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Egyház
és lelkipásztorkodás

a mai világban
"Az emberiség ma történetének új korszakát éli át... joggal beszélhe
tünk gyökeres társadalmi és kulturális átalakulásról, amely kihat a
vallási életre is" - állapítja meg a zsinat. Az átalakult helyzet ter
mészetesen ennek megfelelő, megújult lelkipásztorkodást követel.

Ha hazánkban és sokfelé a világon szó kerül az egyház, a lelki
pásztorkodás helyzetéről, gyakran halljuk az elbizonytalanodás
hangját.

Vajon hogyan ítéljük meg a mai helyzetet? S hogy néz ki a mai
egyház, és mit mondhatunk az egyház jövőjéről?

Az egyház mozgástereiről címen érdekes áttekintő kötet jelent
meg a katolikusok helyzetéről a mai magyar társadalomban. l E
kötetnek - és más újabb felméréseknek - alapján ismerjük meg
a legfontosabb adatokat, amelyek a magyar katolikusok helyzetét
szemléltetik:

a) A kommunizmus előtti időkben a magyar nép mintegy 50
60%-a volt rendszeresen templomba járó - hasonlóan a környező

országok népeihez. Ez az arány napjainkra visszaesett: a heti
templomba járók aránya 12%-ra, a havonta legalább egyszer járók
aránya (beleszámítva a hetente járókat is) 19%-ra.2 - Az újabb
felmérések szerint vallásosnak vallja magát "az egyház felfogása
szerint" a kérdezettek 13,3%-a, vallásosnak "nem egyházi érte
lemben" 55%-a.3

b) "Növekvőben van a kifejezetten nem hívők aránya, ma mint
egy a népesség 1/3 részét alkotják. Közéjük tartozik az a piciny
kisebbség, amely határozottan, talán harcosan ateista.,,4

A nem hívők számarányukat sokszorta meghaladó mértékben
meghatározóak a társadalomban, a médiában. "A hívő vallásosok a
társadalmi befolyást tekintve peremhelyzetben vannak." A rendszeres val
lásgyakorlók, az egyházhoz hű vallásos emberek a népesség átlagá
nál nagyobb arányban tartoznak ma gazdasági, műveltségi, társada
lmi szempontból az alsó, befolyással kevésbé bíró réteghez.'

c) Ha a vallásukat gyakorlók arányának jövőjét szeretnénk a
számokból megsejteni, figyelembe kell vennünk a jelenlegi vallás
gyakorlók kor-arányait: 70 év fölött van 31%-uk, 50-69 éves
22,7%, 18-29 éves 6,8%-uk. Vagyis a nagyszámú idős mellett ke
vés a fiatal. A templomba járók jelenlegi 12%-os aránya tehát még erő

sen tovább fog csökkeni. - Reményt keltő azonban, hogy a 18 év
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alattiak vallásossági mutatói magasabbak, mint a 18 év felettiekéit
A serdülők körében új vallási érdeklődés fedezhető fel.6

d) Mindezek mellett - az elmúlt 10 év felméréseinek egyhan
gú tanúsága szerint - az egyház társadalmi szerepvállalását a közvé
lemény sokkal nagyobb mértékben támogatja, mint az általában a mé
diából kitűnik.

A magyar katolikus egyház és a nagy egyházak helyzetét ak
kor ítélheljük meg reálisan, ha tudjuk, hogy a nagy egyházak
nemcsak a posztkommunista országokban, hanem az egész vilá
gon új kérdésekkel kerülnek szembe:

- Az egyháziasan vallásos emberek többsége megszűnik;

- Csökken a rendszeresen templomba járók aránya: Európában a
60-as évek jelzett kb. 50-60%-áról 20-25%-ra (evangélikus, refor
mátus egyházakban ez az arány általában rosszabb);

