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püspök, egyházjogász

Adventben Jézus születésére várunk, azé a [ézuséra, aki istálló
ban született, és akinek dicsőségébe azok mehetnek majd be, akik
az éhezőnek enni, a szomjazónak pedig inni adnak. Vajon meg
fogok-e érni olyan karácsonyt, amikor méltó módon, és nem első

sorban nagy lakomával meg fölösleges és drága ajándékok meg
vásárlásával, becsomagolásával és átadásával ünnepeljük majd a
szegények királyának születését? És megérem-e azt, hogy a felsza
badítás teológiájának és az Evangéliumnak a szellemében mi, ma
gyar katolikusok is abban látjuk majd kereszténységünk egyik
legfontosabb feladatát, hogy leoldjuk a bűnösen felrakott bilincse
ket, kibontsuk a járom köteleit, osszuk meg kenyerünket az éhe
zővel, öltöztessük fel a mezítelent, a hajléktalan szegényt pedig
fogadjuk be aházunkba?

Hétköznapi
kereszténység
Az utóbbi évtizedek keresztény életeszménye sok hívő ember
életében egyénileg jelenik meg, de jellemzőek a lelkiségi közössé
gek mai formái is. Ez utóbbiak közül soknak sajátossága az elmé
lyült, intenzív, nagyon intenzív, közösségi vallási élet, amely ele
mi erővel hatja át a mindennapjaikat. Ez nagyon fontos dolog,
mert a hívő ember ma Európában, de a világ számos más táján is
kognitív kisebbségben él. Hiába mutatják azt a statisztikák 
szerencsére - sok országban, hogya lakosság többsége meg van
keresztelve, sőt katolikusnak van megkeresztelve, azért a tényle
gesen életre váltott és gyakorlatban is kifejeződő hit az emberek
kisebbségére jellemző. Mondhatjuk tehát azt, hogya középkor
ban az Egyház volt Európa lelke, de ehhez hozzá kell tennünk:
minden változás ellenére, másik lelke ma sincs Európának. Tehát
különleges helyzet ez a kognitív kisebbségi helyzet, mert mögöt
te azért ott áll a társadalom szélesebb köreit is elérő kulturális
háttér. Ez mindenképpen felhívás egy fajta misszióra, egy fajta
újraevangelizációra.

Éppen ez a kognitív kisebbségi helyzet az, ami szükségkép
pen vezet oda, hogy sokkal intenzívebben kell megélni a hitün
ket. Sokan erőteljesebb közösségi szerkezetre vágynak, ami per
sze azt is jelenti, hogy emberileg áttekinthető, átérezhető mére
tű közösségekben kívánják a vallási életüknek legalább egy ré
szét megélni és megvalósítani. Ez a helyzet felhívja a figyel
münket arra is, hogy kereszténynek lenni, katolikusnak lenni
nem. pusztán és nem is elsősorban közéleti vagy társadalmi ál-
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lásfoglalás, nem pusztán egy kategóriához való tartozás, hanem
nagyon erőteljes, személyes elkötelezettség.

Különösen a világi hívők sajátos küldetéséről szólva hangsú
lyozza a II. Vatikáni zsinat, hogy saját egyéni helyzetüknek meg
felelően azon kell igyekezniük, hogy az evilági dolgok rendjét az
Evangélium szellemével itassák át és tökéletesítsék. Így az evilá
gi feladatok gyakorlásában Krisztusról tesznek tanúságot "az
élet és a család javai, a kultúra, a gazdaság, a művészet, a fog
lalkozási ágak, a politikai közösségek intézményei, a nemzetközi
kapcsolatok" terén (Apostolicam actuositatem 7b stb.), Ugyanezt a
sajátosan a világiakat megszóIító küldetést emeli ki II. János Pál
pápa Christifideles laici kezdetű apostoli buzdításában. Ezért a vi
lági hívők küldetéséről szólva az evilági területen hangsúlyozza,
hogy a személy társadalmi jellege elsőként és legeredetibb mó
don a házasságban és a családban jelentkezik. Széles körű, rend
szeres munkát sürget nemcsak a kultúra területén, hanem a gaz
dasági és törvényhozói tevékenységben is azzal a céllal, hogy a
család mint a biztonság helye és szigete visszakapja a személy
és a társadalom emberibbé tételének elsődleges feladatát. A tár
sadalom szolgálata sokféle módon valósulhat meg a mindennapi
életben: vannak szabad és egyéni kezdeményezések, de vannak
intézményes jellegűek is. Az egyes személynek nyújtott segítség
től kezdve a rászorulók sokféle közösségi támogatásáig. A szere
tet - a pápa tanítása szerint - felkelti és támogatja a cselekvő

