
szomjazónak italt adni. mer t ezzel embertársát megszabadította kínjától.
Tudja azt is, hogy embert ársa újra meg fog szomjazni, ezért csele kedete
hosszabb t ávon viszonylag ért elmet len. De a v il ágot értelmes rendszernek
teremtő Istenbe vetett bizalma arra is feljogosítja, hogy tettét végső fokon
maradandóan is ért elmesnek tudj a. mert álta la szeretetet hozott a világra. a
szeretet ped ig az üdvö ssé g forrása, eszköze és lényege. Ha nem töre kszik
telj es őszi nteségge l arra, hogy embertársának az adott társadalmi keretek
között a legjobbat biztosítsa, vagy hogy ezt a társad almat számára ember
ségesebbé tegye, nem rnondhatja , hogy szeret. Ha ezektől a tetteitő l végső

megoldásokat vár , akkor naiv. Ha azonban szeret ö szolgálatát amaradandóra
és véglegesre tudja visszavezetni, akkor reményben él és remé nyt ajándékoz.

JEGYZETEK

I N. Luhmann: Soziolo gische Aufk liirung . Aufsii tze zur Theorie sozialer Systeme.
Köln 1970. 68. o.

, R. König . (A . Gehlen, H. Schel sky : Sozio log ie. Düsseldorf, Köln 1954. 125. o.) 
D. Claessens : Famil ie und Wertsystem . Eine Studi e zur . zweíten. sozio -kulture llen
Geburt " des Menschen. Berlin 1967.

, G. Gurvitch : Déterminismes sociau x et l ibert é huma ine. Par is 1955.
• P. Berger. Th. Luckmann: Die gesell schaf tliche Konst rukti on der Wirkli chkei t. Stutt

gart 1969. 65 o.
5 K. M . Bolte , K. Aschenbrenner: Die gesell schaftli che Situation der Gegenwart.

(K. M . Bolte : Deutsche GesellschaFt im Wandel. 1. k. Opladen 1967. 44. o.)
• Th. Adorno: Erziehung zur Mündigkeit . Frankfurt 1973. 108-109. o. - Vö. H. Mar

cuse : Der eindimensionale Mensch. Neuw ied, Ber li n 1967.
1 D. Riesmann : Die einsame Masse. Neuw ied , Berl in 1956.
B K. Rahner : Dber die heil sgeschi chtl iche Bedeutung des einzelnen in der Kirche .

[K . Rahner. J. Rainer , J. David: Die Zelle in Kir che und Welt. Graz 1960. 96·98. o.)

Jálics Ferenc

ISTEN NÉPE: AZ EGYHÁZ REMÉNYE

A katoli kus Egyház az Evangéli umra tá maszkodva visszautasította azt a
gondol atot . hogy ti sztán lelki jell egü, és mindig hangsúlyozta, hogy egyszers
mind látható valóság is. Ezért el kell fogadnia , hogya szocio lóg iai törvén yek
te rmés zetszerü en az ő testében is érvényesül nek. Viszont éppen minthogy
lelki valóság, egészen más magatartást tanúsíthat, rnlnt a kizáró lag emberi
szervezetek.

Az Egyház ma érzi, hogy struktúrái váls ágban vanna k. Mily en magatartást
kell ezzel a ténnyel szemben tanúsí tania - annak az Egyháznak, amely tudja,
hogy nem pusztán ember i valóság , megalaku lása nem csupán szabad társu
lás, hanem isteni alapítójától ered? Hogyan tud fölébe kerekedni jel enleg i
struktúraválságának?
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A felelet egyszeru : minden kereszténynek és minden keresztény közös
ségnek vállalnia kell a felelősség ráeső részét. A tényl eges és érett fele .
lősségvá ll a l ás az idők jele lesz - máris az - , és újféleképpen érte ti
meg velünk a keresztény kinyilatkoztatást. A keresztény gondol kodás ab
ban áll , hogy az eseményeke t a kinyilatkoztatás fényében értelmezzük, a
kinyilatkoztatást pedig az események fényében értjük meg mindig jobban. Ha
lsten népe ténylegesen vállalja a ráeső felelősséget, akkor új jel enséggel
állunk szemben, és ez, mint az idők jele , lehet övé fogja tenni az Egyháznak,
hogy az evangélium fény énél újból átgondol ja struktú ráit .