- Növekszik azoknak száma, akik azt vallják, hogy ők a ma
guk módján vallásosak, s nem mindenben úgy cselekszenek, aho
gyan azt egyházuk elvámá tőlük. Egyes nyugat-európai felméré
sek szerint Németországban, Hollandiában, Svájcban stb. a magu
kat vallásosnak tartók aránya között 70%-os. - Sokan vallják:
"Isten (vagy Jézus) igen, de egyház nem!";

- Új jelenség a felekezet nélküliek növekvő száma. (Az európai
országokban ezeknek korábbi tíz egynéhány százalékos aránya
30% körülire ugrott, az Egyesült Államokban 6-ról 23%-ra.);

- Nő a val1ástalanok aránya (míg nálunk a népességnek kb.
1/3-a, Európában is kb. 15-20%-a)!

- Bár más földrészeken az elvilágiasodás mutatói másak 
például az Egyesült Államokban a népesség 90%-a istenhívőnek

vallja magát -, a nagy egyházak, illetve a hagyományos egyhá
ziasság és lelkipásztorkodás az európaihoz hasonló kérdésekkel
találkozik.

A nagy egyházak lelkipásztorkodási gyakorlata sokfelé tanács
talanul áll e jelenség előtt. Egyszerűbb volna a helyzet megítélése,
ha csak azt látnák, hogya világ "istentelenné" kezd válni. Ko
runkban viszont a vallás iránti közömbösség mellett vallási rene
szánszról is beszélnek. Tömegek keresik a vallásosságot, a transz
cendenciát a posztkommunista országokban is.

Az evangelizációnak "új utakat kell keresnie", hangsúlyozza a
zsinat, s azóta is számos egyházi dokumentum (GS 4-7; EN73; Cl,
34; DeG stb.). Egyre többen fogalmazzák meg Az egyház a mai vi
lágban című konstitúció nyomán, hogy nem a kereszténység van
válságban, hanem a kereszténységnek egy adott egyházias formá
ja - a népegyház -, s hogy egy új stílusú lelkipásztorkodásra
van szükség. - Ratzinger bíboros írja: "El kell búcsúznunk a
népegyház eszméjétől. Valószínűleg egy másfajta, új egyháztörté
neti szakasz áll előttünk, melyben a kereszténység újra mustár
mag-jelle válik, látszólag jelentéktelen kis csoportokban..."s
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A népegyház azt az egyházat, illetve társadalmat jelöli, amely
ben a társadalom, a nép mindennapi élete nagyjából egybeesett a vallás,
az egyház életével. Ez a fajta egyház, illetve társadalom mintegy
ezer éven át működőképesnek látszott. E korokban a társadalom
és a vallás, az állam és az egyház szinte teljesen összefonódott. A
társadalom egész rendje szavatolta, hogy a társadalom minden
tagjának keresztény életszabályokat kell követnie. A társadalmi
közösségek kultúrája teljességgel vallási kultúra is volt vallásgya
korlattal, vallásos ünnepekkel. A keresztény szemlélet átjárta a
nép mindennapjait, a szokásokat, az ünnepeket - a születéstől a
halálig. Egyidejűleg egyházi irányítás érvényesült az élet legtöbb
terü1etén: az egyház tartotta kezében a tudományt, a kultúrát, a
művészetet, a politikát.

A népegyház lelkipásztorkodását meghatározta, hogy a társa
dalom minden tagja ebben a közegben élt. A lelkipásztorkodás
nak évszázadokon át nem kellett különösebben törekednie sem a
misszionálásra, sem arra, hogy a híveket megóvja a hittől, az egy
háztól való elszakadásról. Ezért elegendőnek látszott, ha néhány
területre koncentrálta erejét:

- a gyermekek szentségeire: keresztelésére, elsőáldozására, bér
málására;

- ezzel kapcsolatban a gyermekek hitoktatására;
- majd a feln5ttek szentségeire: főleg a húsvéti gyónásra, áldo-

zásra, a házasság- és a betegek szentségeinek kiszolgáltatására;
- a vasárnapi szentmisékre és igehirdetésre.
Azt, hogy a népegyház - a társadalom és az egyház(ak) teljes

