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Társulat publikálta, a
végére odakerült ez az

enciklika is. Azóta nincs
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magyar szövege.
2VÖ. Dei verbum, 4.

Egyetlen mondatot szeretnék kifejteni, és ez talán nem is annyira
egy új tudományos felfedezés lesz, hanem inkább amolyan prog
ramnak szánom a Sapientia Főiskolán. A laikusi szolgálatok egy
háztani szempontjait elsősorban a lelkipásztori munkatársi képzés
miatt szeretnénk tisztázni. Az általam kifejtendő tétel pedig így
hangzik: Idézzük fel magunkban és tartsuk mindig elevenen az Evan
gelii nuntiandi egységes látásmódját!

A püspöki szinódus munkája nyomán VI. Pál pápa 1975-ben
teszi közzé az Evangelii nuntiandi kezdem körlevelet.' Amikor
ezt az enciklikát felidézzük, azzal a szándékkal tesszük, hogy
"A világi hívőknek a lelkipásztori szolgálatban való együtt
működéséről" 1997-ben kiadott, nyolc vatikáni kongregáció ál
tal aláírt rendelkezést megfelelő egyháztani szemléletbe he
lyezzük.

Az enciklika 2. fejezetének végén olvassuk: "ilyen összefogla
ló látásmóddal (global vision) akarjuk megvizsgálni mindazt, ami
az evengelizációval összefügg" (24). Mire vonatkozik az egysé
ges látásmód? Három vonatkozását szeretném részletezni.

1. Mondjunk .eoangeíizdciái" - és ne azonnal az egyház küldeié
sének "világi és lelki" területéró1 beszéljünk.

Maradjunk meg az egyház küldetésének egységénél, és ne szakít
suk azt szét azonnal két részre. Ezt az egységet megalapozza a
krisztológia részéről az a felismerés, hogy Jézus nem "egyebek
mellett" hirdeti Isten Országát is, hanem Jézus bármit tesz, az
Isten Országát hirdeti." Szavaival - és hallgatásával. Tetteivel 
és amikor nem cselekszik. Az evangéliumi Jézusnál minden 
akár lelki, akár "világi" dolgokról beszél - az Isten Országa
hirdetését szolgálja. Mindennek ez az üzenete. Az egyház ezt az
egységes küldetést örökli. Azért jött létre, hogy Krisztusnak ezt
az egységes szolgálatát vigye tovább.

Ezért nehéz az evangelizációnál alapvetóbb egyházi funkció t
megadni. A 15. pontban VI. Pál pápa mintha szinte j,végigzon
gorázná" a lehetőségeket, ahogyan az egyház és evangelizáció
átjárja egymást:

- az egyház evangelizációból születik;
- az egyház evangelizációra kap küldetést;
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3Ezt fejezi ki a mai
német egyháztani
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Fiorenza, Francis

Schüssler: Foundational
Theology: Jesus and
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5VÖ. ezzel szemben az
1997·es Instrukciónak
mindjárt a 8. oldalán:

"az egyház küldetésének
mindkét területén: lelki

(...) valamint világi
küldetésében".

Evangelizáció 
szent szolgálat

- az egyház az Evangélium befogadásából él ("evangelizálja
magát");

- az egyház az Evangélium őrzője;

- az egyház evangelizációs küldetést ad.
Nyugodtan nevezhetjük tehát az evangelizációt az egyház

alapvető életmegnyilvánulásának.' Amint az egyház kegyelmi,
láthatatlan valósága a világban megjelenik, ott már evangelizáció
történik. Akkor, abban az eseményben jön létre az egyház, hogy
evangelizáció történik.

Az enciklika 19. pontja kifejezetten megfogalmazza, hogy "az
emberi élet minden területére" kiterjed az evangelizáció," Tehát
egyházunk 1975-ben egyszer már ráálIt arra az útra, hogy egysé
ges szempontból tekinti az egyház küldetését, és beleérti az
evangelizációba például az úgynevezett szociális haladást, a
béke és igazságosság ügyéért való kiállást, vagy akár a kultúra
evangelizációját. A Sapientia Főiskolának az a vállalkozása, hogy
pedagógusok számára (etika szak, pedagógiai intézet) képzést
nyújt, így tartozik bele az egyház evangelizációjába. Ezek nem
sokadrendű funkciói az egyháznak.'

