
,
Aramlatole a világegyházban

Beszélgetés Luigi Giussanival
- a laikusok szerepéroi az egyházban -

- Úgy tűnik, hogy az On által vezetett Comunione e Liberazione mozgalomban
sohasem volt alapos vita tárgya a laikus .szerepe" az egyház életében. Mégis sokan
úgy vélik, hogy a "Comunione e Liberazione" az utóbbi évtizedek egyik legdinami
kusabb "laikus" egyházi mozgalma. Mivel magyarázza ezt a paradoxont?

- Valóban így van: soha nem éreztük szükségét, hogy egy bizonyos szint
nél mélyebben foglalkozzunk a "laikus" fogalmával, hiszen egész figyel
münk a "hívőre" , a "megkereszteltre" összpontosul. Ugy is mondhatjuk, arra
az új létformára, amelyet a kereszténység hozott. Mert valójában mi más a
kereszténység, mint az új ember megjelenése, aki természeténél fogva a világ
színpadának főszereplőjévéválik? Ugy tűnik nekem, hogy nemcsak antropo
lógiai, hanem "vallásos" szempontból sincs semmi, ami meghaladná ezt az
elemi üzenetet. A keresztény valóság legfontosabb kérdése nem az, hogy
valaki "laikus vagy sem", hanem hogy létrejön-e benne az "új teremtmény",
akiről Szent Pál beszél, az "új teremtés kezdete" - Szent jakab - vagy az
"újjászületés" - Szent jános szavaival élve. Erre az emberre különböző fel
adatokat lehet rábízni, de ez lényegét tekintve másodlagos probléma.

- Úgy tűnik számomra, hogyaz Ön meggyőződésében tükröződik az az új tör
ténelmi helyzet, amelyben az egyház ma él. A mienkhez hasonló erősen elvilágiaso
dott társadalomban a keresztény hivatása elsősorban az, hogy megélje saját identitá
sát és továbbadja másoknak...

- ...olyannyira, hogya papok és szerzetesek, ha nem tesznek szert
missziós látásmódra és lelkületre, legföljebb kíváncsiságot keltenek az embe
rekben, de általában nem lelnek követőkre. A missziós lelkület a keresz
ténységet eredeti helyzetébe állítja vissza, hiszen a kereszténység nem más,
mint Krisztusról való tanúságtétel. Semmi más! Nagyon rossz látni a kiüre
sedést s az egyház jelentőségének leszűkítését, amelyet annyifelé tapasz
talhatunk a nyugati világban. Ez azért történik, mert az egyházi "hivatalos
ság" magatartása újratermeli a szociológiai értelemben "established", már
fennálló valóságot. Es ezt éppen azokon a pontjain találjuk a művelt világ
nak, ahol kiveszőfélben van a keresztény hagyomány.

r: Ezzel szemben az Ön pedagógiai javaslata az ember "vallásos érze'kébo7" indul
ki. Igy van?

- javaslatunk leglényege leginkább úgy fogható fel, hogy egy már meg
történt eseményt hirdetünk, amely azonban éppúgy megdöbbenti manapság
az embereket, mint Betlehemben az angyalok által hozott üzenet a pásztoro
kat. Ez az esemény megtörténik még mielőtt elgondolkozna az ember, hogy
vallásos vagy nem. Ennek az eseménynek az elfogadása hívja létre és erősíti
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azt az elemi függésérzetet és az alapvető evidenciáknak azt a magját, amely
nek mi a "vallásos érzék" nevet adjuk.

- A kereszténység dogmáiról és Krisztus életének titkairól mindenki beszél az
egyházban, mégis úgy tűnik, hogyezek a kijelentések nemigen hatnak az életre...