Ezt a fel elősséget válla lni annyit jelent , mint elf ogadni a minden keresz
ténynek - akár laikus , akár pap, vagy püspök - kijáró prófétai, pásztori és
papi feladatot.

1. A próf éta az az ember, aki az Istentől jövó üdvösséget hirdeti. Az lsten
történelmünkbe főleg a próféták szava által avatkozik be. Am ikor Jézus
Krisztus kihirdeti, hogy az Ország elközelgett, prófétai szerepet váll al és a
legnagyobb prófétává válik. A próféta üzenet mind ig konkrét helyzetre vonat
kozik, azt az lsten szempontjából értelmezi, és ezzel rámutat arra, amit az
üdvösség érdekében tenni kell. A prófétai sz ö nem doktrinális, hanem "poli
tikai" jellegú - a szót itt abban az értelemben véve. hogy cselekvésre vonat
kozik. Azonban valami új meglátás is van benne a helyzetre vonatkozólag, és
ez lehet övé teszi . hogy az eseményeket meghatározott irányba tereljék. Odvös
séget hozó szö, és ebben az értelemben. másodlagosan, doktrinál is is. A
prófétai üzenet tehát mind ig változást követel. Elsődlegesen pozitív, szükség
szerúen irányt mutat, és leleplezi a megelőzőt, azt, ami nem vezetett üdvös
ségre. A prófétai szó a változás eszköze: követeli az igazságtalan, elidegene
dett, önző, hamis , vagy legalább is alacsony fejlettségi fokon álló helyzet meg
változtatását, hogy igazságos, szabad, te ljesebb. igazibb, fejlettebb vil ág jöjjön
létre.

A prófétai magatartás fejezi ki talán legteljesebben Jézus Krisztus külde
t ését, és ezért egyike legmélyebb és legállandóbb érzelmeinek. Minden ke
resztény hivatva van arra, hogy a saját helyes mértéke szerint vállalja a pró
fétai szerepet, hirdetve az üdvösséget és leleplezve azt, ami ellene szegül.

Minthogy a prófétai szó az üdvösséget hirdeti , és leleplezi azt, ami gá
tolja , tehát a magatartásra, viselkedésmódra és a struktúrakra vonatkozik.
A próféta mindenekelőtt belső magatartásokat leplez le, mint pl. a hit hiányát,
a gyúlöletet, az irigységet , a fösvénységet és az önzés minden fajtáját, mert
ezek ellenkeznek az üdvösség lényegét alkotó isten- és emberszeretettel. De
a személyek küls ő viselkedése alapján leplezi le őket. Igy mondta Keresztelő

Szent János azoknak, akik raboltak, hogy ne tegyék többé, a katonáknak, akik
rosszul bántak a néppel, hogy ne bántsák őket. - Ha az ember személyes
kapcsolatok nélkül i egyén lenne. akkor a pró fétai szerep ki is merülne ebben.
De az ember társas lény , és a struktúrák, amely eket kapcsolatai szabálya-
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zasara létrehoz. jobban akadályozhatják üdvösségét az egyéneknél. Ezért a
prófétai magatartásban igen fontos szerepet játszik az üdvösséget gátló
struktúrák leleplezése. A farizeizmus leleplezése pl. elsősorban a struktúrák
ba való bevilágítás. mert cselekvésmódokra és igazságtalanná vált törvények
re vonatkozik. Jézus kijelenti. hogy Mózes törvénye az idők folyamán a sze
gények és az özvegyek elnyom ásának eszközévé . elefántcsonttoronnyá válto
zott. amelybe a farizeusok saját javukra zárkóztak. Jézus úgy vélte. hogy
fontosabb leleplezni lsten népének igazságtalan struktúrá it. mint az állam
közéleti szervezetének eleme it. mert az előző esetben az üdvösség vallásos
eszközét használták fel önző érdekekre. Ebben az értelemben a próféta lelep
lező szava nem csupán a keresztények magatartására vagy a közéleti struk
túrákra vonatkozik. hanem az egyházi struktúrákra is. mert azok az üdvös
ségre vezető utat nagymértékben tudjá k egyengetni vagy akadályoznI.

