
Az egész Ószövetségen végighúzódik ez a vallomás: újra meg újra féltünk
a jövőtő l. mintha nem volna lsten. ~s ő újra meg újra megszégyenitett min
ket, és kitárta előttünk a jövő kapuját. Ez az élmény határozza meg Izrael
népének hagyományát . Nem pihenő-párna ez, hanem állandó bátorítás arra ,
hogy a jövőben is számoljunk Istennel. Keresztény ember számára nem le
het más érte lmezése a tradlclönak.

A próféták egész következetesen mondhatták: lsten hűséges marad stílu
sához, és a jövőben is nagy csod ákkal fog megl epni bennünket. Igy jöttek
létre a nagy békebirodalomról szóló merész képek a próféták könyveiben
(pl. Iz 4; 11).

Jézus abban a várakozásban élt, amelyet a próféták hoztak a világba.
Csak úgy érth etj ük meg az elközelgett . Isten orsz áqár öl " szóló beszédét. ha
tudjuk, hogy gondolkodtak a j övőről a próféták.

Az Újszövetség alapve tő meggyőződése : a békéne k az a birodalma, amely
rő l a próféták beszélte k, nem marad meghatározat lan időknek szóló utópia.
A Názáreti Jézus elj övetelével máris megkezdődött, és egy napon beteljesül.
Az Újszövetség ural kodó hangulatát olyan foglyok hangulatával hasonlíthat
nánk össze, akikne k szeme előtt ugyan ott van még a láger szögesdrótja és
zárt kapuja, de tudják , hogy elbocsátó papírjukat már megírták. és készen
áll a hazájukba vivő vonat.

Az Újszövetség szerzői másképpen gondolkodtak, mint sok mai keresztény.
Igazi témájuk az egész vil ág megújhodása, a teremtés újjászületése. Nemcsak
az egyes ember és Kr isztus között í kapcsolat a fontos számukra , hanem az
ő uralma a mindens ég fölött.

Kicsi remények és vigasztalások terén a kereszténység sohasem jött
zavarba. ~s bizonyos, hogy mindez életszükséglet is. Csak az a kérdés, van-e
erejük a keresztényeknek egy nagy, merész reményre. Több ember vágya
kozik titokban ez után. mint hinnénk. Ma sok keresztény attól fél: lsten lezár
ta a jövő kapuját, és elhajította a kulcsot. Ezért mind a katolikus egyházban,
mind a protestáns egyházakban gyakrabban beszélnek gondterhelten, mint bi
zakodva. Ezzel szemben az Újszövetség nem látja bezártnak a jövő kapuját.
•Nézd, ajtót nyitottam előtted . senk i nem tudja bezárni " (Jel 2,8) . Az Új
szövetség a vil ág legbizakodóbb könyv e. Csak akkor lehet megérteni, ha en
gedjük, hogy ránk ragadjon bizakodása.

Eugen Wiesnet

A PAPI TOVÁBBKepZeS FEJLODeSE AZ EGYESOLT ÁLLAMOKBAN

1974 február végén tartotta az Egyesült Államokban alapított .National
Organization fo r the Continuing Education of the Roman Catholic Clergy"
(NOCERCC) első gyű lését New Orleans-ban. A gyűlésre hivatalosak voltak
az egyes egyházmegyék , valamint szerzetesrendek papi továbbképző prog-
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ramjainak vezetöi. Az ország minden rész éb ől összejött mintegy százötven
résztvevö jelenlétében Thomas J. Grady chicagói segédpüspök megnyitó be
szédében kijelentette , hogy véleménye szerint nincs messze az az idö, amikor
az egyházmegyék papi tov ábbk épző programjai fontosságban egyenrangúak
lesznek a szemináriumokkal.

Grady püspök az amerikai püspöki kar által a papi képzés elsösegítésére
alakított bizottságnak (Bishops' Committee on Priestly Formation) elnöke. Igy
szavai megvilágítják a továbbképzés kérdésének életbevágó fontosságát az
amerikai egyház életében .

Miért került a papi továbbképzés kérdése az érdek l ő d és középpont jába?
A vatikáni zsinat dokumentumai tudatosították azt a tény t. hogyaSzentírás ,
a szenthagyomány, a hittitkok értelmezése és magyar ázata állandó fejIödés 
ben van. Ugyanakkor az egész emberiséget é ri nt ő események a közéletben
(mint például az elnépesedés kérdésének kiélezöd ése. a meste rséges szüle
tésszabályozás módszereinek kidolgozása és elterjesztése , a háborúban való
részvétel , i ll etöleg annak megtagad ása, a társadalmi és gazdasági feszültsé 
gek kiélezödése) a hivö embert újra és újra bonyolult lel kiismereti problémák
elé állítják, amelyekre erkölcsi vezetőltől . a papságtól és az Egyház tanító
hivatalától vár feleletet. Mivel a problémák új formákban merülnek fel, újon
nan átgondolt feleletet igényelnek. Erre azonban az átl ag papot húsz-harminc
éwel ezel őtt lezárt szemináriumi képzése nem vértezi fel. A prófétai vezetö
szerep követelményeivel csak állandó utánképzés útján tud lépést tartanI.

