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A hívek ésa világ

Világi hívek
Krisztus egyházában
Ha valami túlhangsúlyossá válik az egyház életében, akkor a Szent
lélek gondoskodik arról, hogy rövidesen újra a helyére kerüljön
mindaz, ami értékének nem megfelelőhelyre szorult. A II. Vatikáni
zsinat előtt jócskán átment a köztudatba, hogy az egyház azonos a
püspökökkel és a papokkal. Ők az egyházi emberek, ők nyilatkoz
nak az egyház nevében. De már ekkor is kezdtek megerősödni a
világi hívek mozgalmai. Ha csak az Actio Catholicára gondolok,
akár itthon, akár világviszonylatban, vagy nálunk az egyházközsé
gi képviselőtestületekre, látszik, milyen komoly és az egyház épí
tésében milyen felelős munkát vállaltak ezek is, mások is. A II.
Vatikáni zsinat pedig olyan nézőpontot. méltóságot és feladatot
nyilvánít ki evilági hívekkel kapcsolatosan, amilyen a keresz
ténység elindulásánál, az apostoli időkben és közvetlen utána volt
megfigyelhető.Helyére került tehát mind a világi hívő, mind a pap
és püspök. Krisztus misztikus testében fontos és egyedülálló, .csak
általa betölthető helyet és feladatot kap a szem, a fül, de a kisujj
vagy a legkisebb sejt is, a világi, a pap, a püspök, az apa-anya, az
özvegy, a mélyen vallásos környezetben élő és a majdnem pogány
körülmények közt munkálkodó. A misszió, az evangelizálás nagy
munkája nemcsak a szolgálati papságé, hanem az egyetemes papság
minden tagjáé. így ír a Lumen gentium: "A világi hívőknek sajátos és
megkülönböztetett vonása a világba tartozás. Az egyházi rend tagjai
olykor foglalkozhatnak világi ügyekkel, világi szakma gyakorlásával
is, de a saját külön hivatásuk alapján ők elsősorban és állapótszerűen

a szent szolgálatra vannak rendelve... Sajátos hivatásuk alapján a lai
kusok dolga az, hogy az ideigvaló dolgok intézése és Isten szerint való
rendezése által keressék az Isten országát. A világban élnek, vagyis a
legkülönfélébb feladatot és munkakört kell betölteniük a családi és a
társadalmi élet megszokott körülményei között: mintegy ezekből a
szálakból van szőve életük. Itt hívja őket Isten, hogy szerepük a ko
vászé legyen: belülről szenteljék meg a világot, az Evangélium szelle
me szerint helytállva a maguk feladatában, és így elsősorban életük
tanúságával, hitük, reményük és szeretetük ragyogásával mutassák
meg másoknak Krisztust."

A család feladata

Krisztus és az egyház szeretetkapcsolatát jeleníti meg a férj és fele
ség szeretetkapcsolata. Milyen segítő, megbocsátó, türelmes, áldo
zatos szeretet ez! A pokol kapui sem vesznek erőt rajta, ti. Krisztus
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Megvílaszolandó
kérdések

szeretetén. Vajon felfedezhető-e, vonzó-e világi híveink családi ott
hona? Szeretete? - Az Atya és Fiú önátadó szeretete "tenni" a
Szentlelket, ahogy a Hiszekegyben imádkozzuk, "aki az Atyától és
a Fiútól származik", Megtermi-e a gyennekeket minden család sze
retetkapcsolata? Példásak-e a gyennekvállalás "teremtő" feladatá
ban és kitüntető méltóságában világi hívő keresztényeink? - Az
első evangelizálók a szülők. A karácsonyfák csillagszóróinak ragyo
gásában megismerik-e a gyerekek a második isteni személyt, az
értünk emberré lett betlehemi istálló lakóját, Jézust? Az Istennel
találkozás imádságos háza-e minden katolikus családi otthon, ahol
a Szent Család példájára naponta közösen adnak hálát, mondják el
búnbánatukat, sírják el kéréseiket? Innen elindulnak-e a kicsik és
nagyok az egyházközség imádságos közösségébe, a templomba,
hogy Krisztussal, az értük feláldozódóval találkozzanak a szentmi
seáldozatban, és szívükbe fogadják a szentáldozásban? Ismerik-e
szomszédaikat, azok örömével együtt örülnek-e, bajaikon próbál
nak-e segíteni, enyhíteni? Benne élnek-e az egyházközség közössé
gében, anyagi gondjait sajátjuknak érzik-e, a lelkipásztorhoz és a
többi megkeresztelthez fűződő kapcsolatuk olyan-e, mint amilyen
nek a titokzatos test sejtjeinek. tagjainak kell lennie, mint amilyen
az élő emberi test organizmusában a sejtek viszonya?

