
LUKÁCS LÁSZLÓ Az egyház feje
A pápát gyakran egyházfőnek nevezik, holott az első keresztény
nemzedék határozott tanúsága szerint az egyház feje: Krisztus. A
Biblia két hasonlattal érzékelteti Krisztus és az egyház összetarto
zását: a test és a fő, illetve a menyasszony-vőlegény metaforájával.
Az első kép inkább az élethez nélkülözhetetlen organikus egysé
get, a második inkább a személyes szereteten alapuló kapcsolatot
emeli ki. A pápa "csak" Szent Péter utódjaként áll az egyház élén.
Amint Joseph Ratzinger írja: "A pápák primátusa nem a pápák ta
lálmánya, hanem az egyház egységének magára az Úrra vissza
nyúló, a születő egyházban szervesen kibontakozó lényegi eleme."
Aztán kifejti, hogy ekkora hatalom egy ember kezében kétségkívül
járhat avval a veszéllyel, hogy önkénnyé válik. Kiáltó és riasztó az
ellentét az ember gyöngesége és a reá bízott "sziklafunkció" kö
zött. Azonban éppen ez bizonyítja, hogy "nem ezek az emberek
tartják fenn az egyházat, hanem egyedül Krisztus, aki olykor in
kább az ember ellenére cselekszik, nem is általa".

A pápa halála és temetése, az új pápa megválasztása az el
múlt hónapokban a világ érdeklődésének középpontjába állította
a pápaságot és a pápák személyét.

II. János Pál pápa életével és halálával is magára vonta az
emberek figyeimét. Nemcsak a médiumok foglalkoztak gyakran
alakjával, utazásaival és megnyilatkozásaival, de szinte minden
ki rokonszenvvel fordult felé emberi közvetlensége, személyes
varázsa miatt. Életének utolsó szakasza két nem várt fordulatot
is hozott. Idős korában lett a fiatalok pápájává, majd a nyilvá
nosság elől nem titkolt betegségével és haldoklásával került iga
zán közel hívők és nem hívők szívéhez. A pápák hierarchikus
tekintélyét valódi emberi tartalommal hitelesítette.

Nyomába XVI. Benedek pápa lépett, aki ekkor már hatalmas
életművet tudhatott maga mögött. Személyében szinte megeleve
nedik a II. Vatikáni zsinat, hiszen annak idején még fiatal teoló
gusként tagja volt annak a maroknyi csapatnak, amelyik végül
megszabta a zsinatnak alapvető reformokat hozó, de szervesen
az egyház hagyományához illeszkedő irányát. Vele le is zárul
majd a zsinat lefolyásának és befogadásának kora: a következő

pápák már az utókor püspökeiből kerülnek ki.
Joseph Ratzinger 1990-ben brazil püspököknek tartott előadást

az egyházról és a pápaságról. A pápai hatalomról így beszélt:
"ez nem triumfalizmus, hanem éppen alázat, amely hálás cso
dálkozással elismeri, hogy Isten legyőzi az emberi gyöngeséget,
és győz e gyöngeségen keresztül is".
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