Isten
ügye", hogy ennek "felmérése" nyomán mindenki megragadhasson egy-egy
konkrét feladatot, legyen bár az földi szemmel vizsgálódva igen csekély és
szerény. A lelkipásztorok feladata különösen nehéz és felelősségteljes. A mun
kát nem csupán Ilki kell osztani", de abban aktív részt is kell vállalni. Még a
kiváló képességű világi munkatársaknak is szükségük van a lelkipásztoruk
kal való konzultálásra, meghitt kapcsolatra, a tőle várt segítségre, tudásra. A
jó és készséges munkatárs hálás azért, ha valakire "feltekinthet", ha valaki
nek oktató-biztató, tanácsadó szava nyomán biztonságérzet töltheti el. A
munkaközösségek együtt dolgoznak, papok és világi hívek vállvetve küzdenek.
senki sem "magányos harcos", senki nem vágyik egyéni sikeréIményekre.

Az egyházban- hazai egyházunkban is - egyre nagyobb szükség lesz
nem csupán szoros vagy tágabb értelemben vett "apostolutódokra", hanem
"tanítványokra" (Lk 10), munkatársakra, világi férfiak és nők közreműködé

sére. Olyanokra, akik valóban Jézus munkatársai. Tapasztaljuk, hogy egyhá
zunknak egyre inkább a "saját lábán" kell megállnia. Ha a munkatársak 
különösen a megfogyatkozott papi létszám mellett - egyre többen lesznek,
egyházunk erősödni, gyarapodni fog. Papok és világiak óriási felelőssége,

hogyatávolállóknak, a bátortalanul érdeklődöknek újra és újra elmondják:
jertek és lássátok. Természetesen akit láttatni kell, akit megismertetni, meg
szerettetni kell - maga Krisztus.

Aligha kétséges, hogya holnap egyháza a kis eucharisztikus közösségek
ben válik valóban "megragadhatóvá", lesz "jellé" világunkban. De hiszen
lényegében ez így volt mindig. A "nagy apparátus" egyháza, csak nehezen
nevezhető élő }ézus-közösségnek. Ahol viszont az oltár köré gyűlnek - ket
ten-hárman vagy sokan -, ott.maga Jézus is jelen van. Ahol bárhol az O
nevében gyűlnek össze, ott az O Lelke hatékony, él és éltet.

Jézus "módszerét" kell követnünk: keresni, meghívni, tanítgatni, a szere
tetre kell rávezetni a munkatársakat, hogy közreműködésükkelaz "ország"
örömhíre töltse el a gyakran csüggedő szíveket-lelkeket.

Valamikor Krisztus .küldött hetvenkét tanítványt (Lk 10) a városokba és
falvakba. Oda, ahová O is készült, hogy legyenek útkészítő munkatársai. Ma
is hív és küld, hogy készítsük az Ó útját, hogy segítsük felnyitni a szemeket
füleket az O érkezésére. szavának meghallására.
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