A prófétai szerep nagyon kényes. mert a leleplezés ugyan mindig a rossz
ellen irányuló fegyver. de minthogy fegyver. a jót is megsemm is ítheti. Annál
is Inkább. mert ebben a világban a jó és a rossz gyakran elválaszthatatlanul
keveredik.

A prófétai üzenet elsősorban az üdvösség eszköze; ha öncélú rombolássá
alakul át. akkor már nem prófétai. Sok prófétai hivatást érző ember személyi
sége destruktív; mindent elpusztítanak. mert építeni nem tudnak. Rögeszme
szerűen gyötrődnek valami rajtuk kívül álló rossz mlatt, és lerombolnak min
dent, ami út jukba kerül. Mindent sötéten látnak. elveszítik a szeretet arány
érzékét és dimenzióját. Alapjában véve őbennük van a rossz. de minthogy ezt
nem tudják f ölfedezni. magukon kívül helyezik. De minél többet képesek rom
bolni. annál elégede tlenebbek. mert a saját magukban lévő rossz nem csök
kent.

lsten Igazi prófétájának személyisége konstruktív. Dzenete üdvösség és
béke; csak akkor mond ítéletet. ha valak i ellenszegül a békének és az igaz
ságnak. ltélö szava tekintettel van az egész helyzet arányaira. ábrázolás rnó dja
építő jellegű és a helyesen értelmezett szeretet irányítja . Ez nem akadályozza
meg abban. hogy hangja mennydörögjön. ha szava süket fülekre talál. lzaiás
hangja nagy erővel rázta meg kortársai hamis. betűrágó vallásosságár. és
Jézus energikusan kiűzte a templomi árusokat.

Minden struktúra mögött érdekeltségek jöttek létre. és ezek úgy védik
magukat. ahogy tudják. Ha a próféta jelleménél fogva romboló. akkor azok.
akik azonosítják magukat az elavult keretekkel. a rendszerben keresnek biz
tonságot és támaszt. és a változás fenyegető lehetősége mérhetetlen bi
zonytalanság és aggódás érzelmeit keltheti bennük. A bizonytalanságtól való
rettegés ösztönzésére a struktúrák védelmében kifejtett reakciójuk nagyon
aránytalanná válhat. Belső aggodalmukat merev álarccal palástolják. hogy
fenntartsák a rend és a hatalom látszatát.

Ha a próféta megérti mind a két kísértést: a sajátját. hogy lerombolja a
struktúrákat. és az adott helyzettel azonosulök ét. hogy még merevebbé tegyék
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őket, akkor hatékonyabban tudja gyakorolni tevékenységét. Igyekezni fog, hogy
leleplező szavával ne még nagyobb megkövesedést váltson ki , hanem a vál
tozást segItse elő. Minthogy a keresztény próféta nem a kárhozat, hanem az
üdvösség szolgája , mindig késznek kell lennie a struktúrák megújításában való
közremüködésre , ahelyett, hogy radikális ellenkezéssel megmakacsolná magát .

Az üdvözítő prófétaságnak manapság főleg két formája van. Az egyik nem
Igényel azonnali változást ; ezt felvilágos ításnak, tudatra ébresztésnek hív
hatjuk . Olyan alapvető gondolatok terjesztésében, közlésében és megvitatásá
ban áll. amelyek magából a valóságból fakadnak, és hosszú lejáratra előidézik