2. Az egyház evangelizációs küldetését ne bontsuk szét azonnal
.szent szolgálatra" és "másra".

A szóhasználat nehézségét VI. Pál pápa is érzi, amikor a 17.
pontban me~jegyzi: "néha egy-egy elemével azonosítják az evan
gelizációt". Igy fejti ki ezt: "Az egyház evangelizáló munkájában
kétségkívül vannak alapvető elemek és szempontok, amelyek
nélkülözhetetlenek. Némelyek közülük oly fontosak, hogy szinte
egyenlőségjelet lehet tenni közéjük és az evangelizálás közé.
Evangelizálásnak szokták nevezni Krisztus hirdetését azok előtt,

akik őt még nem ismerik. Ebbe a hirdetésbe tartozik a prédiká
ció, a katekézis, a keresztség és a többi szentségek kiszolgáltatá
sa. Bármily módon akarnók is meghatározni az evangelizálás fo
galmát, minden meghatározás csupán részleges, töredékes, lesz;
azzal a veszéllyel jár, hogy elszegényíti, sőt megcsonkítja ennek
a fogalomnak igazi gazdagságát, sokrétűségét, dinamizmusát."

Ebből kiérezhető: nagyon tudatos törekvés VI. Pál pápa részé
ről, hogy az evangelizáció alatt ne csupán a szent szolgálatot,
igehirdetést, liturgiát értse az egyház. Felmerül a kérdés, nem
csúszunk-e néha abba a hibába, hogya kultusznak, a liturgiának
nem találjuk a helyét az evangelizációban. A problémát talán az
okozza, hogya liturgia jelentőségét nehéz túlbecsülni. Hiszen
nem ez a legszentebb, amit az egyház nyújthat? Mi is áll a II.
Vatikáni zsinat Sacrosanctum concilium kezdetű liturgikus .konsti
túciójának 7. pontja végén: "minden liturgikus ünneplés (oo.) ki
magaslóan szent cselekmény, melynek hatékonyságát az egyház
semmi más cselekedete nem éri el sem jogcím, sem fokozat te
kintetében" .
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A liturgia forrás és
csúcspont

Szolgálati papság 
általános papság

Ha a liturgia a legfontosabb, a leghatékonyabb, akkor nem
elég csak azzal foglalkozni? Elismeri azonban a Sacrosanctum
concilium konstitúció, hogy "az egyház tevékenysége nem merül
ki teljesen a szent liturgiában" (9). Aki - még világiként is 
arra koncentrál, hogya liturgikus szolgálatban hogyan segéd
kezhet, vigyázzon, ne tévessze szem elől soha az egyház életé
nek ezt a teljességé t. A megoldást a 10. pont kínálja két metafo
rával: lIa liturgia az a csúcspont, mely felé az egyház tevékenysé
ge irányul; ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden
ereje. (oo.) Tehát a liturgiából, elsősorban az Eucharisztiából, mint
forrásból fakad számunkra a kegyelem, s általa valósul meg
Krisztusban a leghatásosabb módon az emberek megszentelése
és Isten dicsőítése, melyre mint célra az egyház minden más te
vékenysége irányul" (Kiemelések tó1em).

Most képzeljünk el egy hegycsúcsot úgy, hogy nincs alatta
hegy. Képzeljünk el egy forrást, amelyből nem lesz folyó. Ez len
ne az egyház élete, hogy ha csupán a liturgiára koncentrálna, és
elfelejtené, hogy abban nem merül ki teljesen az egyház tevé
kenysége. Akkor van értelme a hegycsúcsnak, ha van mit össze
foglaljon, kicsúcsosítson. Az egyház élje a ma~a életét, amit mint
csúcspontban, a liturgiában foglaljon össze. Ugy végezze liturgi
áját, hogy az az életét foglalja össze. A másik kép: a forrás,
amelyből folyó fakad. Liturgia, amelyből következik valami. A
templom ajtajánál meg-nem-szűnő vallásosság. Egyszerű és
szemléletes képek, amelyek tökéletesen ábrázolják a liturgia és
az egyház egész élete közötti szerves egység követelményét.