A világi hívek a társadalomban

Bárhol él, bármit dolgozik, ott és abban "keresztény" módon kell élnie,
dolgoznia. Nem határozhalja meg munkájának minőségét sem a borí
ték, sem az ajándék; Krisztust kell látnia minden beteg emberben, akiért
dolgozik, minden munkatársában, akikkel együtt kell munkálkodnia.
Politikai nézeteit nem korlátozza az egyház, de csak olyan nézetet,
irányt támogathat, amelyikben a krisztusi erkölcs jelen van, ahol való
ban a közjóért és nemcsak egy-egy társadalmi réteg jólétéért küzdenek.
Ha pedig valamelyik szakszervezet tagja (s miért ne lehetne), akkor is
a közjó, az igazságosság, az emberség és az egész társadalom érdeké
nek figyelembevétele kell hogy irányítsa. Milyen jó lenne, ha például
nálunk is megalakulnának a keresztények szakszervezetei, és bemu
tatnák az egyház szociális tanítására épülő szakszervezeti munkát. Bár
harcolni kell a keresztény erkölcsökre épülő igazságos társadalmi ren
dért és az ezt megalapozó törvényekért, de ha ezeket megvalósítani
nem áll módjukban, még komoly összefogással sem, akkor is "köte
lező" keresztény módon élve létezésükkel, ha lehet szavaikkal és tö
rekvéseikkel is evangelizálni, tanúságot tenni Krisztusról.

Kisközösségek és a lelki táplálék

Szükséges, hogy mind a kisközösségek, mind pedig a lelkiségi
mozgalmak nyitottak legyenek az egyház lelki táplálékának befo
gadása után másokat táplálni, befogadni. Ugyanakkor arra is vi-
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gyázniok kell, hogy ne vessék el e Test szervezeti felépítését, mert
ha különválnak, leszakadnak e Testről, lassú vagy gyors sorvadás
nak, biztos pusztulásnak lesznek részesei. A külső evan
gelizáláshoz, a családban és társadalomban megkívánt tanúság
tételhez megfelelő táplálékra, megfelelő "test-melegre" van szük
ség, s mindez az egyházban működő kisközösségekben található
meg. Igaz, jó vezetőket kell képezni, hogy jó táplálékot nyújtsanak
a kisközösségek tagjainak. Ezek a mozgalmak az egyházon belül
napjainkban igen fontosak. A szónokok közösségi korról beszélnek,
az emberek mégis elmagányosodottak. Kellenek e közösségi tudat
ra segítő, életüket még jobban Krisztushoz kapcsoló összefogások.

Az egyházközségek szerepe

Az egyházbfróságl
testületek

A pásztor, a közösség számára a püspök által küldött felelős veze
tő, a közösség minden tagjának szolgája, a plébános. 6 az egyház
községi képviselőtestületelnöke, a szolgálati papság felszentelt tag
ja. Felelős a püspök és Isten előtt a rábízott területen minden em
berért, elsősorban a megkereszteltekért, másodsorban a Krisztus ál
tal meghívott, de még az egyházhoz nem tartozó többiekért. Fel
adata az evangelizáló tanúságtevő szolgálat is, mind szóban, mind
életpéldájával. Ehhez munkatársakra van szüksége. Ilyenek általá
ban a "fizetett" alkalmazottak: a kántor, a sekrestyés, a harangozó,
olykor az irodai adminisztrátor s néha a házvezetőnő. Feladatuk
világos, munkájuk minősége lelkiségük fokától függ. Nekik "hiva
talból" is tanúságot kell tenniök az emberszeretetről. hogy Krisz
tushoz vezessenek, és ne eltávolítsanak tőle. Nagy felelőssége a
papnak és az egyházközségi képviselőtestület tagjainak, hogy csak
alkalmasakat tegyenek meg ezekre a szolgálatokra.