összefonódása - megszűnt, talán nem kell igazolnunk. Fontos
nak látszik azonban röviden utalnunk azokra a legfontosabb
okokra, tényezőkre, amelyek a népegyház megszűnéséhez vezet
tek," illetve amelyeknek következtében nem lehetséges többé a
népegyház lelkipásztori logikája szerint cselekedni.

a) A városiasodás és az iparosodás szétfeszítette azt a társada
lmi keretet, amelyben évszázadokon át ugyanazok az értékek
uralkodtak: a lelkipásztorkodásnak kevéssé kellett törődnie az ér
tékmegőrzéssel, hiszen a hagyományokat őrizte és védte maga a
hagyományos társadalom.

A városiasodás szétrombolta a hagyományos közösségeket, s
az új nagyvárosokban nem alakulhattak ki olyan közösségek,
amelyekben a társadalmi-emberi élet mindenestül egybeesett a
vallási-egyházi élettel. Ezzel a keresztény világlátás és kultúra ho
mogén jelenléte, és annak az embert mindenütt körülölelő és
meghatározó hatása megszűnt.

b) A városiasodott világban a városlakó világnézetek, közössé
gek és vallások sokaságával - világnézeti és vallási pluralizmus
sal - találja magát szembe.

Napjaink újdonsága továbbá, hogy sokféle erkölcsöt és világné-
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c) A középkorban valamiképp mindent átjárt a vallási, az egy
házi jelenlét, az újabb korban viszont a gazdaság, a tudomány, a
politika, a művészet s az élet egyre több szférája önállósult, sőt

szembefordult az egyházzal.i'
A lelkipásztorkodásnak - és a jelen egyházának - alapvető

problémája tehát az, hogy a tökéletesen megváltozott körülmé
nyek között változatlanul a népegyház kategóriáiban gondolko
zik, cselekszik.

Amint a teológiában és a többi tudományokban beszélnek "pa
radigmaváltásról",12 a lelkipásztorkodásban is erre van szükség.
Ez azt jelenti, hogy a lelkipásztorkodásban is újra át kell gondolni
az eddig természetesnek, sőt axiómának tartott alapelveket, és ko
runk megváltozott helyzetéhez alkalmazott lelkipásztori "stratégi
át" kell kidolgozni.

Az újabb egyházi rendelkezések már a zsinat óta egyre világo
sabban teljesen új paradigmákat - alapelveket és célokat - tar
talmazó lelkipásztorkodás körvonalát írják elő. Figyelemreméltó,
hogy ezek az újként megjelenő alapelvek lényegileg ugyanazok,
mint amelyeket az újszövetségi Szentírásban, az ősegyház és az
egyházi megújulások lelkipásztorkodásában fellelhetünk.

Napjainkban jelent meg magyarul is ep új vatikáni dokumen
tum (A Katekézie Általános Direktoriuma),1 amely az utóbbi évtize
dek egyéb lelkipásztori megnyilatkozásait is összefoglalja, és tar
talmazza a legtöbb új lelkipásztori paradigmát: a mai lelkipász
torkodás és az "új evangelizáció" alapelveit.

Sok régóta keresztény országban is... a megkereszteltek egész cso
portjai elvesztették a hit eleven érzékét, vagy már nem is vallják ma
gukat az egyház tagjának... ez a helyzet "új eoangelizáciát" igényel 
(KÁD 58). Melyek az új lelkipásztorkodás alapelvei?

a) A lelkipásztorkodás első feladatai közé tartozik a közösség
kialakítása. Amint a népegyház korában is csak (az akkor termé
szetszerűen létező) közösség biztosította a hívők életének termé
szetes közegét, ma is csak a közösség tudja nevelni, megtartani,
védeni, befogadni a hívő gyermeket és felnőttet, továbbá a meg
térőket (KÁD 253-263).

