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A L~LEK ~BRED~SE

Az új jelenségek d1agnözlsa

Amikor a világegyház püspökei 1914 szeptemberében Rómában szinódusra gyúl
tek össze, elöször azokat a dokumentumokat tanulmányozták, amelyek a világ
minden táján végzett adatgyüjtés eredményeit foglalták össze. Ezek a kereszté
nyek mindennapi életéről, felvetődő problémáiról, szükségleteiröl, reményeiről

és apostoli elkötelezettségérőlszóltak. Hosszas elemzés során körvonalazták azo-
. kata főbb irányvonalakat, amelyeket azután hat szakaszban dolgoztak fel. A nyi

tott kérdések között az egyik legjelentősebb a Szentlélek működésének felisme
réséről szól, arról, hogy miként tevékenykedik a mai világ változásai, az emberi
ség kulturális és társadalmi átalakulása közepette. Ez a felismerés lemérhető az
egyház és az egyházak életének evangéliumi értelmezéséből, a társadalmi elem
zésből, mely számításba veszi a nem keresztény vallásokat, sőt a nem hívőket ís. '

Az első megfígyelésazokra a "helyekre" vonatkozik, ahol a Lélek mimkálkodó
jelenléte nyilvánul meg. A "hely" tehát nem földrajzi helyeket (városnegyedeket,
falvakat) jelent, hanem közösséglélektani értelemben vett "szociológiai helye
ket". A püspökök egyhangúlag új jelenségnek tartották azt a tényt, hogy néhány
év 'óta a klasszikus plébániák és a nagy apostoli szervezetek peremén szárnos
nem-intézményes csoport van születőben. Ezek egyre jobban szaporodnak, egy
mástól egészen eltérő formákban, az adott helyi és szellemi irányzatoknak meg
felelően. A jelenséget a kereszténység történeti múltú egyházaiban éppen úgy
megtaláljuk, mint a Harmadik Világ fiatat egyházaiban.

Bár az. olasz püspökök némi fenntartással fogadták ezeket a kezdeményezése
ket, mégis szinte minden püspök megfontolás, tárgyává tette ezt a jelentős tényt
-, hiszen százak-ezrek-tízezrek vállalkozásáról van szó (csak Latin-Ameriká
ban 40 ezer kezdeményezésrőlbeszélnek). A jelenség annál inkább fontos, mert
ez az újjászületés helyreállítja az egyház elemi, közösségi szervezetét, főleg ott,
ahol a hit elvesztésének és a társadalmi elvilágiasodásnak veszélyébe került.

Páratlanul jelentős e két jelenség találkozása: a hit ébredése a Szemlétékben
és a "bázisközösségek" elszaporpdása - ahogy ezt a szociológusok nevezik. A
zsinat utáni kor következményei közott kétségtelenül ez az irány egyike azok
nak, amelyekben megújulhat az egyház. Lelkipásztori, sőt teológiai igazság, hogy
ez a kapcsolat (a Lélek ébredése és a bázisközösségek elszaporodása között) nem
csupán egyéni buzgóságról tanúskodik, hanem az egyházi struktúrák reformját
is jelenti. A Lélek sajátos működése ez, azé a Léleké, aki a Szeretet. Ez a Szere
tethozza létre a hitbeli egyetértést, a közösséget. a testvéri szeretet társadalmi
sejtjeit. Ha az egyház valóban közösség - pedig az volt, mielőtt intézményesí
tett társasággá lett -, akkor ez csak úgy lehetséges, ha intézményei és minden
egyéb meghatározottsága felett áll ez a közösség.

Fontos megjegyeznünk azt is, hogy a keresztény csoportoknak ez a fejlődése

megjelenési formájában alapvet6en hasonlít a korábbi években észlelt profán tár
sadalmifejlődéshez.A tudományos fejlődés és az ipari civilizáció technikai hala
dása ma azt sürgeti, hogy a társadalom továbbí alakulásában térjen vissza a ter
mészet egyszerűbb mozgásaihoz, annak elemi jelenségeihez, azok öszjönösségé ,
hez, ingyenességéhez, naiv őszinteségéhezés eredeti közvetlenségéhez. Ha pedig
az eayház a vílágban van, ott él és fejlődik - s ez emberiességének igazi jele 
akkor nyilvánvaló, hogy a világ alakulásai szinte biológiai pontossággal tükrö
ződnek a vallási magatartásokban és felfogásokban.
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A közösségek mint a Lélek "helyei"

Ném szükSéges itt társadalmi és egyházi szempontból részletesen elemeznünk
ezeket a kötetlen csoportokat, melyek a Lélek jelenlétét hordozzák. Osszefog
lalóan utalhatunk azokra a végletes változatokra. melyek részben sikerre, rész
ben kudarc ra vezettek. Mielőtt felvázoljuk a bennük munkálkodó Lélek voná
sait, irjuk le az eddig kialakult közösségek alapvető formáit.