- Lehet ugyanis úgy beszélni Krisztus életéről és titkairól, ahogy egy
keresztény Buddha történetét mondaná el. Azaz: van olyan közlés, amely
üzenetet ad tovább, valami valóságos dolgot hirdet, aktuális eseményt - s
ezzel szemben van történelmi elbeszélés, amely többé vagy kevésbé felkelt
heti az emberek érdeklődését. Például, ha azt mondjuk, hogy az egyház tör
ténete során számos csoda történt, hidegen hagyhat mindenkit, de ha azt
mondjuk el, hogy Medjugorjében hét év óta öt gyermek különleges tapasz
talatban részesül, ez az egész világsajtót érdekli, és megérinti sok ember lel
kiismeretét. Ez természetesen csak egy példa. Csak azt kívánom ezzel mon
dani, hogy ami az egyházban hiányzik, az nem annyira az üzenet szó szerinti
továbbadása, hanem egy találko2'Jis megtapasztalhatósága.

- Úgy tűnik számomra, hogyezaz utóbbi megjegyzés döntőjelentőségű. Ha van
ugyanis olyan korszak, amelynek teológiája valóban visszatért a Kriszto-centrikus
sághoz, úgy ez a miénk. Mégis úgy tűnik manapság, hogya keresztények életét nem
érinti meg Krisztus mindenre szétáradó valósága. Hol és hogyan valósítható meg a
találkozás tapasztalata?

- Olyan személyek által, akik már találkoztak Krisztussal, és akiknek az
élete ezáltal valamilyen módon megváltozott. Persze nem jelent találkozást,
ha csak hallgatjuk, hogy valaki az Evangéliumot idézi, vagy azzal kapcsolat-

. ban saját gondolatait mondja el. Ez jó esetben vallásos indíttatású sugallatok,
érzelmi reakciók felkeltését eredményezheti. Találkozás csak akkor jöhet lét
re, ha a kiejtett szavak mögött megérezzük a változást, ami a beszélőben már
létrejött.

- Elmondaná, hogymilyen úton jó továbbhaladnia annak, akiaz On mozgalmá
val találkozik?

- Így lehetne összefoglalni: Első - ismétlem - a találkozás kegyelme,
egy olyan ember tanúságtétele, akin keresztül Krisztus jelenvaló valósággá
válik. Másodsorban meg kell tapasztalni a megfelelést e találkozás tartalma
és az ember saját vallásos érzéke között. Ebből azután következik a továbba
dás vágya, hogy mások is megtapasztalják a jó hírt: vagyis a misszió. Ezen
kívül, ezzel egyidőben megszületik a fájdalom saját következetlenségünk fe
lett és a megértő szeretet az emberek szüksége iránt.

- Hogyan jellemezné a ma uralkodó kultúrát és befolyását a keresztények életére?
- Az uralkodó kultúra a "carpe diem": a lehető legnagyobb gyönyört

kifacsarni a valóságból, annak anyagi oldalából. Ez igen ellentmondásos
helyzet, amit drámai módon a sok ember által megtapasztalt magány, szo
rongás, az öngyilkosság jelez. Ebben az emberi és kulturális környezetben a
kereszténység nagy kockázata, hogy csupán "sémaként" él tovább. Bizonyos
keleti országokban a házakban még van egy sarok az ősök tiszteletére, amely
nek azonban nincs gyakorlati jelentősége. Analóg módon nálunk is tovább él
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a vallásos ragaszkodás szervezett rendszere, amelyet megtúmek a társada
lomban azok kedvéért, akiknek "vallásos igénye" van, de kifejeződésiformá
jában alapvetően idegen az emberek életétől. Ez annyira igaz, hogy már
Feuerbach is így ír: a kereszténység jelenkori tanúi valami "hiányérzet tanú
inak" tűnnek, mert a mai kereszténység, úgy tűnik, csak "az elmúlt évszáza
dok alamizsnájából" él.

- Én úgy látom, hogya fogyasztói szemlélet Keleten csakúgy, mint Nyugaton a
népek .homogenizdldsdnak" alapelve. Mit gondol errol?

