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A kérdés
megfogalmazása

Ki szólhat az
egyház nevében?
A kérdés manapság igen összetett. Igaz, hogy a püspökök vagy
testületileg az egyház nevében szólnak, vagy a saját egyházmegyé
jük fejeként, de az is igaz, hogy sok egyéb hang is megszólal rnos
tanában az egyházon belül. Időnként úgy látszik, hogya különféle
karizmák ápolása Krisztus Titokzatos Testének szolgálatában in
kább a kakofóniának nyitott utat, semmint a teljesebb harmóniának
a hitben, reményben, szerétetbent De a Lelket nem lehet elfojtani
(1Tessz 5,12-25). Ha folyamatosan szeretnénk figyelni a Lélek jelen
létére és működésére. akkor késznek kell lennünk meghallani ezt a
sokféle hangot az egyházban. Napjainkban, mint minden korban,
megfontoltnak kell lennünk az ítéletalkotásban. Az egyházon belül
megszólaló hangok közül jónéhányegyértelműen az egyháztól
származik, és az egyház javát szolgálja: megbízható és a Lélek által
vezérelt teológusok Krisztus és az ő egyházának szolgálatában,
napjaink vértanúi, szent asszonyok és férfiak, akik Krisztus kereszt
jének szemtanúiként szólnak, prófétai hangok, amelyek sürgetnek
bennünket, hogy arra menjünk, amerre néha nem szívesen men
nénk az Isten országának teljessége felé vezető úton.

Ugyanakkor van néhány hang, amely katolikusnak mondja ma
gát, és amely azt a benyomást kelti, hogy az egyház nevében
szól, de valójában nem az. Ki dönti el? Az erre a kérdésre adandó
válasz régen sokkal világosabb volt. Nem így egy olyan korban,
mint amilyen a miénk is, amikor a megnyilvánulás és a párbe
széd szabadságának és a nyílt véleménycserének az értékei meg
kérdőjelezhetetlenek. Egy olyan világban, amelyre jellemzőbb a
pluralitás, mint az egyhangúság, és amely a változást fontosabb
nak tartja az állandóságnál, fel kell tenni: "Ki szólhat az egyház
nevében?"

Tovább bonyolítja a kérdést az a tény, hogy az "információs for
radalom" idején, tehát az "elektronikus korban" sokan vannak,
akiknek lehetóségük van a közvélemény formálására a katolikus
hit és élet kérdéseiben, de nem rendelkeznek az ehhez szükséges
kompetenciával. Sokan hozzáférnek a leghatékonyabb kommuni
kációs eszközökhöz, és azt a látszatot keltik, hogy az egyház ne
vében beszélnek. Ennek egyik módja, hogy a szervezetük vagy a
"web-oldaluk" nevébe felveszik a "katolikus" jelzőt, vagy feltét
len engedelmességüket hangoztatják a Szentatya és a püspöki tes
tület iránt vagy egyszerűen csak "katolikus" hangulatot, környe
zetet teremtenek programjaikban.
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A megoldáskeresés
kérdései

A józan ítélőképesség

A képek korát éljük, és a képek nagy erővel hatnak ránk. A ké
pek gyakran hangosabbak a szavaknál is. A katolikus emberek
közül sokan, de mások is, gyakran feltételezik, hogy az a katoli
kus, aki hozzáfér a médiához, magától értetődően kompetens a
katolikus egyházzal kapcsolatos összes kérdésben. A "katolikus"
perspektívák széles skáláját képviselő személyek és csoportok (a
szélsőbaltól a szélsőjobbig) jelentkeznek ilyen módon. Jónéhány
esetben az egyház törvényes tekintélyét fenyegetik azok, akik sze
repelhetnek a tömegtájékoztatásban, de egyáltalán nem vagy csak
alig illetékesek a katolikus teológia vagy egyházi tanítás termetén.
Üzenetük tartalma gyakran pontatlan és/vagy félrevezető, a stílu
sukat pedig düh, gyűlölet és személyes támadó hang mérgezi. A
dolog iróniája, hogy - úgy gondolják - mindez az egyetlen,
szent, katolikus és apostoli egyház, a "valódi" egyház szolgálata
érdekében történik.

