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A MEGÚJULÁS LELKISÉGE

A zsinat dokumentumaiban igen gyakran visszatér a gondolat: az egyházban
"mindenki meghívást kapott az életszentségre". Az egyház tehát nemcsak egészé
ben és elvileg mondható szentnek ., azért, mert Krisztushoz tartozík. Szentségét
nem csupán elvi megfontolások igazolják, hanem tagjainak élete is. Erre a fela
datra az egyház minden tagja - tehát nemcsak a papok, szerzetesek, hanem a lai
kusok is! - meghívást kapott'.. Annál hitelesebben keresztény, minél elszántab
ban törekszik "az állapotának megfelelő tökéletesség elérésére" (LG 42).

B. Peyrous a Nouvelle Revue Théologique 1985. 5. számában utal arra, hogy a
zsinat után VI. Pál, majd II. János Pál pápa mennyire sürgette a lelki megúju
lást. Megnyilatkozásaikból elénk rajzolódik az életszentség korszeru eszménye.
Isten országának jelenlétét az egyházban az jelzi igazán hitelesen, hogy mindig
újra akadnak "igazi tanúi" Krisztusnak: akadnak olyanok, akik Isten elragadta
tott szeretetében élnek, s fenntartás és méricskélés nélkül Krisztusnak adták
magukat. Életkorra, nemre, foglalkozásra, életállapotra való tekintet nélkül min
dig találunk olyanokat az egyházban, akiket egészen áthat az Isten-közelség misz
tikus élménye. Sokaknak ismerős lehet Madeleine Delbrel (t 1964), Padre Pio
(1887-1968) vagy a firenzei polgármester, La Pira (1904-1977) alakja. Mások
pedig egészen embertársaik szolgálatára szentelték az életüket: a szegények, be
tegek, elhagyottak gondozására vagy éppen az igazságtalanság és az elnyomás el
leni küzdelemre - mint Oscar Romero érsek vagy Teréz anya.

Az egyház szentségét a világ szemében az.hitelesíti, ha akadnak szent tagjai is.
Nem elég csak a módszereinket megújitani, magunknak kell megújulnunk. II.
János Pál különösen papjait buzditja erre. "Az egyháznak ma különösen szüksé
ge van szent lelkipásztorokra", mondta nemrég a francíapüspököknek.A Fülöp
szigetek püspökeinek pedig: "A szentségre kaptunkmeghívást. Életszentség nél
kül nem válhat eredményessé püspöki szolgálatunk. Jézus szentségében része
sedve tölthetjük be hitelesen prófétai küldetésünket: hirdetjük a szentséget, de
bátran gyakoroljuk is." Ugyanezzel a felszólítással fordult ahhoz a hatezer pap
hoz is, akik 1984-benRómában közösen végeztek lelkigyakorlatot: "A'mai világ
nak papokra, sok papra van szüksége - legfőképpen azonban szent papokra. A
papi hivatás egybefonódik a szentségre való meghívással. Mindegyiteknek szent
té kell válnotok, hogy segíthessétek testvéreiteket abban, hogy ők is szentté le
gyenek."

A pápák nemcsak sürgetik a lelki megújulást, lianem szentté, illetve boldoggá
avatásokkal is példát állítanak elénk. A kanonizációs eljárások száma észrevehe
tően megszaporodott az utóbbi évtizedekben. XIII. Leó 25 év alatt 11, X. Pius 11
év alatt- 4 embert nyilvánított szentté.A folyamat utána gyorsult fel: XI. Pius 17
év alatt 25, XII. Pius 19 év alatt 32, XXIII. János 5 év alatt 10, VI. Pál 15 év alatt
19 új szentet és 38 boldogot avatott; II. János Pál hét év alatt 8 szentet {'S 49 bol
dogot. A számok növekedése még feltűnőbb, ha egy évezredre tekintünk vissza.