A világi híveket a közösségben az egyházközségi testület kép
viseli. A hívek maguk választják őket. Jó, ha ismerik a megválasz
tandókat: így tudják, ki az, aki a környékükről való, ismeri gond
jaikat és szót emel érdekükben, illetve megfontoltan tud állást
foglalni a mások által felvetett kérdésekben. Bárcsak mindenütt
komolyan vennék e választásokat! A tagok munkája szolgálat, az
egész egyház és benne az egyházközség érdekeinek képviselete.
Gondjukra van bízva - erre külön bizottságot ír elő mind a ma
gyarországi szabályzat, mind az egyházi törvénykönyv - az
anyagi ügyek intézése. Ebbe tartozik az egyházközségi hozzájáru
lás kiszabása és a beszédéséről történő gondoskodás; annak be
osztása, a kiadások költségvetésének elkészítése, végrehajtásának
ellenőrzése és a zárszámadás elkészítése. Természetes, hogy itt is
a plébános az elnök, szava döntő, de neki is figyelembe kell ven
nie a bizottság tagjainak véleményét, döntését. A világi híveknek,
a bizottság tagjainak szakértelmükkel is hozzá keil járulniuk a
munkák megszervezéséhez, levezetéséhez.
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A hIvek apostoli
munkája

A világi hIvők

munkacsoportjai

A II. Vatikáni zsinat Apostolicam actuositatem kezdetű határozata
nem elégszik meg azzal, hogy a világi hívek a lelkipásztort mun
kakörének csak anyagi feladataiban tehermentesítsék, hanem kife
jezetten apostoli munkára hívja meg őket: "A világiak apostolko
dása sohasem hiányozhat az egyházban, hiszen éppen keresztény
hivatásukból fakad... (vö.: ApCsel 11,19-21; 18,26)... a mi korunk
nem kisebb buzgóságot igényel a világiaktól, sőt a mai viszonyok
sokkalta fokozottabb és szélesebb körű apostolkodást kívánnak
tőlük (1)". "Az egyházközség szembeszőkö példa a közösségi
apostolkodásra, mert egybefog minden ott található emberi kű

lönbséget, és beleiűzi az egyház egészébe. Szokják meg a világi
ak, hogy papjaikkal szoros egységben végezzék az egyházközség
munkáját (ID)". A határozat szemmel tartásával s a kánonjog elő

írása alapján született meg a Magyarországi Egyházközségi Kép
viselőtestületek Szabályzatában s feladataik között a másik bizott
ság létesítése, ti. a lelkipásztori bizottság. Ennek feladata segíteni a
felelős plébánost alkalmas lelkipásztori terv elkészítésében, meg
tárgyalásában és természetesen kijelölt végrehajtásában is. Ha a
terv világos, közülük egy-egy a kijelölt munkacsoport felelőse

lesz, akinek meg kell szerveznie e munkacsoport "dolgozóit".
A Szabályzat beszél liturgikus munkacsoportról is; ennek tagjai

