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1. A hívők közössége, az egyház, nem piramis, amelyben a Lélek
adományai kizárólag a csúcsból kiindulva, azaz felülről, a szentségi
és jogi hatalom, a ,,hierarchia" felől közeli the tik meg Isten népét.
Nem, az egyház mindenekel6tt testvéri közösség az Úrban, olyan koin6
nia, amelyben lényegileg mindenki egyenlő mint fivér és nővér.

Krisztus Lelke a maga akarata szerint osztja ajándékait bárkinek,
akit kiválaszt. A Lélek működésének semmiféle jogi elv vagy ren
delkezés nem szabhat határt. Bizonyosan tevékeny a Lélek a hie
rarchia szentségi és (reményünk szerint egyszersmind) a kormány
zó-irányító tevékenységében is, de ugyanúgy érvényesül teremtő

ereje mindazok révén, akiknek az ige(hirdetés), a prófétai beszéd,
a tudás, a tanács, a szervezóképesség talentumát vagy bármilyen
egyéb képesség adományát ajándékozza. Ezeket az adományokat
kölcsönösen tisztelni kell, a hierarchia bármely fokán, fent vagy
lent álljon is jogi szempontból a Lélek által kiválasztott és megaján
dékozott. Bármiféle ellentétes, egyoldalú, úgynevezett klerikális be
állítódás a klerikalizmus terhét helyezné Isten Népének vállára, és
elcsúfítaná az egyház arculatát.

2. Az egész egyház, a "világegyház" túlságosan nagy ahhoz,
hogy valóban megélhet6 lenne benne a testvériség. Ennek csupán ál
talános tudatától beszélhetünk ilyen átfogó dimenzióban. Hason
ló a helyzet az egyházmegyékkel és az olyan roppant méretű vá
rosi plébániákkal, mint amilyeneket Budapesten is ismerünk.
Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy kezdetben az ekklesia a
"megélt", kisméretű, helyi egyházi közösséget, illetve gyülekeze
tet, valamely ház népét vagy néhány családot magában foglaló
"egyház"-at jelentette; azt a valódi "hely"-et, ahol konkrét módon
megtapasztalhatták, ápolhatták és elmélyíthették a testvéri k özös
séget. Akit nem ismerek személyesen, azt csak elméletileg, elvileg
tarthatom testvéremnek. Heinz Schürmann szerint (mások véle
ményével egyetemben) éppen ez a körülmény, a személyesség
szabja meg a helyi (plébánia)közösség számszerű határait. Ez ma
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is érvényes - igaz, csupán ideális esetben megvalösuló - nor
matív tényező.

3. A testvéri közösség az Eukarisztia ünneplésekor valósul meg
legteljesebb formájában, amikor a közösség tagjai a leggazdagabb
és leggazdagítóbb élményben, a Krisztussal való egységben találkoz
nak egymással. Aki az Úr asztalához járul, aki részt vesz ebben az
ünneplésben. az valóságosan is a keresztény közösségben él 
függetlenül attól, hogy milyen helyet foglal el a hierarchikus
rangsorban. Ebben az ünneplő közösségben velünk együtt vesz
nek részt a "szentek" is, gyakran anélkül, hogy ezt tudnánk; az
után azok a nővérek és fivérek, akik az embertársaik iránt nap
mint nap tanúsított türelemben és hűségben vannak jelen; a háza
sok, akik - a sok-sok nehézség ellenére - keresztény családi
életre törekszenek; a fiatalok, akik keresztény mivoltuk megőrzése

érdekében olykor arra kényszerülnek, hogy az "árral szemben
ússzanak"; a papok és munkatársaik, akik türelemmel és nyitott
sággal végzik munkájukat. Jól tudjuk, hogy a Eukarisztia ünnep
lésére összegyűlő keresztény közösségek többnyire túlságosan na
gyok, és egyre inkább arctalanná válnak. Ennek ellenére mindan
nak az élménynek, mellyel általa gazdagodunk, táplálniuk kell a
jövendő - a szó legtágabb értelmében - misszionáló közösség
erejét és munkálkodását.