b) A katekézis legfőbb formája a felnőttek katekézise, amelyhez
az összes többi (egyébként mindig szükséges) hitoktatási formá
nak (vagyis a gyermek katekézisnek is) igazodnia kell (KÁD 59;
Cl' 43; Dec 20). A felnőtt katekézis nem csupán intellektuális hit
ismeretek átadását jelenti, hanem a felnőttek Krisztusra (megté
résre) alapozott életének gondozását, a keresztény közösség foly
ton megújuló életrekeltését, és a felnőttek missziós küldetésének
gondozását (KÁD 175; 253-254.)

c) A katekézis alapmodellje nem (a népegyház közösségi köze
gében még működőképes) egyoldalú intellektuális anyagátadás,
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hanem az ősegyház katekumenátusa (KÁD 71; 910ICA). Ennek
szabályai a következőek:

- A hittel való ismerkedés (a préevangelizáció) után a hitokta
tottnak vagy a szentségre készülőnek komoly megtéréshez kell el
jutnia;

- a hitoktatás során egy élő keresztény (plébánia) közösségbe
kell belenőnie. A közösséggel együtt élve, annak példáját követve
tudják elsajátítani az evangéliumi élet magatartásformáit és lelkű

letét;
- a keresztény közösségben ismeri meg a hit igazságait, mi

közben folyamatosan törekszik életre váltani azokat.
d) Minden lelkipásztorkodásnak - katekézisnek és teológiai

oktatásnak - a célja nem csupán az ismeretközlés, hanem a
Krisztusnak átadott, Krisztussal egyesült emberek nevelése (KÁD
56; AA 4 PO 12; CL 16).

e) A közösség kialakítása, a katekumenátusi keresztény nevelés
szelleme személyes kapcsolatok ápolását, személyes lelkivezetést
tételez fel (EN 46).

f) Minden korosztály katekézise csak akkor éri el célját, ha a
katekézisben résztvevő eljut nemcsak az egyházzal való közösség
re, hanem - az előzőből következőert - a jézusi küldetés, a
misszió tudatára és gyakorlatára is (KÁD 46; AA 2; AG 1; EN 41;
CL 28, 32; KEK 854).

A megújuló egyház képe megjelent már a II. Vatikáni zsinaton.
Összegyházi és helyi egyházi szinten is számos kezdeményezés
született az egyház megújításáért. Magyarországon is említésre
méltók Ifa reménység eszigetei", "melyek születőben és szaporo
dóban vannak" - megújuló plébániai- és szerzetesi közösségek,
mozgalmak, egyesületek, ewházmegyei zsinatok, számos világi
lelkipásztori munkatárs stb.

A tipikus egyházi megújulások egy vagy néhány - a Szentlé
lek által támasztott - karizmatikus személyhez (mint Szent Va
zul, Benedek, Ferenc, Domonkos, Ignác, Teréz, Vince stb.), s a kö
rülöttük kialakuló szerzetesi vagy mozgalomszerű csoportokhoz
kötődtek. Vajon találhatók e korunkban a megújulásoknak ilyen
jelei és eszközei? Ratzinger bíboros írja: Ami még "reményre ad jo
got az egyház egész területén - és pontosan a krízis központja
ban, a nyugati világ egyházában is -, olyan új mozgalmak kivi
rágzása, amiket senki sem tervezett... hanem egyszerűen csak a
hit benső életerejéből fakadtak. Ami bennük, ha mindjárt zajtala
nul is, bontakozik, az egyház pünkösdjének hajnalát juttatja az
ember eszébe. - Ma egyre gyakrabban találkozom e fiatalok cso
portjával, akik döntenek az egyház hite mellett, és nagy hithirde
tői lelkesedést hordoznak magukban... És a hitük feletti öröm ra
gadós.. Önkéntelenül növekszik közöttük a papi és szerzetesi hi
vatások száma is. Bennük az egyház új nemzedéke jelentkezik...,,15
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