a struktúrák átalakulását ls. A próféta látnok, ő veszi észre először, hogy az
élet megváltozott. Látja ennek a változásnak az Irányát , és megérzi az új
helyzethez való alkalmazkodás útját. A többiek csak érzik , hogy valami nincs
rendjén, de a próféta már tovább lát. Kezdi magyarázni a helyzetet. és szava
visszhangra talál, mert az emberek érzik, hogy az ő gondolataikat mondja kl,
értelmezi, és így tudomásul vehetik a már adott valós ágot. A prófétai szó
ereje nem a hangerőben van, hanem abban a felszabadulásban. amelyet hall 
gatóiban létrehoz, mert hirtelen ráeszmélnek arra a valós ágra, amelyet élnek,
de nem tudtak kifejezni. Ezután már maguk a hallgatók gondoskodnak a struk
túráknak az élet új igényeihez való alkalmazás áról. A próféta már nem tör ö
dik ezzel, és e magatartásával sikerül csökkentenie azok változásiszonyát,
akik még azonosítják magukat az elavult struktúrákkal . Ha pedig nem félnek,
könnyebben tudj ák megérteni az új valóságot. Nem fenyegetést fognak látni
a változásban, hanem az élet egy norm ális fejlődés i mozzanatát. Nem érzik
úgy, hogy kívülről sürgetik őket. hanem belülről tudatosul bennük a dolog.
Ha a próféta az egész nép gondolkodásmódját átalakítja, akkor a struktúrák
megváltoztatásában mindenki részt vesz, nem pedig szerencsejáték lesz két
kisebbség: a maradiak meg a haladók között ,

Az üdvözítő prófétaság másik formája azokra a helyzetekre vonatkozik,
amikor a struktúraváltás rövid lejárú megvalósításra szorul. A próféta ilyen
kor nem kapcsolódhat ki a változás kivltelezés éb ől. Ebben az esetben gyakor.
lati bbá válik, félreteszi a nagy látom ásokat és alapvető eszméket, és új
megoldásokat ajánl. Ahelyett. hogy ellenzéki helyzetben pusztán a rossz lelep
lezésének és elpusztításának szentelné magát, gyakorlati megoldásokat Indít
ványoz, és megelégszik azzal, hogy megfelelően megindokolja őket. Csatta
kozik a közösséghez, és tevékenyen résztvesz a struktúrák újjáteremtésében.
Egészen más magatartást is tanúsíthat: ahelyett, hogy úJjáalkotná az elavult
struktúrákat, hagyja, hogy maguktól omoljanak össze, és valami újat hoz
létre. Igy cselekedtek a szerzetesi élet nagyalapltói : nem harcoltak az adott
keretek ellen, hanem egyszerüen újakat alkottak. Az Egyház néhány közbeeső

szervezete már nem érdemli meg az újjáélesztés kimerítő munkáját, hiszen
az élet új, ígéretesebb mozgalmakat sarjaszt mellettük. Ezekkel a meggondolá
sokkal már a pásztori szerephez közeledünk .
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A próféta nemcsak jövőbe látó látnok, hanem lsten Igéjének hallgatója is;
abból az üdvösségből merít, amelyet lsten a múltban megígért és megval6
sított. A prófétai üzenet egy konkrét helyzet értelmezése lsten szavának vl
lágánál. Istennek ez a szava a Szentírásban van leírva, amelyben Jézus Krlsz
tus és a szent irók tudtul adják lsten üzenetét koruk konkrét helyzetére vo
natkozólag. Az Irásnak ezt a szavát az Egyház minden kornak és minden hely
zetre újraértelmezte. Ezeket a folytatólagos értelmezéseket megtaláljuk írás
ban az egyházatyáknak (az első hat század lrólnakl múveiben és az egyházi
tanítóhivatal megnyilatkozásaiban. Mérhetetlen kincs tár ez, amely mint a tör
ténelem külön böző eseményeinek folytonos értelmezése forrásul szolgál az
események jelenlegi értelmezéséhez. A próféta ihletet merít ebből a forrás
ból, mert a történelem isteni bölcsességét tartalmazza. Ezt a bölcsességet
úgy lehet elsajátítani, ha lsten szavát összevetjük a jelen eseményekkel. Ez
a prófétai szó felépítése: a tényeket a Szó világosságánál értelmezi, az el
sajátí tott isteni bölcsességet vetíti ki az eseményekre.

