
TEKINTÉLY ÉS SZABADSÁG AZ EGYHÁZBAN

A Krisztus alapította Egyház természete szerint isteni és emberi
egyszerre: titok, kegyelmi közösség, de ugyanakkor látható intézmény
is, amely a történelem részese és emberi tökéletlenségek szepUlit vi 
seli magán. Ezért, ahogy a Zsinat tan ft ja, szent is, de állandó tisz
tulásra, megújulásra is szorul (Lumen Gentium 8-9).

Az egyházi tekintély (lelki "hatalom") isteni eredetű, hiszen Krisz
tus feltámadása után azzal bízta meg apostolait, hogy folytassák: mű
vét, de gyakorlási módja vdltozik a történelem során, a korszellem,
az erkölcsök és az intézmények adott helyzete, az emberek érettségi
foka szerint.

A Zsinat az Egyházat úgy állítja elénk, mint " I sten népét", a jogi
strukiúra helyett a dinamikus (és "demokratikus") szempontot hang
súlyozva: az Egyház olyan közösség, amely az isteni életre segíti azo
kat, akik hisznek, remélnek és szeretnek. Alapja a Krisztusba vetett
hit, a Lélek által közvetített szeretetben teljesedik be, miközben Isten
újszövetségi népeként vándorol az örök haza felé. Igy teljesíti - az
Atyától származó küldetés alapján - azt, amit Feje, Krisztus akart :
"Hatalmat adtál neki (a Fiúnak) minden emb er föZött, hogy minden
kinek, akit neki adtál, örök életet adjon" (Jn 17,2). Az Egyház Krisz
tusnak ebben a "hatalmában" (tekintélyében) részesedik: tekintélyé
nek gyakorlási módja nem uralkodás, hanem szolqálat (diakonia),
nem kényszer, hanem a ezeretet szabadsága. Minden jogi keret és in
tézm ény, maga a hierarchia is az isteni élet szolgálatára van ren 
delve. Az újszövetségben csak akkor fordul elő a világi (politikai)
hatalom, az uralkodás és a hódítás eszméje, amikor Jézust megkísérti
a Sátán, vagy amikor az úr figyelmezteti versengő tanítványait orszá 
ga igazi szellemére. Jézus szavaival és példájával az alázatos szolgálat,
a szabad engedelmesség szellemét sugallja követőinek.

A püspöki kollegialitás hangsúlyozásával (LG 22-23) szintén az
Egyház közösségi jellegét és a közös felelősséget emelte előtérbe a
Zsinat. A pápai primátus természetesen érintetlen marad, de fontos
szerepet kaptak a világ püspökei és a helyi egyházak; elindult az egész-
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séges decentralizáció. A püspöki szinodus is a kollegialitás gyakorlásá
nak egyik módja.

Az Egyház központi kormányzásában csakúgy mint a helyi egy
házakban ( papi szenátusok, világiak bevonása a lelkipásztori tanácsok
ba, st b.) a közös felelősségre kell törekedni, és azt kell keresni, m i t
m ond a Lélek az Egyháznak itt és most, mi az idők szava. A hierarchia
tag ja iba n és a kereszt ény hívekben a " keresztény érzéknek" kell ki
alakulnia : a "szellem ek megkülönböztetésére" van szükség. Az intéz
m ényes (jogi) eleme ket a kar izmat ikus (Lélektől jövő) elemeknek
kell kiegészíten iö k ill. átha tniok: Továb bá: bizonyos helyzetekben
ko r iz matikusok, lelki em ber ek , szentek, " p rófé tá k" szava többet számit ,
mini a sokaságé, mert ők érzékenyebbek a L élek indításaira , az idők

je leire. Éppen ezért az Egyházban óvatosan kell bánni az ún . de
mokr atikus elvekkel is. Az Egyház Krisztus titkát megjelenítő misz
tér iu m , az üdv össég természetfeletti műu ének m egvalósítását szolgálja,
azér t sohasem lehet kizárólag szociológiai jelenségként nézni és értel
m ezni. De ez azt is jelenti , hogya tekintély gyakorlásában is a hit
szellemének kell vezérelnie irányitót és engedelmeskedőt egyaránt.

Jelen számunkat ( külö nben dltalában lapunkat) ez a szellem ih let
te. N éhány szempontot mutatunk be ezzel az ig en időszerű és összetett
kér déssel kapc solat ban. J.-M. le Blond (a Christus i gazgatója) azt mu
ta tja m eg m élyreható cikkében, hogy lsten tekintélye - amelyből

végső sor on minden tekintély ered - lényegesen más, mint minden
emberi tekintély: az Igazság erejével nyűgöz le. Dr. Cserháti József
pécsi ordinarius a püspök és papjai párbeszédét és a közös felel6sséget
sürgeti a Zsinat szellemé ben. Morel Gyula a tekintély mai válságát
elemzi és a szociológus szemszögéből világítja meg a kivezető utat.
Weissmahr Béla teológiai reflexióival a szerzetesi engedelmesség mai
ér telm ezését alapozza meg. örsy László rövid, de m élyenszántó elmél
kedése az " i nf allibi l itas" tételét állítja "ú j fénybe". Világi munkatár
saink: a nevelés terén tapasztalható tekintélyi válsággal foglalkoznak
és próbálnak konkrét jótanácsokkal az ér dekeltek segítségére lenni .
De témánk nem végződik be a tanulmányi rovattal. Egy nagy karizma
tikus szent : Sienai Szent Katalin, az új egyházdoktor gondolatai és
egy m odern kar i zm at i kus közösség: Taízé magatartása mutatja be az
egyéni szabadság, nyítottság és merészség ideális, igazán keresztény
formá ját. Olyan szabadság ez, amely tanúságot tesz, ha kell , bírál, de
nem támad; ol yan , amely fejlődik, fejleszt és épít, de nem rombol ;
oly an , ame ly a tekintélynek nem ellen téte, hanem korrelativ párja.

Szerkeszt6ség
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