
VILAGIAK - KERESZTÉNY HIVATÁS

,A Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd nevemben küld az Atya, meg
tanft benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam
nektek" (Jn 14,26). - Jézus nemcsak születésével és haldlával bizonyf
totta, hogy igazi, teljes ember. Tanftó tevékenységében is elfogadta az
idő és a tér szabta határokat. Feltárta ugyan a Szentháromság és az Ol·
táriszentség emberi ésszel ki nem gondolható csodálatos mélységeit, de
sem ezekről nem akart mindent elmondani, sem pedig közösségének,
az egyháznak történelmi jövőjét, életformáját közelebbről ecsetelni.
Nem kfvánta az "tJbermensch" látszatát sem kelteni. Ugyanakkor fel
támadásával és a L élek kiáradásával igazolta, hogy Ö és az Atya egy,
s fgy képessége, ereje túlsZárnyalja a természet adta korlátokat. S az
Igazság Lelke örökké velünk marad (Jn 14,16), velünk emberekkel, aki
ket Jézus - főleg a hittel felvett szeniséqek útján - mint szőlőtő éltet,
testével s vérével táplál, hogy mi is hú és igazi gyermekei legyünk az
Atyának.

A Lélek pedig értelmünket világosftja, akaratunkat erősfti, szfvünket
lobbantja lángra, pünkösdtől kezdve Krisztus újrajöveteléig. Igy élteti
meg velünk, emberi s mégis isteni módon azt, hogy miképpen kövessük
Krisztust a koroknak és életkörülményeknek megfelelően.örködik, hogy
Krisztus közössége tanftásában tévedhetetlen maradjon s egyszersmind
hiteles jelként világfthasson minden jóakaratú embernek. Nemhiába
őriztette meg a Lélek múködésének megnyilvánulásait az egyház kano
nikus iratai ban s főleg az Apostolok Cselekedeteiben. Nem a feszült
ségek hiánya jellemzi jelenlétét, vezetését; az imában feléje hajló s vele
egyesülő közösségben nyilvánftja ki irányftását. Megrendft6en tanús
kodik erről a Jeruzsálemi (apostoli) Zsinat (ApCsel 15,1-29). A tét életre
halálra ment: zsidónak kell-e előbb lenni mindazoknak, akik Jézus meg
váltott közösségéhez akarnak tartozni, vagy elég, ha közvetlenül ehhez
csatlakoznak? Más szóval: Jézus megváltó kegyelme hatékonya mó
zesi törvény nélkül is? - Ma talán fel sem mérjük ennek a kérdésnek
igazi horderejét. De a beszámoló érzékelteti, hogy mi ment végbe a
tiszteletreméltó apostolok és a lelkes új keresztények tanácskozásán:
.H eves vita támadt" (ApCsel 15,7). Majd jön a csodálatos zároietent és:
,.A Szentlélek is, mi is úgy láttuk ..." (ApCsel 15,28). Igen, a Lélek Jézus
közösségében marad a világ végéig, megtanft arra, hogy milyennek kell
lennie a krisztUSi életnek az adott körülmények között.

Szinte kézzelfoghatóan követhetjük a Lélek múködését mindig, ami
kor jelentős kérdések merülnek fel az egyház életében. Gondoljunk csak
a IV-VIII. századi vitákra a Szentháromságról és Krisztus személyé
ről, természetéről. Majd a Tridenti Zsinat ttatároeataira, amelyek vilá-
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gos képet teremtettek a hit lényeges elemeiről és a szen tségi életről. Az
I. és II. Vatikáni Zsinaton pedig Ö sugall és vezet, hogy tisztábban lás
suk az egyház mibenlétét, hierarchiáját s a világhoz való viszonyát.

De a zsinat sem oldott meg minden problémát; dekr étumai újabb
k érdéseket vetettek fel. Ismerjük a legfontosabbakat: Hogyan kell a
gyakorlatban összeegyeztetni a péteri küldetésen alapuló pápai hatal
mat és a többi apostolutód, a püspökök joghatóságát? Ehhez kapcsoló
dik az ún . harmadik világ egyházainak problematikája: mennyiben épít
hetik ki saját rítusaikat és élet j or má j ukat ? Mit is kíván tőlünk az öku
menizmus valamint a nem keresztény közösségekhez való viszony? Mi
ben áll a világiak hivatása és küldetése az egyházon belül s a világ felé
20 évvel a Il. Vatikáni Zsinat után? - Az utolsó kérdés lesz az év végén
tartandó Római Püspöki Szinódus témája.