A rendszeres utánképzést azonban egy még mélyebben fekvö ok is szük
ségessé teszi. A 2. vatikáni zsinatot megelözö szemináriumi képzés sokszor
azzal erősttette a kispap hitét, hogy hangsúlyozta a hit és erkölcs igazságai
nak örökérvényüségét . Az istentisztelet és az egyházi fegyelem évszázado
kon keresztül változatlan szabályai úgy tűnhettek. mint ennek az örökérvényü
ségnek a vetülete . Ezzel szemben az elmúlt évtized a változást. a fejlödést,
az alkalmazkodást emelte ki mint az Egyház vitalitásának bizonyítékát. Ennek
a két . l éqkörnek" a konfliktusa sok pap bels ő biztons ágérzetét ingatta meg.
Ezt a bizonytalanságot csak elmélyült imaélet tudja legyözni . A papi után
képzésnek így talán a legfontosabb feladata a pap hit- és imaéletének megújí 
tását elösegítö programok felállítása.

Az amerikai egyház ezeket a problémákat mind nemzeti , mind egyház
megyei síkon tett lépésekkel igyekszik megoldani.

A nemzeti síkon a püspöki kar felállította a fentemlített bizottságot a
papi továbbképzés elösegítésére. Ennek a bizottságnak els ő intézkedése egy
brosúra összeállítása volt ( "The Program of Continuing Education of Priests") ,
amely irányvonalakat ad az egyházmegyei programok kidol gozására.

Ezenkivül a Papi Tanácsok Nemzeti Szövetsége kezdeményezéséböl 1973
ban megalakult a szintén fenteml ített NOCERCC. Ennek a szervezetnek két
fö célkitüzése: hogy évi gyúlést szervezzen a tovább képzési programok ve
zetöi számára, ahol tapasztalataikat kicserélhetik és megismerkedhetnek út-
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törö programokkal . és hogy egy havonta megjelenö bulletinben közzétegye a
legjobb elöadók névsorát és munkájuk kiértékelését. A NOCERCC tervel kö
zött van egy nemzeti utánk épz és-vezet ő kik épző intézet felál1ftása is.

Az egyházmegyei síkon egy tipikus utánképzö program a k övetkez ő form á
ban van megszervezve: A programért egy a püspök vagy a papi szenátus ál
tal kije löl t vezetó felelös . Ez a pap egy tanácsadó bizottság segítségével ter
vezi és szervezi az utánképzést. A tanácsadó bizottság tagjai nemcsak papok ,
hanem sokszor apácák és laikusok is . Ennek az összetételnek célja az. hogy
biztos íts a, hogy az utánképzés az egyh ázmegye mi nden igényét figyelembe
vesz i.

A rendezvények igen változatosak. Csak néhány példa : l) Előadássorozat

aktuális kérdésekról a dogmatika, morális vagy a szentírástudomány területe
ról. Az aktual ltás t hol egy vit atott m ű megjelenése [pl. Hans Küng könyve a
pápai tévedhetetlenségról). hol egy közélet i irányzat (pl. a magzatelhajtás
törv ényesítés e érdekében indított hadjá rat a sajtóban és az egyes államok
parlament jében) . hol egy felfedezés [pl. a holttengeri tekercsek napfényre
kerü lése), hol pedig egy egyház i döntés meghozása [.Humanae Vitae". vagy
az 1964-es . Instructlo de Historica Evangeliorum Veritate") szolgáltatja .
2) .Szernlnárl urn" az imádság különféle fajtái ról. Ezek a szemináriumok általá
ban nemcsak elóa dásokból áll nak, hanem a résztvevóket közös lmaélménybe
is belevonják. Altalános az érdeklödés a hívekkel együtt alakított imacsopor
tok , az ún. kar izmat ikus imádság és a csoportban végzett közös szentírási
elmélkedés iránt. 3) Liturgikus és homiletikus . rn ű he l y " ( .workshop·). Ezek
elsósorban gyakorlat i jellegű rendezvények. amely ek folyamán a papság meg
ismerkedik a szentségek új r ítus ával . a válas ztékok fajtáival , s gyakorolhatja
a szentségek kiszolgá ltatásásnak lelkipásztori szempontból leghatásosabb
módját. Sokszor video- és hangszalagfelvétel segí tsé gével látja és hallja saját
gesztusait. hanqhordoz ás át stb.. s igy módja van önkritikát gyakorolni. pré
dikáció ját szakember irányi tása mellett kiértékelni . 4) Bevezetés üzleti és
adminiszt ratív módszerekbe. Sok plébános fele lós iskoláért, karitativ és szo
ciális segélyz ószervekért, s így gyakran nagyobb összegek helyes kezelése.
személyzet beosztása, ellenórzése stb. része mindennapi munkájának. Ko
moly hozzáértés sok hibától és fel esleges kiadástól óvhat ja meg . 5) Pszicho
lógi ai tanácsadás módszereinek ismerte té se. Az erkölcsi aktus lélektani
dimenziójának helyes át látása a jó gyóntató elenged hete t len képessége , 
így az utánképzésnek ezen a vonalon is nagyo k a feladatai.