- A fogyasztói szemlélet a praktikus ateizmus kézzelfogható formája. Jel
szava a régi reneszánsz mondás: "Vígan élj, gondolj a mára, hátha rosszabb
lesz a holnap" - mely a Mediciek arisztokratikus köreiből fokozatosan át
került a nép gondolkodásmódjába. A fogyasztói szemléletnek halálos ellensége
az igazi vallás. Nem annyira azért, mert önmagában ellentmond a "jobban élni"
ösztönös keresésének, hanem mert hangsúlyozza a mindig jelenlévőarányta
lanságot a között, amit az ember keres, és a között, amije van. Igya jelenbe, a
legelégedettebb jelenbe is a "többre" vágyás fájdalmas feszültségét viszi. '.

- Hogyan lehetne pontosan meghatározni a keresztény és a hatalom kapcsolatát?
- A keresztény nem fél a hatalomtól. Sőt, a kereszténynek kellene legin-

kább megértenie, hogy civilizált együttélés csak úgy létezhet, ha megalázunk
és föláldozunk valamit magunkból a közös jó érdekében, ha megbecsülést és
a többiekben csodálkozást keltő szeretetet tanúsítunk a munka iránt. Ugyan
akkor éppen a keresztény fog harcolni mindenféle hatalommal szemben a
személy szabadságáért és egy olyan társadalomért, amelyet - amennyire
csak lehetséges - a személyes szabadság és a spontán módon születő társu
lások hoznak létre. Az ideális társadalom az alulról és a személyből születő

mozgások áramlata.

- Visszatérve az eredeti kérdésre: mit jelent laikusnak lenni az egyházban?
- Bizonyos értelemben az egyházban minden a laikus hivatása. Mert min-

den hivatás annak a dicsőségnek kinyilvánítása a világban, melyet Krisztus
kér az Atyától Szent János evangéliumának 17. fejezetében: "Eljött az óra,
dicsőítsd meg Fiad..." Ez az óra, tág értelemben véve, a történelem.

- Mit jelent valójában a világiak "bevonása" az egyház életébe? Sokan az egyház
"demokratizálását" értik ezen, például a nOK pappá szentelését. Errol Önnek mi a
véleménye?

- Ezek mögött a kívánságok mögött az a tény áll, hogy - véleményem
szerint - elveszett a kereszténység újdonsága. Ez okozza, hogy az egyházat
úgy tekintik, mint egy világi államot, s ezért a polgár-állam kapcsolat jelen
legi, történelmi felfogását alkalmazzák az egyház életére. Ennek a szemlélet
nek az elterjedése az egyházban - az elterjedést VI. Pál jelentette be és szen
vedte el pápaságának utolsó éveiben .-:.... olyan hatásra vezethető vissza, me
lyet én "protestánsnak" neveznék: ez a kereszténységet kizárólag az ember
és Krisztus személyes kapcsolatának tartja, míg az ember jelenléte a társada
lomban szükségszerűena világi gondolkodásmód értékei és rnűködési struk
túrái szerint lehetséges.
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- Mindazonáltal nem tagadhatja, hogy az egyházban is jelen vanmaa szabadság
problémája. Hogyan lehetséges tehát hiteles "jelenlét" az egyházban? Hogyan lehet
betölteni a híVOK "királyi papságát" az egyházi szervezetekben is?

- Igaz, hogya hatalom Krisztus titka, s amennyiben nem a hit egyetlen
tartalma ad neki értelmet, az egyházban is csak uralkodássá lesz. Másrészt
már Szent Pál is óvta az első közösség pásztorait a kísértéstől, hogy "paran
csolgassanak" a nyájuknak. Klasszikus példája az ilyen uralkodásnak az egy
házi életben egy bizonyos mód, ahogy értelmezik és végrehajtják az egyház
megyei kúriák íróasztalnál megállapított"pasztorális terveit".

Ilyenkor a hatalom mások életének "irányítójává" válik. Az igazi szabad
ság az egyházban lényegében egy olyan dialektikát követ, amely először is
és alapvetően lehetőséget biztosít az ember lelkiismerete számára, hogy a
Szentlélek sugallatát követhesse. Ez azt jelenti, hogy elismerik a hívő jogát
ahhoz, hogy e célból társulatokat hozzon létre.