A 10-16. században mindössze 113 keresztényt avattak szentté, a 17-19. század
ban 144-et; a 20. században viszont (VI. Pál uralkodásának végéig) 169 szentté
és 847 boldoggá avatás történt. Feltűnő, hogy túlnyomó többségiik, 85-89%-uk a
múItban férfi volt, s századunkban is csak 25%-ra emelkedett a nők részaránya:
a nők másodrendű szerepet töltenek be a hivatalos egyházban, állapítja meg a
statisztikák elemzéséből P. Delooz a Concilium 1979. 11. számában. '

Új jelenség, hogy az utóbbi években főleg az egyes helyi egyházakból szárma
zó, ott tisztelt férfit vagy nőt "emeltek oltárra", bizonyságául annak, hogy abban
a korban, népfajban és kultúrában is lehet keresztényül élni. A liturgikus naptár
zsinati reformja nyomán az egyetemes egyház naptárában kevesebb szent éven
kénti emléknapja szerepel.' Viszont minden ország, helyi egyház összeállította a
maga naptárát. A szentek többségét így főleg abban a szűkebb környezetben (or
szágban, szerzetben) tartják ,számon liturgikus formában is, amelyben élt és
működött.

Az utóbbi években a szentté avatás ünnepélyes szertartása sem mindig Rómá
ban ment végbe. II. János Pál lelkipásztori útjai soráb. többször nyilvánította
szentté vagy boldoggá annak. a népközösségnek egy vagy több tagját, ahol éppen
járt.

Az egyház hivatalosan is számon tartott szentjeinek nagy része a papok és
szerzetesek közül került ki - "civilek" elenyészően kis számban akadtak köztük,
s mindössze néhány' szentet tisztelünk azért, mert példás családi életükben való-
sították meg tökéletesen a keresztény életeszményt. .

Ez az utóbbi években sem változott lényegesen a statisztikák tanúsága szerint.
Századunkban mégis egyre több laikus keresztény él vagy halt meg a szeritség hí
rében. Két csoportra figyelhetünk fel különösen.

Ha meggondoljuk, hogy színte hétről hétre hányan szenvednek üldözést, vér
tanúságot hitükért több kontinensen is, akkor túlzás nélkül beszélhetünk ma
újra a vértanúk egyházáról. Nemcsak papok és szerzetesek tesznek életükkel ta
núságot Krisztusról, hanem a legkülönbözőbb keresztények. Az ártatlanul meg
kínzottak, megöltek között találunk civil hitoktatókat, bázisközösségek tagjait, de
tanulatlan, egyszerű embereket is.

Szentként tisztelik századunk jó néhány megújulási mozgalmának alapítóját
vagy egy-egy tagját is; így például Joseph Kentenichet (1885-1968), a Schönstatt
mozgalom alapítóját. Korunk egyházában talán il megújulás, az egyháziasabb és
elkötelezettebb keresztény élet, az embertársak önfeláldozó szolgálatának leg
főbb forrásai ma ezek a mozgalmak (pl. Focolare, Schönstatt, neokatekumenék,
karizmatikusok, Communione e Liberazione): több millió keresztényt fognak
össze a Föld csaknem mínden országából.

Rajtuk keresztül sok megkeresztelt pogány és szokás-keresztény jutott el ben
sőségesebb Isten-kapcsolathoz és önfeláldozóbb, másokért odaadott élethez.
Fontos szerepet játszanak egy új egyháztudat kialakulásában 'is: e mozgalmak
testvéri együttesbe fogják össze a papokat és a civileket, a családosokat és a tel
jesen Istennek adottan élőket egyaránt.

