
LUKACSLASZLÓ A világban - másként
Mindig, mindenütt akadnak "disszidensek": olyanok, akik eluta
sítják koruk szokásos életmenetét, és kivonulnak a világukból. Ta
lán rossznak találják az uralkodó életstílust és gondolkodásmódot,
talán valami értékesebbet fedeztek föl.

Amikor a Római Birodalomban a kereszténység elfogadott val
lássá lett, a keresztények többsége lassan átvette kora átlagos élet
módját. Egyre jobban eltávolodott az eredeti apostoli eszménytől,

az első keresztények evangéliumi életformájától. Ekkor alakultak
ki köztük az első alternatív életformák. Akik Krisztus radikális
követését választották, és az apostolok mintájára "mindenüket el
hagyva" az Evangélium szerint akartak élni, azok elmentek reme
tének: a civilizáció kínálta kényelmet a sivataggal váltották fel.

A szerzetesközösségekben aztán egy másik formája keletke
zett a világból kivonulásnak. A kolostorok az evangéliumi taná
csok szerinti életre törekedtek: önálló kis világo kká épültek ki,
távol a városoktól, völgyek mélyén vagy hegyek csúcsain. Ké
sóbb a koldulórendek Újfajta eszményt és életmódot honosítottak
meg: a testvérek az emberek közé mentek, hogy hirdessék nekik
az Evangéliumot, és a vándor életformában éljék meg az "evan
géliumi tanácsokat".

A legtágabb hatósugárban talán Szent Ferenc ihlette meg kora
egyházát. Nemcsak arra indított sokakat, hogy az általa alapított
szerzetesközösség tagjává legyenek, hanem arra is, hogy a világi
életben maradva kövessék példáját. Sajátos életforma alakult ki
ezáltal: azoké, akik hasonlóképpen kívántak élni, ám nem a világ
ból kivonulva, hanem éppen benne a világban. Úgy éltek, mint
környezetük, de az Evangéliumot követve, mintegy két világ 
az égi és a földi - polgáraként. Így alakultak ki a középkorban a
harmadrendek: azoknak a keresztényeknek a közösségei, akik
világi foglalkozást választottak, családot alapítottak, de mindezt va
lamelyik szerzetesközösség szellemében próbálták megvalósítani,
sajátos életkörülményeik között vállalva az evangéliumi tanácsokat.

A II. Vatikáni zsinat újra fölfedezte azt, hogya tökéletesebb
életre való törekvés nemcsak a szerzetesek kötelessége, hanem
minden hívő keresztény feladata, megvalósítható egy átlagos
emberélet körülményei között is. A középkori harmadrendek így
alakultak át világi szerzetescsaládokká. Számunk ebbe a sajátos
keresztény életformába ad bepillantást néhány közösség beszá
molóján keresztül. Ahogy azt már egy ókeresztény iratban is
olvassuk: "Nincs sajátos, rájuk jellemző életmódjuk, étkezés és
öltözödés tekintetében alkalmazkodnak a többiek szokásaihoz.
(. .. ) A földön időznek, de a mennyben van a polgárságuk."
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