A valódi szabadság második jellemzője az egyházban abban áll, hogy az
intézmény megállapítja egy-egy ilyen társulás egyházilag hiteles voltát;
mégpedig a püspök jelenti ezt ki egységben Róma püspökével, mert nem
lehet ellentmondás a helyi püspök és a Szentszék által alkalmazott kritériu
mok között,

Végül ugyanennek a dialektikának a harmadik jellemzője az az áldozat,
amelyet az intézmény hoz egy meghatározott esetben az egyház egységének
érdekében. De itt is azonnal ki kell emelnünk egy alapvető következményt:
a kérés nem mondhat ellent az első pontban megfogalmazottaknak (szabad
ság a Lélek követésére és a csatlakozási jog). Az egyházban az "egység"
sosem jelent "homogenitást": az igazság szimfonikus, összehangzó - mond
ja von Balthasar. A vallások közti párbeszédről szólva a Keya-hegyi egyetem
rektora, Matsunaga professzor azt mondta nekem, hogy az ember annyival
"ökumenikusabb", amennyivel mélyebben hatol önmagába, a saját identitá
sába.

- Egyszer hallottam egy ilyen meghatározást: az egyházban a képviselet nem
demokratikus, hanem a karizmák képviselete... Ön egyetért ezzel a felfogással?

- Egy pasztorális terv, egy élet-terv alázatos, óvatos, de szükséges meg
alkotásánál a püspöknek a Szentlélek által keltett erők, a karizmák bevonásával
kell dolgoznia. Ezért az egyházban az igazi képviselet nem a résztvevők számá
tól, hanem szó szerint a karizmák jelenlététől függ. A teljes távlatban, az alkal
mazás pedagógiájában azonban minden egyes hívőre tekintettel kell lenni.

- Az Ön megállapításai lényegében megegyeznek egy, a jelenlegi teológiában
jelenlevő eszméoel, amely szerint a laikus az igazi keresztény. Ezért kérem, fogalmaz
za meg, melyek azok a tényeZOK, amelyek alapján meghatározható a keresztény ember.

- A legalapvetőbb szerintem a vállalt keresztség. Ez két dolgot jelent:
először is, a keresztény felismeri Krisztus jelenlétét, amely az egyház valósá
gában folytatódik; másodszor olyannak ismeri el, amilyennek a tanítóhivatal
jeleníti meg és értelmezi.

- Ön nagy fontosságot tulajdona a keresztségnek: mi történik valójában ebben
a szentségben?
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- A történeti létben itt és most jelenvalóvá válik az új teremtmény, aki
Krisztusban jött a világba, és aki arra van rendelve, hogy megmaradjon az
idők végezetéig, értelmet adva az időnek és a történelemnek.

- Mi a keresztség kapcsolata a bérmálással és foKént az Eucharisztiával, még
mindig a keresztény ember meghatározásának szempontjából?

- A bérmálás a keresztségben elvetett mag kibomlása és érlelődése, az
Eucharisztia pedig az Isten titkával való egység jellé válása. Ez a világ fölötti
tényleges uralom, amely az idők végén nyilvánvalóvá válik, de már most is
él és működik.

- Hogyan és miért születik meg az egyházban a nem laikusok, a papok és szer
zetesek életállapota?

- Ezek olyan karizmák, amelyeket a Szentlélek közvetít a hívek közössé
gének, hogy e hivatásokban szolgáljanak emberek a közösség javára.

- De milyen kapcsolatnak kell lennie a nem laikusok és. a laikusok között?
- Azt mondhatnánk, hogy mindenkinek .Jaíkus't-ként kell jelen lennie a

világban, jobban mondva, keresztényként kell jelen lennie a történelmi kö
rülmények között,

- Karizma és intézmény. Banális lenne szembehelyezni ezt a ketto? egymással,
mintha a~ intézmény alapja nem egykarizma lenne. Arra szeretném kérni, határozza
meg az On nézőpontjából ezt a kapcsolatot.