4. Ez a közösségi "belül-lét" természetesen magában rejtheti a
csoportos izoláció magányosságát, a gettószerú bezártság ve
szélyét. Ha csak testvéreitekkel érintkeztek, s "ha nem köszönti
tek, csak barátaitokat, mi különöset tesztek? Nem így tesznek a
pogányok is?" - olvassuk Máté evangéliumában. A szeretet ki
árad, s közössége átlépi a magunk köré vont, olykor igencsak szű

kös határokat. Az Emberfia sokakért, azaz mindenkiért áldozta
föl életét, Jézus mindenkit akart szolgálni a megváltás művével,

Ezért a kiválasztott "testvérnek és -nővérnek" az a feladata,
hogy a többieket meghívja. A keresztények mindenkor a meghívás,
az invitáci6 egyházát alkotják, Egy önmagába záródó egyház a
Szentlélek pünkösdi kiáradása eltrtti üdvösségtörténeti helyzetet
állitaná vissza. A Szentlélek szélesre tárta a kapukat - nekünk is,
mai keresztényeknek ki kell lépnünk e kapukon. Az a feladatunk,
hogy aktívan támogassuk az egyház katolicitását/egyetemességét,
annak érdekében, hogy mind több embertársunk válhasson test
vérünkké Krisztusban.

5. Mifelénk és - úgy tűnik - korunk egyházának minden ré
szében sajnálatos mödon egyre inkább hiányoznak a megtartó, az
úgynevezett horizontális kapcso16dások. A keresztény testvériesség tu
data és a belőle fakadó összetartó erő fogyatkozni, apadni látszik.
A létszám csökkenésének következményeként pedig a jövőben

egyre inkább atomizálódni fog az úgynevezett "bázis". Ennek a
ténynek az ismeretében nem hangsúlyozhatjuk elég nyomatékkal,
hogy a keresztény testvériesség megélése - és, szükség esetén,
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újjáélesztése - mérhetetlenül fontos. feladat. Akkor, amikor a
számszerűleg egyre kevesebb pap immár alig képes megbirkózni
a rá háruló feladatokkal, és legföljebb "magányos harcosként"
küzd, ápolja ezrek és ezrek hitéletét és folytat körükben szere
tetszolgálatot, a testvéri szolgálat nélkülözhetetlen. Ebből a lelkü
letből bontakozhatnak ki például azok a kisebb lelkipásztori cent
rumok, melyek a jövőben - megfelelő munkamegosztással 
hatékonyan működtethetök lesznek. Ezeket a papokból és világi
akból álló testvéri közösségeket nem szabad amolyan szükséges
rossznak tekinteni, még kevésbé gyanakvó bizalmatlansággal
övezni, hanem minden oldalról támogatni kell őket: "felülről és
alulról egyaránt". Az emberek aszerint fognak közeledni a hivata
los egyházhoz vagy éppen távolodni illetve tartózkodni tőle, ami
lyennek és amiként az egyház tagjai képviselik. Bizonyos, hogy
ezen a téren nem a doktrinális, vagyis a tanítást érintő kérdések
állnak előtérben, hanem a keresztény testvériesség megélése, a
megtapasztalható készség a testvéri szolgálatra.

6. Sokat írtak már az egyház bürokratizálódásáról és a hivatali
struktúra túlburjánzásár6l. Kétségtelen, hogy jelentős feszültség
tapasztalható az intézmény változatlan adottsága és az élet vál
tozékony valósága között. Ha az egyház továbbra is fenn akar
maradni (nem az egyház mint Isten alapította valóság elvi fenn
maradására gondolok, hanem elsősorban hazánk egyházának to
vábbi működésére), akkor feltétlenül szükség van a hivatali szer
vezetnek, az intézménynek a testvéri szeretet lelkülete és ereje ál
tal táplált megújítására.