Az egyházon belül mindig is voltak eltérő hangok. A korunkra
oly jellemző szabad gondolatcsere, a párbeszéd iránti elkötelezett
ség és a kifejezés szabadsága üdvözlendő nyereség számos jelen
tős visszaélés ellenére is. De ha ezekkel a nyereségekkel Krisztus
Testének, az egyháznak életét és építését akarjuk szolgálni, akkor
felelősen és bölcsen kell ápolni és használni őket. Szerintem nap
jainkban a lényegi kérdés a "Ki szólhat az egyház nevében?" kér
dés mögött a következő: "Hogyan szólunk az egyházban?"

Hogyan alakítunk ki mi, különösen a lelkipásztorok az egyház
ban olyan beszédstílust, amely megtestesíti katolikus hagyomá
nyunk gazdagságát, a mai egyház és világ különböző igényeinek
és elvárásainak fényében? Hogyan fejezzük ki az egyházban a
szavaink mögött és szavainkon túl rejtőző élő isteni Igét? Hogyan
fejezzük ki az élő Igét az egymással való érintkezésünkben úgy,
hogy valóban megéljük és építjük Krisztus Titokzatos Testét, Isten
dicsőségére?

Katolikus egyházunk egyik legnagyobb gazdagsága a józan íté
lőképesség hagyománya. Szent Pál világosan felsorolja azokat a
kritériumokat, amelyek segítségével a keresztény közösség fel
tudja ismerni a Szentlélek jelenlétét és működését soraiban: "... a
Lélek gyümölcsei viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, ked
vesség, jóság, hűség, szelídség (szerénység), önmegtartóztatás
(tisztaság)" (Gal 5,22). A Szentlélek jelenlétének hiányát szintén
hangsúlyozza Szent Pál, amikor a test kívánságai és a Lélek ellen
való tusakodása fölött siránkozik (Gal 5,17). A korai keresztény
századokban Cassianus tisztázta a szellemek józan megítélésének
szabályait, és irányelveket adott arra vonatkozóan, hogy a keresz
tény ember hogyan észlelheti a Lélek jelenlétét illetve jelenlétének
hiányát. Nem is beszélve Loyolai Szent Ignác nagy örökségéről a
lelkek józan megítéléséről.

Mindazonáltal hagyományunkban mintha kissé túlzottan volna
jelen az egyén személyes Isten-kapcsolata, amely azzal a kocká-
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A "katolikus" jelző

használata

Összhang a Lélek
ajándékaival

A hivatal kegyelme
és a józan konszenzus

zattal járhat, hogy túlságosan individualista lesz. Az egyház
struktúrái, az istentisztelet, az imádság, a papi hivatás, a tanítás,
annak erkölcsi követelményei a katolikus életre az egyházban és
a világban mind-mind a józan tisztánlátás eszközeit kínálják ne
künk. Úgy vélem, hogy a mai egyháznak égetően fontos olyan
struktúrák kialakítása, amelyek segítik laikus híveit a józan ítélő

képesség ajándékában és feladatában, amit közösségi ítélőképes

ségnek is nevezhetnénk, azért, hogy biztonságosabban eldönthes
sék, "ki a katolikus". Bár meggyőződésem szerint szükséges,
hogy a helyi püspöki karok szabályozzák a "katolikus" szó hasz
nálatát a különböző médiumokban, mégis úgy látom, evvel pár
huzamosan komoly közös erőfeszítést kell tennünk annak érdeké
ben, hogy a mai katolikusokat a lelkek józan megítélésének egy
házi hagyományain neveljük, és folyamatosan alakítsuk.

A józan ítélőképességű katolikus abból képes felismerni azt, aki
az egyház nevében szól, miként beszél. Jelen vannak-e a Lélek
ajándékai, gyümölcsei, termései az üzenetben és a médiumban,
vagy esetleg félelem és megosztottság, gyűlölet és arrogancia ér
ződik az üzenetből az alázatosság és engedelmesség erényeinek
álcája alatt. A józan ítélőképességű katolikus szív azt is tudja,
hogy a tömegtájékoztatásban való szereplés semmilyen garanciát
nem jelent a katolikus teológia vagy az egyházi tanításban való
jártasságra.