- Vegyünk egy példát. Az intézmény olyan, mint egy ház, egy család:
akár mint anyagi szervezet, akár mint lakhely. A karizmák az élet forrása
ezen a lakhelyen. Az intézmény egy karizmából születik, Krisztus legfőbb

karizmájából. A karizmák adnak életet az intézménynek, s ugyanakkor az
intézmény megóvja hitelességüket: megtisztítja őket, nem engedi, hogy szét
folyjanak.

- De így beszélve nemérte1celi Qn alá az intézményt, az egyház "objektív szent
ségének" helyét, ahogy azt Szent Agoston nevezte? Nem teszi élettelenné, egyféle
üres dobozzá?

- Az intézmény alapvetőert a szentség, Isten igéje és a tanítóhivatal,
vagyis az összes püspök, egységben a pápával. De hogyan történhet meg,
hogy egy ember, a szentségekhez járulva érzi, hogy új akarat hatja át? Vagy
Isten igéjét hallgatva érzi, hogy új életkedv tölti el? Vagy a tévedhetetlen
tanítóhivatal útmutatását hallva megérzi, melyik úton kell haladnia, minde
nét föláldozva? Hogy ez megtörténik, az nem a szentség, a tanítás vagy a
tanítóhivatal műve, hanem a Lélek gyümölcse. Ahogya pápa mondta 1985.
szeptember 12-i, a Comunio e Liberazione papjai hoz intézett beszédében:
"Az egyházi testület mint intézmény születésének, meggyőző erejének és
összetartó energiájának gyökere a szentségi kegyelemben van. S ez a kegye
lem kifejeződésének, tevékenységének, konkrét történelmi fellépésének mód
ját a különféle karizmákon keresztül találja meg." Ezért olyan emberek, akik
sosem mentek templomba, egy mozgalomban megtapasztalva az egyházat,
napi áldozók lesznek, olyan természetességgel, amelynek nincs szüksége a
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kötelességre való felhívásokra. A karizma és intézmény kapcsolata ilyen meg
határozásának ellentéte a klerikalizmus.

- Ön sajá! magát egy "alapító karizma" hordozójának érzi?
- Nem! En magamat egy élet-áramlat s így egy karizma. hordozójának

érzem. Nem is tudom, mit jelent az, hogy "alapító karizma". Epp azért, mert
karizma, nem követelhetek semmiféle pontos tervet. Mindaz, ami belőle fa
kad, még nagyobb megdöbbenés, mint a kezdet. Nekem természetesnek tű

nik, hogy van valaki, aki egy meghatározott tapasztalat elindítója.

- Az a karizma, amely az On mozgaimát elindította, teljességre törő távlatot
képvisel-e? Azt szeretném ezzel kérdezni, hogy úgy tartja-e: a karizmában máreleve
benne ~ejlett a mozgalom?

- Ugy van, amennyiben valaki ezt a tapasztalatot a Lélek indítása szerint
ismeri fel és teszi magáévá. Ugyanis a kereszténység teljes távlatot nyújt az
embernek. Es nem is létezik olyan valóban embert nevelő alapállás, aminek
ne volna meg ez a jellegzetessége.

- A Lumen Gentium (12) kimondja, hogy a pásztorok feladata a karizmák meg
ítélése, és foleg el nem fojtása. Mi ezzel kapcsolatban az (jn tapasztalata, különös
tekintettel saját püspökeire, MiIánó legutóbbi három püspökére?

- Tapasztalatomból mondhatom, hogy sok püspök tartja magát a Lumen
Gentium on által idézett szakaszához. Néhányan azonban megfordítják a zsi
nati dokumentum kettős buzdításának sorrendjét, és inkább elfojtják a kariz
mát, mintsem értékelnék.

- Osszekötné-e On a szolgálat szót a karizmával? Ha igen, hogyan?
- Olyan értelemben kötném össze e két fogalmat, hogy mindkettő a

Szentlélek adományaként kapott képesség a szolgálatra. Az egyházi szolgálat
a keresztény közösség belsejében végzett szolgálathoz tartozó karizma.