Ezt a megújulást magától értetődően püspökeink és papjaink
irányításával kell megvalósítani, mégpedig úgy, hogy nekik kell
jó példával elöl járni. Helyi magyar egyházunk jövője abban az
esetben ébreszthet jogos reményeket, ha, egészséges egyensúly
ban tartva a szeretet és az intézmény karizmáját, a Szentlélek ere
jében bízva és az őszinte szeretetben vállalt szolgálat lelkületével
munkálkodunk. A testvéri szerétetből fakadó szolgálat egyszer
smind egyre több felelősségvállalásra kész állampolgárt nevel, aki
szeretettel fordul embertársa felé és örömmel végzi munkáját.

Hazánkban sokkal nagyobb súllyal és egészséges öntudattal
kell jelen lennie az egyháznak. Ami a társadalmi feladatokat illeti,
a keresztényeknek nem szabad gettóba vonulniuk, sem amolyan
téli álomba merülniük.

7. Mindig vannak olyanok, akik zsákutcába terelik a legjobb újító
kezdeményezéseket, a használható régi és új módszereket. Erre
sajnálatos módon szamos példa akad világszerte és mifelénk is,
még az úgynevezett bázisközösségekben is. Sokak számára már
maga az "újítás" kifejezés is idegenül vagy éppen riasztóan
cseng. De mégis: ha ezek a testvéri közösségek valóban Krisztust
és egyházának tagjait szeretik és nekik akarnak szolgálni, úgy
egyszersmind egyházunk reménységét fejezik ki. Noha egyre in-
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A papok és a v1léglak
kerüljenek közelebb

egyméshoz

Krisztus felhrvésa

kább belátják, hogy húsz-harmincezer lelket számláló plébániák,
de még az öt-hatezres egyházközségek is teljes mértékben csődöt

mondanak, a papok száma pedig állandóan csökken. Ha egyetlen
papra húsz-harmincezer hívő lelkigondozása jut, akkor már csak
az egyházi rend szentségéhez kötött feladatokat képes ellátni. így
a hívők szerétetből élő és a szeretet cselekedeteit megvalósító
kommuniója csakis a kisebb közösségekben élhet tovább. Ezek a
kisebb közösségek azután, ha valóban szeretik egyházukat, hama
rosan egyházi közösségekké, egyházközösségekké fejlődhetnek.

Aki nem vesz tudomást erről a mindannyiunk szeme láttára zajló
folyamatról, ahhoz az emberhez hasonlatos, aki "vakmerőn Isten
könyörületességében reménykedik". Ez azonban nem más, mint
bűn, ezért erre az útra nem szabad lépni. Hinnünk kell a Szentlé
lek kegyelmi működésében, aki a 2üOO-ik év felé tartva is válto
zatlanul flott fúj, ahol akar".

8. A püspököknek, papoknak és világiaknak közelebb kell kerül
niük egymáshoz. Ha tiszteletben tartjuk az egyházi rend szentségé
hez kötött összes jogot és kötelességet, meg kell állapítanunk,
hogy Isten népének minden rétegéből indulnak ki kezdeményezé
sek e testvéri közeledés serkentésére. Nem egy-egy, alkalmasint
utópisztikus vágyálmokat kergető papnak vagy jó akaratú világi
nak, hanem az adott lehetőségeketkihasználó, meghatározott lel
kipásztori program alapján tevékenykedő helyi egyháznak - va
gyis a püspökök, papok és világiak közösségének - kell magára
vállalnia azt a szolgálatot, mely az egyház iránti szerétetből táp
lálkozva igazítja a keresztény testvérek lépteit az üdvösség felé.
Ha a helyi egyház nem törődik e kisebb-nagyobb csoportokkal és
közösségekkel, akkor ezek az életet rejtő magok kiszikkadnak,
vagy vadhajtásokká korcsosulnak. Ki a megmondhatója, vajon az
előbbi vagy az utóbbi jelenti-e a nagyobb veszélyt? Sajnos, ma
napság a világegyházban éppúgy, mint itthoni viszonyaink köze
pette egyaránt fenyeget a szektásodás és az elmagányosodás ve
szélye. Ez utóbbi nem kíméli sem a nap terhét és fáradságát vise
lő papot vagy világit, sem a hierarchia tagjait.