3. Mindenkinek küldetése van az evangelizációra, ezért gondolkod
junk úgy egymásról, hogy ennek küldöttei vagyunk - és nem azonnal
a "klerikus" és "laikus" kategóriája ezerint.

A mai egyháztan, amikor az egyházi rend tartaimát kutatja,
akkor azt látja, hogy többé nem a "világiak" sajátossága szorul
megfogalmazásra. A keresztség és az eucharisztia tökéletesen
megadja elégséges jellemzőjüket, életállapotuk szentségi megala
pozását. A teológiának és az egyházi tanításnak ma inkább ott
van az adóssága, hogy állítjuk és tartjuk ugyan, hogy a felszen
telt papság és az általános papság lIa lényegben különbözik egy
mástól, nemcsak fokozatokban" (Lumen gentium, 10), de ezt a
különbséget nehezen tudjuk kifejteni. Az eddigi vállalkozások
megannyiszor funkcionális útra tévedtek. Márpedig az egyház
mindezideig szilárdan ragaszkodik ahhoz, hogya szolgálati pap
ság valamilyen ontológiai változást hoz létre felvevőjében.

Az 1997-es rendelkezés ezt a különbséget csupán a szolgálat
ban jelöli meg. Hogyan részesednek "máshogy" (11. o.) Krisztus
papságából a felszentelt szolgák? "A szolgálati papság az általá
nos papság szolgálatára van" (uo.). Ez a szemlélet már a pap
képzésről szóló enciklikában is megjelenik: "A papoknak - mi-
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6Lásd ehhez Osbome,
Kenan B.: Ministry. Lay

Ministry in the Roman
Catholic Chuch: /ts

History and Theology.
(New York - Mahwah, N.

J., 1993) szemléletél.
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a vezetökre még inkább
vonatkoznak a tanítványi
követelmények. Krisztus
egyházát a tanítványok
alkotják, a tanítványság

maradandó kritériuma az
egyház életének.

Kondor Béla:
Pléh Krisztus (1964)

vel jelenlétük és sajátos feladatuk Isten egész népe keresztségi
papságát nem oltja ki, hanem teljességre segíti - a krisztushívő

laikusok támaszaivá kell lenniük, hiszen az ő hitük, reményük
és szeretetük szolgálatára állították őket. Mint a krisztushívő lai
kusok testvérei és barátai, ismerjék el és becsüljék Isten fiainak
méltóságát, és segítsék őket, hogy teljesíteni tudják a feladatot,
ami az egyház küldetéséből rájuk tartozik. C..) a szolgálati pap
ságban a papok Krisztustól a Szentlélek által különleges aján
dékot kapnak arra, hogy Isten népét segíteni tudják az általá
nos papság hűséges és teljes gyakorlásában" (Pastores dabo
vobis, 17).

Ha tehát elfogadjuk ezt az útmutatást, akkor vegyük is komo
lyan a "szolgálat" emlegetését. Nagy kára származna az egyház
nak abból, ha a szolgálatot túl könnyedén emlegetné. Ha azt
mondanánk, hogy mi vagyunk azok, akik szolgálják a világiakat,
és közben minden az ellenkezőjét sugallná. Ez nagyon rossz útra
vinné egyházunkat. Ki van mondva, hogy a szolgálat jelenti az
igazi méltóságot, most rajtunk a sor, hogy egyházi közösségem
ket ezek szerint szervezzük meg és váltsuk valóra.

Ezt a harmadik tételünket úgy is össze lehetne foglalni, hogy
az egyházban először is mindannyian Krisztus tanítványai va
gyunk," és azután - nem mellékesen, de mégsem legelőször 
papok vagy nem papok.

Az 1997-es rendelkezés egyik mondatával szeretném zámi sza
vaimat: "Egész különös hála és bátorítás illeti azokat, akik felada
taikat üldözött keresztény közösségekben, földrajzi vagy kulturá
lis értelemben missziós területen végzik, ahol az egyház még nem
gyökerezet meg eléggé, vagy ahol paphiány van" (9. o.).
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