A prófétai szerep előfeltétele tehát a teológiai gondolkodásmód kialakí
tása, amely lsten I g éj ébő l a tények felé halad, és viszont. Azért nagyon kí
vánatos, hogy a keresztények ismerjék a Bibliát és az egyházi megnyilatkozá
sokat. Persze nem szükséges külön szaktanulmány ahhoz, hogy valakinek joga
legyen prófétai leleplezést tennI. Minden keresztény tudja, hogy Jézus Krisz
tus mennyire hangsúlyozta a szeretetet, és konkrét helyzetben meg tudja
íté lni, mik or cselekszenek ellene. Minden keresztény leleplezheti az olyan
té nyt, amely a szeretet ellen való, tehát elítélheti egy struktúra igazságtalan
ságát vagy alkalmatlanságát, még akkor is, ha egyházi struktúráról van szó 
egyszerue n a benne is meglevő közös keresztény hitérzéknél fogva, anélkül,
hogy külö nleges képzettsége lenne a teológia vagy a szentírástudomány
terén. Min damelle tt nagyon kívánatos, hogya keresztények szert tegyenek
lsten szavának mélyebb ismeretére.

Hogy a kereszté ny mint próféta tudjon szólni, ki kell alakítania keresztény
vi lágszemléletét. EI kell kezdenie önállóan és szabadon gondolkodni, és nem
csupán passzívan .okíttatni" hagyni magát; tisztáznia kell általában és rész
leteiben, mit fogad el és mit nem, meg kell tanulnia kialakítani saját teológiá
ját az Egyházzal folytatott párbeszédbe n. Csak akkor tudja majd hatékonyan
betölt eni prófétai szerepét, ha egyénileg és kisebb közösségek ben gondol
kodni mer, és kialakitja világszemléletét. Ezért szükséges , hogy gyúléseken,
összejövete leken, kongres szusokon, beszélgetésekben és bármi más formá
ban meglegyen a lehetőség, hogy min den keresztény megalkothassa a maga
véleményét. Ez a lehetőség természetesen elképzelhetetlen a kifejezés sza
badsága nélkül. Am íg valaki csak azt gondolhatja, amit mások gondolnak, nem
alakí thatja ki fele lősségteljes hitét. Csak ha szabadon hagyják kifejezésre Jut
tat ni hit ét vagy hite t lenségét, egyetértését vagy ellenkezését egy adott hely
zette l, akkor alakítha tja ki véle ményét, akkor válik a közösség aktív tagjává
mint keresztény próféta. Ha a kereszténynek prófétai szerepe van, akkor
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elengedhetetlen, hogy legyen gondolkodási és kifeje zési szabadsága. Az Egy
ház egész testének fe ladata e gondolkodás kialakulásának segítése és elő

mozdítása, ha igény mutatkozik rá.

Befejezésképpen azt mondhatjuk , hogy a prófétaság az Egyházban mind
inkább közösségi jellegűvé válik. Nem egyes kivált ságosok szerepe, hanem
minden kereszténynek el kell váll alni a prófétai szerepét : hogy szavával és
tanúságtételével hirdesse az üdvösséget , és leleplezze, ami azzal ellenkezik.
Az a keresztény, aki észreves zi : hite és Ist ennel való találkozása szenved,
mert képtelen szervesen beill eszkedni egy olyan Egyházba, amelynek struk
túrái akadályozzák ebben, közreműköd i k az üdvössé gben, ha vállalja prófétai
szerepét , ezáltal hite elmélyül és közelebb jut lsten szeretetéhez. Jézus Krisz
tus nyomdok aiban haladva maga az Egyház is próféta i jelleg ű, mind saját
st ruktúráit, mind a világot illetőleg; ez utóbb iban prófétai szerepét az emberi
ség kovásza gyanánt kell betöltenie .

2. Míg a próféta valam iképpen a közösség kerete in kivül helyezkedik el,
hagy üdvösséges leleplezésével megváltoztathassa őket , addig a pászto r
azonosul velük. A pásztori szerep abban áll, hogy azonosítsa magát a közös
séggel, vállalja érte a felelősséget: érte, következésképpen a struktur ák ért is,
hiszen a struktúra nem más, mint a közösség személyi és csoportos kap
csolatainak rendje.