- On a hivatás szót a szentségi kegyelemmel kötötte össze. Az Evangelii nunti
andi és a Ministeria quaedam enciklikák óta a tanítóhivatal ezt a kifejezést a laiku
sokra is vonatkoztatja, azt állítva, hogy vannak "nem felszenteléssel járó hivatások",
amelye~et a laikusok gondjára lehet bízni. On mit gondol errol?

- Ugy gondolom, hogy ha egy püspök hivatásbeli szolgálatot ruház egy
laikusra, akkor analóg módon részesíti ezt a laikust a saját püspöki szentségi
kegyelmében.

- De hiszen akkor minden hivatássá/szolgálattá válik: a házasságtól a sekrestyés
kedésig... Ön szerint az egyház teljes egészében .miniszieridlis"?

- Ez teljesen klerikális egyház volna így, és szerintem ezért nem érne célt.
Hiszen az egyház célja nem önmaga megszervezése, hanem a misszió. Ha
minden "miniszteriális" volna, oda jutnánk, hogya családapának a püspök
kel kéne jóváhagyatnia családtervezését.

- Ön szerint a laikusokra bízható, nem felszenteléssel járó szolgálatokról szóló
átgondolt tanítás megoldhatná-e az egyházban való részvételük problémáját?
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- Nem, hiszen az egyházban való részvételnek a szabadságból kell születníe,
a hit, remény és szeretet által, és a laikusnak olyan módon kell elkötelezetten
élnie a világban, hogy fel tudja mutatni Valaki Másnak, Valaki nagyobbnak a
jelenlétét. Az igazi részvétel tehát missziós lendületből származik.

- II. János Pál a svájci klérushoz szólva azt mondta: "EI kellkerülnünk, hogya
papokat laicizáljuk és a laikusokat klerikalizáljuk." Mit akart ezzel mondani Ön
szerint?

- Talán arra utalhatott, hogya szolgálat fogalmának általánosítása az
egyház kormányzásában való részvétel értelmében olyan téves képzetet szül
het, hogy ez pusztán hatalom kérdése. A keresztény értelemben való részvé
tel az egyház természetében: a misszió. A papok laicizálása ezzel szemben
azt jelenti, hogya klérus, bár kézben tartja a "hatalmat", helyzetét mindin
kább a laikusok helyzetével azonosítja, mintha az, akárcsak a világ szemszö
géből, a szabadság eszményképe volna.

- Talán most már együtt van minden elem ahhoz, hogy a keresztény hivatásról
beszéljünk. Mi az?

- Krisztus hivatásában való részvétel: mi is arra vagyunk meghíva, hogy
megismertessük másokkal az Atyát, vagyis megismertessük Krisztust. Mert
az örök élet, amint azt Szent János evangéliumának 17. fejezetében olvashat
juk, nem más, mint hogy "megismerjenek Téged, az egyedül igaz Istent és
azt, akit küldtél, Jézus Krisztust".

- Mi a jelentősége a háZ/lsságnak és a családnak a laikus híVOK hivatásában?
- Ebben az értelemben a család funkciója: az embert Krisztus felé vezető

útján teljes szervezetként körülvenni. Ennek értelmében lett szentség a há
zasság és ilyen értelemben nevezi a Zsinat a családot "család-egyháznak".

- Lehet-e valaki laikus és egyben Istennek szentelt? Másképp fogalmazva, lehet-e
valaki Istennek szentelt anélkül, hogy pap vagy szerzetes volna?

- Nem értem, miért ne lehetne elegendő forrás a keresztség és a bérmálás,
megerősítvea búnbánattal és az Oltáriszentséggel, míért ne adhatnának ezek
kellő erőt, hogy valaki Istennek szentelje magát a szüzességben?