Akik az egyház nevében szólnak, felelősek azért, hogy a Lélek
ajándékaival és gyümölcseivel összhangban kommunikáljanak. Ez
azon is múlik, hogyan beszélnek, függetlenül attól, hogy mit
mondanak, tanítanak, vagy írnak. De tisztában kell lennünk az el
mondottak, tanítottak vagy leírtak "természetével" vagy "státu
szával". Egy püspöki körlevél a papi hivatásról más súllyal esik a
latba, mint valamelyik pápai tanács vagy a római kongregáció
dokumentuma, nem is beszélve az ezek és az egyházi Tanítóhiva
tal kifejezett tanításáról. Gondosan meg kell jelölni, milyen súlyú
és érvényű az, ami elhangzik, nehogy az egyházi építészet vagy a
vallási öltözék egyik-másik fajtája iránti elfogultságunkat a kriti
kátlan, gyanútlan hallgató vagy néző az egyház tanításaként ér
telmezze. Figyelmet kell szentelni az egyház nevében szóló tekin
tély természetének, milyenségének.

A lelkipásztorok és püspökök nem feltételezhetik, hogy hivata
luk kegyelme egyedül elégséges ahhoz, hogy az egyház nevében
szóljanak. Úgy gondolom, hogy közülünk azok, akik az egyház
nevében szólnak, hivatalukból eredően teszik ezt, mivel a katoli
kus hit és élet kérdéseiben illetékesek és a Lélek által vezéreltek;
előbb azonban kérjék ki azok tanácsát, akiknek a tanácsa igaznak
és megbízhatónak bizonyult, s törekedjenek józan mértékű kon
szenzusra, a kölcsönös tisztelet szellemében. Ha azok, akik hiva
talból szólnak az egyház nevében, ily módon beszélnek, akkor hi
vataluk kegyelme virágzik. Ha egyéb hangok szólnak így az egy-
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házban, akkor méltóak a meghallgatásunkra. Együttesen a szava
ink mögötti és a szavainkon túli Ige eszközeivé válunk, és azt
példázzuk, hogyan kell beszélnünk az egyházban ahhoz, hogy
felépíthessük Krisztus Titokzatos Testét. Ha ily módon beszélünk,
az segíti a laikus hívő józan ítélőképességét,hogy eldöntse, hogy
ki és mi méltó a bizalomra és engedelmességre, amikor "szörföz
nek" az Interneten vagy kapcsolgatnak a különböző programok
között, amelyek válogatás nélkül "katolikus"-nak nevezik magu
kat.

A Szentlélek Jelenléte Meggyőződésem, hogy a kérdést, hogy "Ki szólhat az egyház
nevében?", csak a Szentlélek teológiájának fényében lehet megvá
laszolni. Szentatyánk, II. János Pál pápa az 1998-as évet a Szerit
lélek évének nyilvánította. A Lélek jelen van Krisztus egész Testé
ben. Az egyházban sem az egyesek, sem a közösségek nem ren
delkeznek a Szentlélek monopóliumával. A Lélek jelenlétét aján
dékai és gyümölcsei jelzik a bőséges termésben (vö. Gal 5,22).

Leghatékonyabban a történelemben a szentek szóltak az egyház
nevében. A szent és a bölcs az "egyházból" szólt az "egyháznak".
De nem szóltak-e, legalább egy bizonyos értelemben, az "egyház
nevében" is?

Jól tennénk, ha megfontolnánk az ősi mondást: lex orandi, lex
credendi. Az ebben rejlő bölcsesség az, hogy katolikus identitásunk
és hitünk lényegét legjobban imádságunk és imaéletünk fejezi ki.
Bizonyos tekintetben az Ige és a szentségek által hűségesen ösz
szegyűjtött Krisztus Titokzatos Teste szól legjobban az egyház ne
vében. És mivel a püspök feladata elnökölni a helyi egyház hite
és istentisztelete fölött, az egész világegyház hitével, reményével
és szeretetével összhangban, ezért a püspöknek egyedülálló és he
lyettesíthetetlen feladata az, hogy az egyház nevében szóljon.

Freyné Huszti Piroska fordítása
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