Elsőnek azokat az elemi csoportokat említjük, melyeket néhány személy hoz
létre. Osszejönnek, mert vágyat éreznek arra, hogy hitüket közösen megvallják, '
megértsék és gyarapítsák, és elkötelezzék magukat egy ügy szolgálatára az evan
gélium nevében. Igy akarnak kilépni a nagy közösségek névtelenségéből, ahol
semmi érzelmi kapcsolatot sem találnak, sem tevékeny együttműködéstnem tud
nak kialakítani. Ezeknek a csoportoknak a formái. módozatai, ihletései és 'indít
tatásai igen különbözőek, Mindig az adott helyhez, kötöttek, mivel ezek a közös
ségek megőrzik a maguk autonómiáját mégakkor is, ha megfelelő kapcsolatokat
teremtenek egymás között, sőt néha szövetségre is lépnek egymással.

Az önkéntesen kialakult csoportok között a legjelentősebbek az imacsoportok.
Ezek olyan önkéntes csoportok, melyeknek tagjai a hivatalos liturgiák' és a meg
határozott imaformák mellett összejönnek, egyszerűen azért, hogy "együtt imád
kozzanak". Bár jól ismerik a rejtekben végzett ima értékét, mégis nagy jelentő

séget tulajdonítanak a közösségben végzett imádságnak, ahol az önkéntes kezde
ményezések kiegészítik és erősítik egymást. Rögtönzött szevakkal. kitörő öröm
ujjongássaL sőt bizonyos ünnepélyességgel fejezik. ki magukat.

Az ilyen alakuló csoportosulások közé - melyek csak részleges jelenségek
ebben az általános erjedésben - sorolhatjuk a "karizrnatikusoknak" (vagy "pün
kösdistáknak") nevezett csoportokat, melyek tudatos és szándékos tanúi akarnak
lenni a Lélek ébredésének. Az elnevezést bizonyos fenntartással kell kezelnünk,
bár ezek a csoportok elhomályosítják azoknak a régi pünkösdista mozgalmaknak
az emlékét, amelyek egykor támadták az intézményes egyházat, és ezért maguk
is támadhatók voltak. Nem egyezhetünk bele, hogy ezek a csoportok saját meg
győződésük szerint kisajátítsák a Lélek jelenlétét, mégis minden kockázatukkal
együtt bennük látjuk ennek az ébredésnek élő csúcspontját, főleg az észak-ame-
rikai egyházakban. ,

A közösséggé formálódás egy másik formája, melynek nagyon pontos, világos
törekvése van: részesedés az evangéliumban. Itt nem a tudósok vagy az egyházi
tekintély által tanított Isten Szaváról van szó, sem pedig a hivatalos egzegéták
magyarázatáról (amint az a biblia körökben szokás) .. Ezekben 'a csoportokban
"olvassák", újra meg újra elolvassák a szentírási szövegeket és egy adott hely
zetre konkrétan alkalmazzák. Úgy élik meg, hogy Isten ma szól @zzájuk. A kö
rülmények adják meg a "helyét" ennek az értelmezésnek. Az ilyen igeközössé
gek néha szándékosan is "elébe mennek" az egyházi hítvallásoknak. és kétségte
lenül emiatt - amint egy hivatalos nyilatkozat újabban megjegyezte - az öku-
menikus fejlődés egyik legérzékenyebb pontját jelentik. '

Végül vannak bizonyos csoportok, melyeknek tagjai egy-egy szentségi cselek
ményre gyűlnek össze. Itt a szimbólum közvetlen valósága ad értéket a miszté
riumnak, ellentétben a túlzottan ritualizált ünnepélyes forrnákkal. Az Egyesült
Államokban valószinűlegaz Eukarisztía ünneplésére alakultak ezek az első bázis
közösségek. Arra törekedtek, hogy "kiszabadítsák" a misztériumot a plébániák
bizonyos kultikus elmeszesedéséből.ünnepi lakomát, Krisztusról való megemlé
kezést kerestek, nem pedig adorációt.