De azért a pásztori szerep nem azonos a struktúrák korm ányzásával
(Irányításával). Amikor pásztorkodásról van szó, egyesek egy püspököt kép
zelnek maguk elé pásztorbottal a kezében, süveggel a fején , miközben a nyá]
a gyűrűjét csókolja. Mások meg talán egy érseki palotára gondoln ak, sokféle
hívatal ával. ahol a papok házassági ügyeket inté znek , ű r l apokat tö ltene k ki ,
okmányokat pecsételnek , iratokat iktatnak és bizonyítványokat szerkesztenek.
Egyeseknek talán azok a "pásztorlevelek" ju tnak eszükbe, amelyeket a nagy
böjti miséken olvastak fe l. és igen kevés nyomot hagytak bennük . A pásztori
tisztség olykor úgy jelen ik meg a keresztények szemében, mint egyházkor
mányzat, vagy mint valami közönséges kereszténynek megközelíthetetlen ,
félelmetes klerikális rendszer.

Pedig a pásztor nem struktúrák ir ányítója, hanem a közösség mozgatója.
Jézus Krisztus lelke volt apostolai csoportjának. Szent Pál közösségeke t ho
zott létre. Ha a próféta az üdvösség h irdetője, a pásztor közösségek meg
teremtője . Jelenléte összekovácsol , ahol csak fe l tű ni k , bizalmat, egységet
teremt , és az embereknek kedvük támad közösséget alkotni. Az a valaki ő,

aki azonosul a közösséggel , együtt rezdül mindenki szükségével, ugyanakkor
pedig fölfedezi mindenkinek a képess égeit, kezdeménye zésekre ösztönöz . s
eléri, hogy mindenkiben fölébredjen az összedolgozás vágya. és boldoggá
tegye őket, hogy valami hasznosat tehetnek másokért. Mozgatóerő, aki össze
hangol ellentétes erőket, hogy a különbözőséget telj esen elfogadva kölcsönö
sen ki tudják egészíteni egymást. A pásztornak talán az a legnagyobb erénye.
hogy tudjon eltűnni, és ezáltal a közösség és minden egyes tagja növekedé-
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sét tegye lehet öv é, Parancsolás helyett arra ösztönöz , hogy mások válla lják a
kezdeményezést. Ahelyett. hogy mindent megszabna, a szabadság légkörét
teremti meg. amelyben mindenki hozzájárulhat véleményével a vezetéshez.
Kikéri és komolyan veszi közösségének véleményét. Eléri. hogya közösség
önállónak érezze magát. és elosztja a felelősséget. A pásztor hivatásokat
ébreszt. mert egyfelől fölfedezi a személyiségek rejtett képesség eit. más
felő l élő tanúsága a másokért adott élet boldogságának. Segít, hogy a kö
zösség ne zárkózzék be a maga kis körébe, hanem nagyobb szükségletek
szolgá latára álljon.

A pásztor azonban hitközösségek megteremtője. amelyeknek a hit közös
ségben való megélése a célja. Minden társadalom vagy csoport egy közös
cél érdekében egyesül, ez összetartozásuk indoka. Min den közösségnek
annyiban van értelme, amennyiben tagjai mind egy cél felé vágyódnak és
haladnak. A pásztor (apostol) olyan közösségeket teremt, amelyek nek közös
célpontja az üdvösség a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez föltételezi. hogy
vallásos jellegtől áthatott környezetet tudjon teremteni, az érintkezés olyan
hangnemét . amely más. mint egy sportklubé, egy nevelési közö sséqé, egy
jótékonysági csoporté vagy az emberi haladásra irányuló társaság é. - bár
mindez mellékesen szintén szerepelhet. A pásztor olyan körny ezetet hoz
lét re. ahol az emberek Jézus Krisztus hitét szívják magukba. az ő magatartása
és óhajai szerint élnek. Az Apostolok Cselekedeteinek könyve elmondja az
első keresztény közösségről, hogy lsten igéjét hall gatták, ki tart ottak az imá
ban, megü lték· az eucharisztiát és megosztották javaikat.