A fe lsorolt programok részb en kizárólagosan papokna k szólnak , részben
a pap és hivei számára egyaránt. Ez utóbbi típus módot nyújt a lelkip ásztor
nak arra, hogy közel ebbró l megismerk edj ék hívei gondolkodásával, gondjai.
val. hitükn ek mi nd ere jével. mind gye ngéivel. s ig y nagyobb megértéssel
tudja óket segíteni.

Sok egyházmegye előnyösne k talá lja. hogy bizonyos rendezvényeket más
keresztény felek ezetekkel együttmű ködésben szervezzen meg . Ennek a rneq-

76



oldá snak egyrészt nyilvánvaló előnye, hogy előseg í t i a kere sztény egység
ügyét azáltal , hogy rendszeresíti a kapcsolatot az egyházak papjai között.
Másrészt sokszor anyagi előny az, hogy egy e l ső re ndű el őadónak fizetendő

tiszteletdíj és útiköltség terhe megoszlik a résztvevő egyházak között . Igy
pl. Dall asban igen nagy sikere volt Suene ns bíboros 1974 februárjában tar
tott előadásának a Szent lélek munkálkodásáról a világegyházakban. Ezt a elő

adást közösen készítették e lő a katol ikus, anglikán és metodista egyházmegye
meg bízottjai, s az előadáson jelen vo lt mindhárom egyházmegy e püspöke .
klé rusa és számos hiv ő]e.

E l ő adások és kiképző napok rendezé sén kívü l jól bevál ik egyházmegye i
han gsza l ag-kö l csönző prog ramok létesítése is. A korszer ű előadásokat tartal
mazó kazettagyüjteménybő l kikölcsönöz a papság . s a kivett anyagot akár
otthon. amikor ideje megengedi, akár autójában hajtás közben meghallgatja.
Az utóbbi megoldás különösen olyan egyházmegyékben népszerű. amelynek
hívei nagy területen szétszórva élnek, s így gondo zásuk heti sok óra hajtást
tesz szüksé gessé .

Természetesen mindezeknek a prog ramo knak a fen ntartá sa sok-sok munka
óra és komoly összege k befektetését követeli meg. A NOCERCC nemrégi ben
k érdőlvet kül dött ki hogy képet alkothasson ezeknek a befektetéseknek a
méretel ről. A visszaérkezett felele tekbő l kid erül, hogy azok az egyházmegyék.
amel yek rendszeres prog ramot tartanak fenn, csak az esetek felében képesek
tehermentesít eni a p rogramvezetőt (legalább részlegesen) más papi munká
tól, hogy mun kaidejének kb. 50 %·át a programok kidolgozására és levezeté
sére fo rd íth assa. Ugyanezek az egyházmegyék át lagban évi 15·20 OOO dollárt
biztosítanak költségvetésükben a to vábbképzés finansz írozására .

Papjai részvételét néhány egyházmegye kötelezővé teszi. lega lább egy évi
egyh etes program erejéig. Ez a megoldás azonban ritka . Néhány más helyen
a püspök a plébániákra való kinevezések ben rendszeresen fig yelembe veszi
azt . hogy melyik papja menny i továbbképző prog ramban vett részt . Legtöbb
esetben azonban a részvétel teljesen önkéntes alapon történik . Ugyanakkor
ösztönzésként szamos egyházmegye akár egyházmegyei alapbó l, akár plébá
niai bevételből átlag ban évi 200 dollár erejéig fedezi a résztvevő pap tandíját
és költségeit . valam int egy-két hét i dőt is bizto sít papjainak szabadságukon
felül arra, hogy résztvehesse nek továbbképző programokban. Bizonyos egye
teme k diplomát adnak továbbképző kurzusok résztvevőinek.

Ezzel zárjuk is rövid át tekintésünket a papi továbbkép zés útjairól az
Egyesült A ll amokban. Remél jük, hogya kezdeményezések ismertetése hasznos
nak bizonyul olvasóink számára mind öt letek szolgáltatásában, mind azon
meggyőződésük megerős ítésében . hogy ha valaha, ma igazán i dőszerű a
magyar közmondás: . A JÓ PAP HOLTIG TANUL· .

Csányi Dániel
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