Mindezeknek a formáknak a közös jellemzőjea konkrét életbe való beléqyo
kerezés. Ez biztosítja azt az emberi valóságot, amelyben személyes elkötelezettc

séggé válhatnak a már-már elerőtlenedett vallási megszokások. Az egyház igy
már nem az a társadalmi alakulat, amely a "kleriktílis kasztnak" kedvez, - ha
nem a hitük szerint cselekvő hivek önkéntes gyülekezete.
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A Lélek lelei

A fenti összefoglalásból olyan közös vonások rajzolódnak elénk, melyekről

joggal hihetjük, hogya Lélek jelenlétének jeleit mutatják. Ezek a jelek megkü
lönböztetésre és magyarázatra késztetnek, ugyanakkor földeritik az értelmet, a
szívet és a képzeletet.

i. A közösségek legfőbb jellemzője az önkéntesség. Ez nemcsak lélektani ön
kéntességet jelent - bár az is jelentős -, hanem a Lélek jellegzetes megnyilvá
nulása, mely felébreszt az álomból, és rögtönzésre, kezdeményezésre, kreativi
tásra serkent. Maguk a találkozások is önkéntesek, és nem valami parancs vagy
lelkipásztori buzgóság kényszeríti a tagokat. 'Tevékeny részvétel, az ige önkén
tessége ez. Nem gépiesen ismételgetik a szavakat, a jelenlevőkböl önként tör fel
a közlés öröme, változatos, szimbolikus kifejezésekkel, szabad gesztusokkal és
mozdulatokkal. Ezt a jelenséget megtalálhatjuk néha a hivatalos liturgikus szöve
gekben is, melyek Krisztus szavainak és rnozdulatainak emlékét rög zitik.

A Lélek mindezeket számításba veszi, ugyanakkor felülmúlja a szabályokat, át
alakítja a puszta engedelmességet, megújítja a szabályokat, de nem válik részre
hajlóvá az Istennel való közösség fenntartása eimén. A Lélek megszenteli a pro
fán valóságokat, mégsem csinál belőlük bálványt. A Lélek sokoldalú. A Szentírás
felsorolja azokat a különféle rnegnyilvénulésokat, melyeket a moralisták nagyon
könnyen a parancsok egyértelmű kategóriáiba szoritanak vissza. Mi azonban kü

-lön beszélünk ajándékokról (Iz 11). karizmákról (IKor 13), boldogságról (Hegyi
beszéd) és a Lélek gyümölcseiről (Gal 5). .

2. A közösségeknek első tevékenysége a tanúságtétel, a szó legmélyebb értel
mében. A tanúságtétel nem valami kész tudás átadását jelenti, amelyet az ősök

től, a közös tanításból kaptunk, néhány oktaton keresztül. Itt az egyik hívő közli
a testvérével hitének, reményének és szeretetének élő tapasztalatát. Nem egy
teológiai doktor nyilvánitja ki tekintélyét fogalmaival és bizonyítékaival, hanem
a mélységes Létnek ragyogása ez, ahol a misztérium ragadja magával a résztve
vőket. Itt tehát nem egy örökölt vagyont adnak át, hanem az emberszívben mű

ködö hatóerőket szítják fel. A hit "át nem ruházható" valóság. A klasszikus ka
tekizmus éppen azon bukott meg, hogy nem volt más, mint a hitet memorizáló
eszköz. A Jóhir a Lélek eljövetelével kapott híradás. Nekünk tehát újra "fel kell
fedeznünk" a hit kifejezésmódjait az új vílágrészeken, a földrajzi világrészeken
(Ázsia, Afrika). és a társadalmi világrészeken (munkások világa) egyaránt.

3. A tanúságtétel, az ige időszerűsége az, hogy mindig működésben van ésa
közösség történeti folytonosságában áll fenn. Ennek a folytonosságnak a biztosí
téka pedig az élő hagyomány. A hagyomány nem olyan letétemény, amelyet
mintegy tanbeli raktárban rejtve őrzünk, hogy biztosan megvédelmezzük az eret
nekségtől. Ez a Lélek műve, az, amit Krisztus hirdetett: "En elküldöm nektek a
Lelket, majd ö elvezet benneteket a teljes igazságra" (Jn 16, 13). A történelem és
a Lélek egymásbahatolnak, a Lélek mintegy a történelemben bontakozik ki. "Lásd,
újra teremtek mindent!" (Jel 21, 5). ,

"A Léleknek ez a tevékenysége újít ja meg a világot. N.élküle az Isten távol
van, Krisztus a múltban marad, az evangélium holt betű, az egyház egyszerű tár-

, sadalmi szervezet, tekintélyi uralom lesz, küldetése propegandévé. süllyed, a kul-.
tusz mágikus szellemidézéssé fajul, és az egész kereszténység csak annyit ér,
mint a rabszolgákra külsőleg rákényszerített erkölcs" - ilyen kemény szavakkal
fogalmazta meg a Lélek szerepét 1. Hazim, Lattaquié-i metropolita az egyházak
ökumenikus ülesén Uppsalaben. 1968-ban.