A pásztori szerep tehát abban áll. hogy valaki fel elősnek érzi magát má
sok hitéért és azért a környezetért, amelyben ezt a hitet éli k. Ezt meggondol
va megértjük. hogy ez a szerep lényeges alkotóeleme a hitnek. Ahol van
érett hit , ott bizonyos fokú pásztori (apostoli) tevékenységnek is kell lennie,
hiszen ez az egyén keresztény öntudatának és fe lelősségének megnyílása
mások felé. Ahelyett hogy csupán saját hitéért érezné magát fe l elősnek, az
érett keresztény felelősséget érez fiának . egész családjának. barát i körének,
az egész plébániának. nemzeti egyházának és a világegyháznak a hitéért.
Ezek különféle fokai a pásztori felelősségnek. de a törődés másokkal és
környezetünkkel magában a hit dinamikájában rejlik. A pásztori szerepet rend
szerint fölülről lefelé gondolják el. pedig a keresztény élet útja pontosan
fordított. Az ember először csak a saját hitéért képes magát fe l e lősnek érez
ni. azután kiterjeszti ezt közvetlen környezete egyik-másik tagjának hitére. és
így növekszik lassan-lassan felelősségérzete, míg valami módon az egész
Titokzatos Testtel azonosítani tudja magát. Ennek a felelősségtudatnak a fel 
tétele a pásztori feladatok bizonyos mértékig közös viselése minden fokon .

Az Egyház jelenlegi válságának legyőzésére nézve alapvető jelentöségü a
keresztényeknek ez a pásztori öntu data. Ma a felelős pásztor i szervezet a
magas hiera rchiától a plébániákig te rjed. De a mi latinamerikai környezetünk
ben a plébános 20-30 ezer .Iélek" .gondviselője". Lehetetlen , hogy egy-két
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pap ennyi keresztény pásztorságát vállalhassa, hiszen még csak személyes
Ismeretséget sem köthet velük. Ha a hfvek ugyanfgy nem ismerik egymást,
hogyan beszélhetünk plébániai .közösséqr ől"? Hiányozn ak a közbeeső közös
ségek a plébános és az egyes keresztény közört . Ilyenek híján a keresztény
nem éli meg hitét közösségben , még ha egyénileg hisz is. A papok hiába lelke
sftenek és irányftanak, ha a keresztények nem vállalják pásztori szerepüket.
Ha viszont a keresztény tudatára ébred helyzetének és törődni kezd mások
kal, embertársa, környezete hitével, akkor spontán módon jönnek létre az
alapközösségek.

3. A próféta meghirdeti az üdvösséget, a pásztor megalkotja és újjáalkotja
a közösség et , a pap pedig a nép Istennel kötött szövetségének közvetftője .

K özvetítő lsten és az emberek k özőrt. Tanácsadója az embernek Istennel való
viszonyában. Elindftja a keresztényt és a keresztény közösséget lsten fe lé.
Megtanftja a keresztényeket, hogy térjenek meg, imádkozzanak, ajánlják fel
életüket Istennek. Másrészt lsten küldetésében jár, és az ő bocsánatát nyújtja
az embereknek. Tevékenységének csúcspontja az Eucharisztia, amelyben
megújul az emberiségnek Krisztus vérével kötött új szövetsége. Ebben az
eucharisztikus cselekményben minden keresztény fe lajánlja önmagát és az
egész közösséget Istennek.

A legfőbb Pap Jézus Krisztus. Ové a papság teljessége, és a saját pap
ságát osztja meg a püspökökkel és a szolgálati papsággal. Ezek viszont meg
osztják ezt a papságot a keresztényekkel , úgy. hogy - kivéve a felszentelt
szolgáknak fenntartott tevékenységeket - minden keresztény papnak érez
heti magát , hiszen segfthet testvérének és a közösségnek Istennel való kap
csolatukban. Ebben az értelemben vannak olyan papi tevékenységek, amelyek
nek gyakorlására minden keresztény hivatott: imádkozni tanftani gyermekeit,
segftségére lenn i egy betegnek, hogy elfogadja betegségét és fájdalmát . ..
Minden kereszténynek törekednie kell, hogy másokat lsten felé vezessen .
és elősegftse azt. hogy maga a közösség is mindjobban megteljék lsten je
lenlétével.

De a keresztény ember papságát magában a liturgiában és a szentmisében
ls gyakorolhatja. C is felelősnek érezheti magát a struktúrákért vagy a szer
tartás ért . és hozzájárulhat. hogy az lsten és a közösség között létrejövő szö
vetség ne külsőséges . mágikus, idegen és érthetetlen szertartás legyen , ha
nem a nép által átélt valóság hiteles kifejezése.