- Nincsen ellentmondás a laikus lét és a szüzességben megszentelt élet között?
- Ugy tűnik nekem, hogy az egyetlen megkülönböztetés, amelyet a kü-

lönböző életállapotok között megtehetünk: "papok" és "laikusok". Az előb

biek közvetlenül az egyház belső életének szolgálatára szentelik magukat, a
utóbbiak azok a hívők, akik a világ valóságában kötelezik el magukat.

- Új fejezetet nyitunk: az egyházi mozgalmakét, amiro1 a szinódus most tárgyal
ni fog. Mit jelentenek Önnek ezek a mozgalmak?

- Az egyes mozgalmak az egyházban, amelyeket csak a Lélek kelthet,
azok a módozatok, ahogyan egy vagy több ember felfogja a kereszténység
tényének jelenvaló voltát egész titkában és csoda voltában. Hiszen a csoda
az a mód, ahogya titok közli magát, az egyén számára csakúgy, mint az
egész világnak.
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- Mi ma a mozgalmak történelmi szerepe az egyházban?
- Hogy visszavigyék az életet a közös házba, és valódi hajlékká tegyék azt.

- Ezt az újjáélesztést egyedül a mozgalmak végezne1<?
- Az újjáéledés csak "mozgásban lévő" dologból eredhet. Más szavakkal

ez azt jelenti, hogy csak egy mozgalom van.

- A Megújulási Mozgalmak Második Nemzetközi Kongresszusának ztiródokumen
tuma szerint (1987. május) a mozgalmak és a helyi egyházak közt fennálló ellentétek
forrása egyedül aza tény, hogy a mozgalmak újfajta tapasztalatot képviselnek. Az egyet
len megoldás ezek ezerint. hogy legyen megfelelő idő arra, hogy a helyi egyhámk és a
mozgalmak megismerhesse1< egymást. Egyetért On ezzel a véleménnyel?

- Egyetértek; de az az idő legyen tartalommal teli. Az idő akkor oldja
meg a problémákat, ha van valami, ami növekszik; az üresség nem old meg
semmit. Aminek nőnie kell, az a pásztorok valódi egyházi érzülete.

- Nemrégen a Szentatya - egy ismert beszédére hivatkozva - az egyházról
mint mozgalomról beszélt. Mit akart ezzel mondani? *

- Hogy az egyház Krisztus alapvető karizmájának a jele, amellyel O a
világot mozgásba hozza, célja, az üdvösség irányába.

- Valóban hasznos az egyházról mint mozgalomról beszélni? Nem csak zauart
kelt ez?

- Számomra ez olyan képnek tűnik, amely szükséges ahhoz, hogy felfog
juk az egyházat mélyebb céljában és valódi élete szempontjából.

- Ifogyan látja On az egyhámt a laikusokról folytatandó szinódus vigiliáján?
- Ugy látom, mint Isten népét, mely reménnyel telve halad afelé, hogy

mindjobban felismerje saját hitének és szeretetének jelentőségét az egyház
építése szempontjából a világban. Ugyanakkor úgy tűnik számomra, hogya
teológiát s azokat az intézményeket, amelyekre leginkább hatással van, túl
sok régi séma nyomja.

- Például?
- A Iaikátus teológiája, a laikusok problémájának azonossága az egyházi

szolgálatok problémájával; az a veszély, hogy az univerzális hajótörést szen
ved a partikulárisban; a tekintély despotikus gyakorlása; vagy ellenkezőleg,

a laikusok jogainak pártos, anarchikus elképzelése, anarchikus, mintha a hit
igazságát egyetlen csoport birtokolná, s pártos, mert ez a .Jíberalítés" mindig
egyirányú: kedvez a baloldali csoportoknak.

- Ha a pápa meghívná a szinádusra és szólnia kellene a jelenlévő atyák elo1t,
mit szeretne leginkább elmondani?

- Azt, hogy az egyház leglényege a misszió, és hogy ma a mozgalmak
képviselik a missziós akciót a legélénkebben. Azt is mondanám ugyanakkor,
hogy az intézmény, a szentségek, a tekintély és az Evangélium szava az a
hajlék, ahonnan minden táplálkozik.

Domokos György fordIlása Angelo Scola
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