4. A Lélek működésével az egyhá:t közösségében és történelmében is prófétai
néppé lesz. Bizonyára nem azért mondjuk prófétainak. mert feltárja a jövőt, ha
nem mert érzékeli a történelem menetében azokat az "eseményeket", amelyek
előbbre viszik a világot igazságosságban, békében, és elhozzák közénk Isten Or
szágát. Magukbim a társadalmi-kulturális összefüggésekben kell felismernünk az
.,.klők jeleit", mert ezek az igealappillérei, melyek nem arra szolgálnak, hogy is
mét valami idöfeletti tanrendszert alkossunk. Minden karizma között a le?jellem-
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zőbb az ószövetségi próféták szerepe: a Messiást hirdetik, és arról a messiási nép
ről szólnak, melyet majd az Eljövendő öltöztet be országának tevékeny várako
zásába. A Lélek az, aki felismer és megkülönböztet, nemcsak az egyesek belső

életében (vö. a XVI. század lelkiségét!) és nem is csupán a tanító hivatal intézmé
nyeiben, hanem az Isten úton lévő népének közös zarándok életében. Igy lesz a
teológia az Isten elkötelezett igéje. .

5. Testvériség. Az öntudatra ébredt közösség tagjait "testvéreknek" nevezzük.
A "testvérek" szó nemcsak buzdító elnevezés, hanem az Igében való részesedés
ténye is. Assisi Szent Ferenc megújította a "testvér" szót, azt az értelmét, amit
korának patriarkális, feudális társadalma elsorvasztott. Szent Ferenc ebből a meg
fontolásból kiindulva nem rendet, hanem "testvérületeket" (fraternitásokat) ala
pított. Ma a francia munkáspapok "élték újjá" az evangélium törvényét és a
"testvéri szeretetet" a munka civilizációjában.

6. A Szentlélek szabadsága az ébredés legfőbb és legkritikusabb pontja Szent
. Pál tétele alapján: "ahol az Úr Lelke, ott a szabadság!" (2Kor 3, 17). Ez a szabad
. ság a Törvény és a törvényekszígorú kritikájának az eredménye (Galatáknak írt

levél, Római levél). A tekintély szolgálat, nem pedig hatalom. Bármilyen ellent
mondásos, a vitatkozásnak a szabadsága már kezdettől fogva' beépült a keresz
tény ember köznapi magatartásába, akár újra kérdez a hittartalomra, akár tilta
kozik az időnként túlzottan intézményessé vált egyház társadalmi erejével
szemben. • .

A Lélek jeleinek rövid bsszefoglalásából is jól kitűnik mindaz a kóckézat, me
lyet vállalniok kell a bázisközösségeknek a hitben és a közösség kiegyensúlyo
zásában.

Napjainkban mintha újra felvetődnenek azok a kérdések, amelyek már Szent
Ferenc korában is kockázatosak voltak. Joachim de Fiore nyomán a nagy szer
zetesegyéniségek lelki írásaikban gyakran emlegették a "Lélek jövendő korsza
kát", a megtestesült Fiú korszakát és az egyház intézményesített szerveinek fel
számolását.

Jól tudjuk azt is, ha mereven elutasítanánk e kockázatokat, akkor lemonda
nánk arról, hogy jókor felismerjük az "idők jeleit", és ezzel minteg~ el zárnánk
a zsinati rendelkezések szerint megújított evangelizáció útját. Az evangéliumot
tehát a Lélek ébresztő erejével éleszthetjük újjá.

7. Igy jutottunk a felismeréshez: az evangelizáció a Szentlélek erejével és ere
jében történik. Ennek az erőnek a szolgálatában állnak a fogalmi rendszerek, a
lelkipásztori tervek, a klérus életének minden tartozéka, melyek csák eszközök.
A keresztények kétségtelenül az alakuló "prófétai közösségek" érlelődésében ta
lálják meg a hit új nyelvezetét korunk szellemi felfogásába ültetve.

A bázisközösségek első találkozóján, melyet a braziliai Viktoriában tartottak
1975-ben, Pironio bíboros, a CELAMelnöke helyesen mondta: "Ebből a népből

szűlető egyházban" olyan modellt, olyan kísérletet ismerünk meg, melyben újra
értékelődik a hívek általános papsága. A míndennapí élet eseményei így Isten je
lenlétének jeleivé váltak. •

"Ez az evangelizácíó, azaz Krisztus hirdetése ~ mondta a Zsinat - magán vi
seli az ige és az élet tanúságát. Innen nyeri azt a sajátos jelleget és hatékonysá
got, mely korunk közös feltételeiben nyilvánul meg." (LG 35, 2)

Ez tehát a "teljes evangelizáció törvénye", Krisztus üzenetének korszerü köz
vetítése. Megvalósítása arra sürget, hogy Öbenne egyesítsük a szellemi törekvé
seit annak a világnak, amelyben élünk (GS 44). A Szentlélek sajátságos tevékeny"
sége ez: általa Isten egész népe figyeli, felismeri, értelmezi korunk sokféle nyel
vezetét (uo).

Széll Margit totoitása

453


