
A szegények egyháza
Ma már természetesnek vesszük, hogy a pápa személyét különleges
érdeklődéssel kísérik szerte a világon. Ferenc pápa már legelső
gesz tusaival felhívta magára a figyelmet: új hang, új stílus jelent
meg az egyház vezetésében. Hamarosan nyilvánvalóvá lett, hogy
személyében egy egész kontinens, azon keresztül pedig a földke-
rekségen nyomorban élő milliárdok hangja szólalt meg és kér helyet
a jelenkori egyház életében. A szenvedőkkel való együttérzést, az
üldözöttek és a kisemmizettek mellett való kiállást már a II. Vati-
káni zsinaton sokan sürgették, s azóta újra és újra elhangzik: az egy-
ház elsőrangú kötelessége a szegények felkarolása.

Latin-Amerikában az elmúlt évtizedekben a kérdés átfordult:
nem elég, hogy az egyház törődik a szegényekkel — a szegények egy-
házává kell lennie. Ferenc pápa személyén keresztül ez az igény je-
lent meg a világegyház szintjén. Kérdés, hogy a fejlett világ jóléti
társadalmaiban élő európai egyház mennyire teszi magáévá ezt az
új szemléletet. Lercaro bíboros már a zsinat idején megfogalmazta:
„Gondolkodásunk, szokásaink, intézményeink, egész környeze-
tünk és kultúránk — bár azt mondjuk, hogy keresztény indíttatású,
mégis — az évszázadok nyomán eltávolodott az evangéliumi szel-
lemtől és olyan fogalmi keretek és életmódok szerint rögzült és
épült ki, amelyek ma súlyos akadályt jelentenek minden kísérlet
előtt, hogy ismét rátaláljunk a szegénység keresztény értelmére.
Erősen fékezik a törekvést, hogy egyszerűbbé és szabadabbá tegyük
az egyéni viselkedésformákat, a közösségi magatartást és az egy-
házi struktúrákat.”

Lercaro végkövetkeztetése radikális: keresztényként nem élhe-
tünk a kevés kiváltságos ember módjára. A harmadik világbeli „sze-
gények egyháza” lelkiismeretvizsgálatra szólít fel mindnyájunkat.
A mi térségünkben milyen legyen ez a régi-új egyház intézményei-
ben, lelkipásztori módszereiben, a kortárs társadalommal való kap-
csolatában, és mit vár el egyénenként a keresztényektől? A válasz
sokrétű. A létbeli szegénység mindnyájunké. (A gazdagok hamis biz-
tonságtudatát leleplezi Jézus: a gazdagság — akárcsak az emberélet
— véges és múlandó, emellett elzár Istentől és az embertársaktól is.) —
Az életmód szerénysége, az életszínvonal minősége országonként
vál tozhat, de mindenképpen kizárja a luxust és a mértéktelen nyere-
ségvágyat. — Az ökológiai szegénység mára korunk egyik legsürge-
tőbb parancsává lett: ha a ma embere nem tanul meg mértékletesen,
a környezetét kímélve élni, akkor lakhatatlanná teszi lakóhelyün-
ket, a Földet. — A szolgálatkészség szegénysége a mások, főleg a rá-
szorulók iránti előzékenységre, sőt akár áldozatkészségre szólít fel
an nak a Jézusnak lelkületét követve, aki azért jött, hogy szolgáljon,
és életét adja értünk.
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