Szeretném azonban hangsúlyozni. hogya szentmisében nem a szertartás
külsö kerete a legfontosabb, és a fogyatékosság a leggyakrabban nem ebben
mutatkoz ik, hanem abban, hogy nem alakul kl a szövetség eredményes meg
újulásának benső légköre. Minden keresztény hozzásegíthet, hogy létrejöjjön
az imádság és a belső felajánlás légköre, és fgy a liturgia és főleg a szent
mise necsak külsö szertartás legyen. Azt hiszem. a leggyakoribb panaszok
Igazolják: az a föh iba, hogya mise szertartása egy kicsit hideggé, egy kicsit
rutlnszerúvé és külsöségessé válik.
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A keresztény gyakran nem jut el odáig . hogy Igazán megújítsa Istennel
kötött szövetségét. hogy valóban felajánlja életét. sót még odáig sem, hogy
imádságában személyesen forduljon az Istenhez. Ha pedig elér idáig , akkor
csak egyénileg teszi. Ritkán alakul kl a közösségi imádság légköre. A szol
gálati papság képviselójének feladata lenne olyan légkör megteremtése,
amelyben az ima. az életfelajánlás és az Istennel kötött szövetség nem el
szigetelten egyéni jellegú. EI kellene érnie, hogy maga a légkör kifejezze az
eleven valóságot, minden ember átélt bekapcsolódását az Istennek való
fela jánlásba és az elkötelezés közösségi tudatát. A mise megünneplésében
tapasztal t hiányosságokat rendszerint annak kell tulajdonítani. hogya papnak
nem sikerü l megteremtenie ezt a légkört, nem tudja benne kifejezésre segí
teni a vallásosság mágneses energ iáit. Sokszor el őfordul , hogya pap maga
sem éli át. Máskor a hívekból hiányzik a hiteles lelki magatartás, vagy
nincsenek eléggé el ők észülve. vagy misére jövet egész heti elszigeteltség
és önzés gyakorlata van a hátuk mögött, és ez megakadályozza, hogy igazán
lsten jelenlétébe helyezkedjenek. Várják . hogy valaki megmozdítsa óket e
felé a magatartás felé. Alapjában véve segítséget remélnek . Helyzetük inkább
azt teszi lehetöv é. hogy beszívjan ak valamit a vallásos légkörból, mint hogy
önmagukból adjanak, és így megteremtsék. Már pedig ha mindenki - bele
értve a papot is - úgy jön, hogy inkább befogadója a vallásos energiának.
mint kisugánója, akkor nagy úr keletkezik az összeszedettség és az Istennel
való egyesü lés terén. Még akikben volt is valami felkészü ltség. azokat ls
magával ragadja ez. A hívek papi szerepe abban állna, hogy a vallásos légkör
vámpírjaiból vagy a tűzre hulló jégtömbökból az imádás aktív munkatársaivá
váljanak. segítve a gyöngébbeket és kevésbé felkészülteket. Itt nem külsö
szervezetról van szó, nem beszéddel vagy más liturgikus feladattal való
közremúködésról, hanem olyan bels ő be állítotts áqról. amelyet az ember ak
kor ls sugároz, amikor legkevésbé gondolja. Ez akkor valósul meg. ha meg
van a papi öntuda ta . tehát felelósnek éni magát a közösségért, és meg
akarja teremteni az áhítat. az ima és a Krisztusban élés lelki hangulatát.

Ezenkívül, vagy jobban mondva ennek kifejezéseképpen . lehetóséget kel
lene adni a keresztény híveknek, hogya liturgiában kifejezhessék magukat.
és valami módon megosszák a mise megünneplésének felelósségét. Talán
eljön az az ld ő, amikor a keresztények, ha nem is prédikálnak. legalább va
lami megnyilatkozással tanúságot tesznek hitükról és szer étetükről. spontán
módon kifejezésre jutathatják éneimeiket a liturgiában , és így gyakorolhatják
saját papságukat.

Takács János

KARIZMATIKUS MEGÚjULÁS AZ EGYHÁZBAN

Néhány évvel ezelótt a Notre Dame-ban egy magát konzervatívnak valló
pap azt mondta egy konferencia alkalmá val: .I:n vonzódom a pünkösdi rnoz-
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