szolidaritást, mégpedig az egész emberiség szükségleteinek fi
gyelembe vételével (41. pont). Nem véletlen, hogya hívő keresz
tények az önkéntes segítség számos személyes formáját találják
meg különösen azok szolgálatában, akiket a társadalom a legjob
ban elhanyagol. Ennek a tanúságtételnek a személyes jellege ép
pen az emberi kapcsolat közvetlenségében a leghatékonyabb.
Ezért is fordít a keresztény közösség viszonylag kevés energiát
ilyen irányú tevékenységének propagálására, vagy akár nyilvános
dicsőítésére. Hiszen maga Jézus mondta, hogy amikor tanítványai
adományt adnak, ne kürtöltessenek maguk előtt.

A közélet, a gazdaság, a társadalom, a kultúra területén vég
zett munka akkor jelenti a mindennapok keresztény megszente
lését, ha valóban a közjóra irányul (42. pont). Megrettenhet a
hívő ember, ha az életnek ezekről a területeiről hallja, hogy neki
mindezt az Evangélium szellemében kellene alakítania. Széles
körben elterjedt nézet - különböző társadalmakban több vagy
kevesebb igazságtartalommal -, hogy ezek a szektorok az egyé
ni törtetés, a hatalomimádat, az önzés, a korrupció színterei,
egyszóval erkölcsileg veszélyes területek. Mindez azonban nem
igazolhatja a keresztények közömbösségét. Természetesen válto
zó lehet, hogy a keresztény hitelesség megőrzésével milyen szin
ten és módon lehet az életnek ezekbe a tevékenységeibe bekap
csolódni. A hívő embert belsőleg foglalkoztató kérdés azonban
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legfőképpen az, hogy mit kíván a közjó az adott helyzetben. Eh
hez először is hitelesen keresztényemberképre van szükségünk.
Világos képre arról, hogy ki az ember, hogy mi a jó az ember
nek. Azután erkölcsileg is ellentmondást nem tűrő kötelesség,
hogya saját szakterületünket, környezetünket kiválóan ismerjük.
Csak így tudjuk látni a tényleges helyzetet, így tudunk erkölcsi
elveink és a konkrét tennivalók között hidat verni. Ezért a ke
resztény embert a hivatásában, foglalkozásában végzett nagyon
színvonalas munka kell, hogy jellemezze. De nélkülözhetetlen a
szerénység, az egyéni előnyökről való lemondás készsége is.
Egyéni érdekünk és a közjó ugyanis sokszor ellentétbe kerülhet.
Már a természeti környezet védelme is, a hosszú távú közérdek,
egyéni önzésünk legyőzését kívánja.

Mindezt nem lehet személytelenül, általános filozófiai elvek
alapján követni mindennapi életünkben. Istennel való személyes
kapcsolatra, sugallatainak belső figyelemmel való meghallgatására
van szükség ahhoz, hogy kellő tisztánlátással és erővel tudjunk
dönteni egyre bonyolultabb mindennapjaink helyzeteiben. Isten
személyes segítsége gyakran a keresztény közösség útján érkezik
meg a számunkra. A legmindennapibb dolgokban is nagyon ne
héz lenne elszigetelten keresni a keresztény helytállás lehetőségét.

PoIgarkereszténységI

drámai kereszténység
(1. Gyónótükör)

Zavarban vagyok, ha arra gondolok, mennyire érvényesül keresz
ténységem a hétköznapokban: a házastársi élet feszültségeiben; a
nemzedékek konfliktusaiban; a testvérekkel való érdekellentétek
ben; a szomszédokkal való súrlódásban; az utcai csúcsforgalom
idegességében; a sokadik hajléktalannal való találkozásban; a fő

nökkel és a beosztottál való szokásos összekoccanásban; a társa
dalmi csoportokhoz és a versengő pártokhoz való viszonyban; a
másképpen gondolkodóval való szembesülésben; az elviselhetet
lennek tűnő embertárs elviselésében; a hitet fenyegető ellenség
szeretettel történő leszerelésében. Zavarban vagyok és pirulok,
mert megpillantom magamat e tükörben - gyónótükörben - és
ismét csak azt látom: kereszténységem elbukott. Uram irgalmazz!

Önmagamban, saját hitemben, kereszténységemben nem bíz
hatok, ezért Krisztushoz menekülök. Mert tudom: Reá nézve fo
gad el engem igaznak; az 6 igazságát, tisztaságát nekem tulaj-
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