Lelkiségiik különbözó árnyalatokat mutat: a ma megélt evangélium színes ka
leidoszkópja tárul elénk. Két vonásuk azonban közös: tudatosan törekszenek
olyan személyes Isten-közelségre, bensőséges imára, elmélkedésre, amit koráb
bannéhány mísztikus kiváltságának tartottunk. Ugyanakkor pedig bátran kilép
.nek a nyilvánosság elé - nemcsak karitatív jótettekkel, hanem a társadalmi élet
ben is elkötelezetten, vállalva mindenféle nyomor enyhítését, harcolva a társa
dalmi igazságtalanság és embertelenség ellen.
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Az őszi szinódus előtt többfelé keserűség, kétely, bizonytalanság vált érezhe
tővé: jó úton jár-e, előrehalad-e az egyház? A szinódus lecsillapította a kedélye
ket, de megmutatta azt is, hogy a zsinat csupán kezdet volt, s jó 'Időnek kell még
eltelnie, amíg szelleme valóban átjárja az egyházat. Az életszentségre szóló fel
hívását azonban egyre többen s elszántabban követik, és ez reményt önthet be
lénk: egyházunk nemcsak szent, de a szentek - a hitvallók és a vértanúk - egy
háza is.

L. L.

FORMÁLÓDÓ NEMZET ÉS EGYHÁZ
TANZÁNIÁBAN

"Nem vagyok hajlandó, hogy Istent nincstelennek, butának, babonásnak, félénk
nek, elnyomottnak és szerencsétlennek képzeljem - mint amilyen azok többsége,
akiket O saját képére és hasonlatosságára teremtett! .. ."

"Mindazok számára, akik az emberi személyiséget az élő Isten .egyedülálló te
remtményének tartják, a jelenlegi helyzetnek elfogadhatatlannak kell lennie .. ."

"Ha az egyház nem vesz cselekvően részt az embereket megnyomorító, meg
alázó és elnyomó társadalmi struktúrák és gazdasági szervezetek elleni lázadás
ban, haszontalanná válik az emberek számára, és a keresztény vallás olyan babo
nahalmazzá korcsosul, amit csak a gyávák fogadnak el. Ha az egyház és tagjai és
szervezetei nem fejezik ki Isten szeretetét az emberek iránt- mégpedig az embe
riség jnai viszonyai elleni tiltakozásban való részvétellel és annak kezdeménye
zésével -, akkor egynek fogják tartani a jogtalansággal és az üldözéssel .. ."

Julius Nyerere, Tanzánia első elnöke számára (aki az idézett mondatokat fo
galmazta) ebből két dolog következik. A keresztény meggyőződés sürgetőenkö
veteli az embertelen, emberellenes hatalmi, gazdasági, társadalmi viszonyok el
leni küzdelmet. Es ez a kötelesség nemcsak egyes embereket, hanem Isten egész
népét és annak intézményét, az egyházat is terheli. Nem lehet elfogadni a sze
génység, az éhezés, az elnyomás botrányát. A megosztottságét sem. "Pedig a vi
lág nem egységes - folytatja Nyerere. - A népek megosztottabbak, s ennek job
ban tudatában is vannak, mint valaha. Jóllakottakra és éhezőkre, hatalmasokra
és erőtlenekre, uralmat gyakorlókra és azt elszenvedőkre, kizsákmányolókra és
kizsákmányoltakra oszlanak. Van egy jól táplált kisebbség, amely ellenőrzi a vi
lág gazdagságát. Ezt a bőr színe s a faj is megkülönbözteti. S azokat a nemzete
ket, amelyekhez e kisebbség zöme tartozik, még valami jellemzi - hogy felvették

l a keresztséget .. ."
Az utolsó mondat belső ellentmondása felszólítást tartalmaz. A "felvett ke

resztség" a kisebbségtől megtérést követel ~ a szeretettel ellentétes előnyök fel
adását. A többség lehetősége viszont abban áll, hogy maga körül meg nem osz
tott világot teremtsen. Például Tanzániában, amelyet 1961-ig Tangányikának
hívtak. Amelynek nincs egységes nemzeti múltja. Amelyben tíz magyarországnyi
területen (945087 km-) 19 millió ember él. Amely érdemleges-nyersanyagok
híján a világ 25-legszegényebb országa közé tartozik. Amely társadalmi békéjét
nézve Afrika egyik legstabilabb országa - és egyik legérdekesebb kísérlete.
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