9. Krisztus felhívása - Térjetek meg és tartsatok búnbánatot! 
föltétlenül magában foglal még egy felszóütást: találjátok meg egy
mást, találjatok egymásra! A ma feladata az, hogy szorgalmazzuk
ezt a testvéri egymásra találást, mégpedig nem csupán szavak
ban, hivatalos nyilatkozatokban és "konferenciákon", hanem egé
szen konkrétan. Gyakran kifejtett és leírt dologra utalok, amikor
megemlítem, hogy azok a világiak, akik szívesen vállalnának
munkát az egyház kebelében és az egyházért, őszintén szeretné
nek találkozni püspökükkel - és ugyanez érvényes megfordítva.
Egyre több püspök és világi érzi és éli meg egzisztenciálisan is,
hogy a világi testvérek együttműködése és munkája nélkül sok
minden megbénul az egyházban.
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Keresztény 6se1nk
példája

Jézus evangéliuma
örömhrr

10. Az újra kibontakozó keresztény testvériesség tápláló talajt kínál
majd azember és ember egymás közötti 6szinte testvériességének,
valamint az élet emberi mínösége érdekében végzett szolgálat tu
datának felerősítése számára. A keresztény testvériesség kifelé is
érezteti jobbító és pozitív hatását. Századunk, sőt évezredünk vé
gén talán éppen minket, keresztényeket választott ki a Szentlélek
arra, hogy elősegítsük az országaink népei közötti őszinte, testvé
ri közeledést. - Eleven példaként szolgáljanak számunkra ke
resztény őseínk, akik egyrészt szilárd vallásossággal hűségesek

maradtak Jézus Krisztushoz, megvallva, hogy ő az Úr, az ember
üdvössége, másrészt dolgos mindennapjaik folyamán beletes
tesültek a világ realitásába, keresztény hitvallásukat pedig mint
egy "inkarnálták" koruk társadalmi és kulturális valóságába. Eb
ből nem csak számukra, hanem környezetük számára is termé
keny életerő fakadt. Ma is tanulhatunk tőlük. Nem úgy, hogy
visszamegyünk kétezer évet, vagy mindent szolgain úgy teszünk,
mint ők, s azt ismételgetjük, amit ők mondtak, hanem úgy, hogy
- nem kevesebb Krisztus iránti hűséggel - bátran és merészen
vállaljuk a még nem volt, a még ki nem próbált újdonság kocká
zatát. Csak így válhatunk képessé társadalmunk vonatkozásában
is arra, hogy szembenézzünk azokkal a feladatokkal, melyeket a
jelen állít számunkra.

Magyarországon az egyház az utóbbi évtizedek során túlságo
san kevéssé hangsúlyozta, hogy Jézus evangéliuma, amit hirdet
nünk és tanúsítanunk kell, öromh(r, amely minden történelmi kor
ban eredendően újszerl1 és megleplf. Éppen ezért kell a régi meg
merevedett formákat maga mögött hagynia, és minden korban,
így jelen korunkban is, újra és újra az igazi, keresztény testvéries
séghez fordulnia. Sajnos még mindig sok félelem van bennünk,
és csak kevéssé bízunk a megszabadító Istenben.

Az egyház fakasztotta öröm - az olykor még megvalósulatlan
"álmok" és tervek, a betöltetlen vágyak, a számos strukturális
probléma ellenére - ténylegesen mind elevenebbé válik, ha "ins
pirációinkból" élő valóságot teremtünk. Az öröm - az élethez
hasonlóan - Isten ajándéka. Ne utasítsuk vissza ezt az aján
dékot, hanem inkább gyarapítsuk azt újat alkotó, teremtő munká
val!
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