a templom rendjéről, az egyházi ruhákról, az istentiszteleti fel
adatokról (felolvasók, hívek könyörgése, kommentálás, ének, mi
nistránsok...) gondoskodnak. így a közösség számára átélhetöbb
lesz a szentmise, többet mondó egy rózsafüzér-ájtatosság, ottho
nosabb a templom... A hitoktatási munkacsoportnak kapcsolatot
kell teremtenie az iskolások szüleivel, hogy írassák be gyer
mekeiket hittanra, segíti a hitoktatókat, előkészíti a templomi 00
nepségeket, segíti a szülői értekezleteket. A családgondozási
munkacsoportnak be kell segítenie a jegyesoktatásba, meg kell
próbálnia a fiatal házasok kisközössége létrehozását. Az ér
vénytelen házasságban élőknek lelki segítséget kell nyújtania. A
karitatív munkacsoport lelki és anyagi segítséget nyújt az öregek
nek, a betegeknek, az elhagyottaknak, a sokgyermekeseknek, a
menekülteknek, a hajléktalanoknak, a munkanélkülieknek. Amit
lehet, megtesznek a szenvedélybetegek és hozzátartozóik ér
dekében. Ha az egyházközség területén börtön van, a rabok és
hozzátartozóik segítésére is gondolnak. A szükséges anyagiak elő

teremtését megszervezik. A sajtófelelős munkacsoportnak ter
jesztenie kell a jó termékeket. Az egyházközségben saját .Japocs
kát" szerkeszthetnek, amely megadja a legszükségesebb informá
ciókat. Az ökumenikus munkacsoport a plébános vezetésével se
gít az elszakadt testvérekkel imában és szeretetben való mind
szorosabb kapcsolat kiépítésében.
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A világi hívek feladatai paphiány esetén

Sok egyházközségnek nincs helyben lakó plébánosa. Igaz, telefo
non beteghez hívható, temetésekre is átmegy. De ki fogja össze a
közösséget? Ha a pap nincs ott, nem is lehet közösen imádkozni,
áldozni, nem lesz májusi, októberi ájtatosság? Ha több községe van,
nem tud esetleg eljutni egyik-másik temetésre? Minden püspöknek
lehetőségevan, hogy a hívek lelki ellátása érdekében világi hívőnek
is adjon joghatóságot arra is, hogy akár mindennap igeliturgiát tart
son, áldoztasson, a betegeket is megáldoztathassa, sőt az egyház
nevében és szertartása szerint a halottakat is eltemethesse. Ha a

Az egyház építése felkészültsége megvan hozzá, jegyeseket oktathat, a keresztelésre
felkészíthet, hitoktathat. Ha nincs is fe1szentelve a szolgálati pap
ságra, az általános papság részesei vagyunk mindnyájan a kereszt
ségünkkel. Egyházépítő munkánk egy része ebből adódik, másik
részére maga a püspök adhat megbízást, hogy Isten szent népe
hiányt ne szenvedjen az üdvösség felé történő vándorútján. Az ér
szűkületes végtagok is megkapják oldalereken keresztül az élethez
és mozgáshoz szükséges vért, oxigént. Ezek így több munkát vé
geznek, mint egyébként, de azt az egész test érdekében teszik.

Az egyház építésében, a lelkek Krisztushoz vezetésében a lát
ható szervezeten belül a kis családegyházban, akisközösségben
vagy az egyéni tanúságtétel által végzett evangelizálásban és
apostolkodásban minden püspöknek, papnak és világi hívőnek

megvan a Krisztus által kívánt, az egyház megbízása és a helyi
lehetőségek által kijelölt feladata. Felelőssége azt megismerni és
tőle telhetőerr a legtökéletesebben végre is hajtani. Nincs egyház
püspök nélkül, nincs egyházközség felelős pap nélkül - még ha
nem lakik is ott az illető -, de nincs egyház világi hívek nélkül
sem. Mint ahogy nincs élő emberi organizmus fej, szív, bőr nél
kül. Bár mindnek más a feladata, de igazi élő testté kell lenniük.
így van ez Krisztus misztikus testében is. A 2000. év felé haladva
a Szentatya meghirdette az újraevangelizálást. Számtalanszor kifej
tette, hogy erre a feladatra meghív, Krisztus akarata szerint, min
den keresztényt, papot és világi hívőt, sőt a béke, az igazságos
ság, a szolidaritás megvalósítására minden jóakaratú embert is.
Vállalnunk kell tehát mint igazi, egészséges, tanúságtevő, apostoli
feladatot teljesítő sejteknek e nagy munkát Krisztus misztikus tes
tében, egyházunkban.
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