Gyönyörű a zsinat világiakról szóló tanítása. Isten népének minden
tagját "szeretetből eleve arra rendelte . . . , hogy Jézus Krisztus által
gyermekeivé" legyenek, megadta nekik a Szentlélek; pecsétjét (vö. Ef 1,
5-12). "Választott nemzetség, királyi papság, ... tulajdonul kiválasztott
nép " vagyunk, hogy annak dicsőségét hirdessük, aki a sötétségből m eg
hívott bennünket csodálatos világosságára (vö. 1Pét 2,9) . Ennek ellenére
feszültségek j elentkeznek világszerte az egyházban éppen a világiak sze
repét és feladatát illetően. Egyes világiak, sőt papok nem is ismerik a
zsinat idevágó határozatait (LG 31; AA 1; AG 21 és GS). Mások észre
sem veszik, hogy sok szempontból változtatni k ell az eddig meg szekott
s járt utakon és tűzzel-vassal ragaszkodnak a "bevált" módszerekhez.
A zsinat ugyanakkor azt is kimondja, hogy ma semmiképpen sem ele
gendő, hogy a vi lágiak elvárják (s ezzel meg is elégszenek): A papok
lássák el őket szents éqekkel , s gondoskodjanak a hit terjedéséről. Ilyen
értelemben megkérdőjelezhetősok pap beállítottsága is: Minden fárad
ság ellenére kényelmesebbnek, "egyszerűbbnek " tűnik nekik, hogy min
den vallási felelősséget magukra vállaljanak, mert így - talán öntudat
tanul - továbbra is uralkodhatnak a hívek felett, egyedül parancsolhat
nak s dönthetnek. Mások demokratikus módszerek beveze tését sürgetik.
Az egyháztörténelem tanúskodik is arról, hogy (Szent Ambrus me gvá
lasztásakor például ) a nép szavazatától függött, ki lesz a város püspöke.
De jogosan kérdezheti valaki, hogy ez e legfontosabb? Elég mélyre te
kint-e ez a f elfogás? A demokrácia ha ngoztatása kidom bor í t j a-e a vilá
giak méltóságát és feladatait? Van, aki a Katolikus Akció különleges
csoport jainál (J Oe, JllC stb.) kialakult modellt tartja a jövő útjának.
A pap ezeknél " asszi sztens" (lelkipásztori kísérő) _ A világiak döntik el
itt, hogyan is apostolkodjanak környezetükben: felnőtt keresztények
ként élik életük et, akiket átjárt a Lélek ere j e. Ismét mások elsősorban

azért sürgetik a világiak bekapcsolódását a lelk ipásztori m unkába, mert
nincs elég pap. Főként a teljes munkaviszonyban álló világiak feladata
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lenne az, hogy "segítsék" a hierarchiát. Esetleg még azt engedik m eg,
hogy egykor ezek közül a házas világiak közül egyeseket majd pappá
szent elhet az egyház .

De valóban erre helyezi a zsinat a fő hangsúlyt, am i kor a világiak
papi méltóságát ismét központi témává tette? Minden jóakarat ellenére
nem forog fenn ezeknél a törekvéseknél az a veszély, hogy "minikleri
kusokká" léptetünk elő egyes világiakat? A harmadik világ bázisközös
ségeinek vezetői között már felütötte a f ej ét ez a kísértés. Mind az evan
géliumokból, mind pedig Szent Pál leveleiből világos, hogy Krisztus ren
delt hierarchiát egyházában. De hogy ennek pontosan milyen legyen a
viszonya a lai kusokhoz, arról már nem nyilatkozott. S talán azért bi
zonytalanodnak el egyes papok hivatásuk gyakorlásában, me rt nem tud
ják, mit kezdjenek azokkal a laikusokkal, akik legalább is annyi, ha eset
leg nem tö bb teológiát tanultak, mint ők. Mintha a szentségekre épülő

hiera rchia egyet jelentene a t eológiai képzettséggel!
Ezeknek s hasonló problémáknak a láttán ne csodálk ozzunk , hogy

1987 a vi lágiak éve lesz. A szinódus t előkészítő bizottság közz étett egy
i r atot (Lineamenta) , amelyben sürgeti, hogy imádság, tanulmányok s
megbeszélések által az egyház minden tagja s elsősorban a közvetlen
érdekeltek, a világiak működjenek közre a római tanácsk ozás helyes elő

készítésében.
Jelen számunk ezt a célt kívánja szolgálni. Az egyház történelméből

emeltünk ki néhány fontosabb mozzanat ot, s ezeken keresztül szeml ét
ietjilk, hogy egyes korszakokban milyen szerepei s feladatot töltöttek
be a világiak a közösségben.

Legtöbbünk számára ismeretlen a laikusok helyzete az ősegyházban.

Alexandre Faivr e, lőveni professzor érdekes áttekintést nyújt az egyhá z
életének első hár om századáról. Rendszerint ugyanis azt kutat juk, ho
gyan alakult ki a hie rarchia, pedig legaláb b olyan fo n to s tudni, miért
is mer ül t f el a lai kus f ogal ma az őskeresztények között. A szerző azt is
kiemeli, ho gy mi lehet ezeknek a megá llapításoknak jelentősége mai
problémáinkra, s óv, ne akarjuk egyszerüen korunkba átültetni az el
múlt századok tapasztalatát.

A középkorban már keresztény az egész nyugati világ. S mégis itt
vált szét - az egyházon belül! - az " egyházi " és "világi" hatalom . Ek
kor jegecesedett ki a még m a is bántóan hangzó szóhasználat, miszerint
az "eg yhá z" egyenlő a klerikusokkal. a világiak pedig szembeállnának
vele. H ála Istennek , a X III . század f olyamán sokakban nem ez a jogi
és tá r sadalompolitikai meg különb öztetés volt a m érvadó. Bár la i kus ok
vo ltak s ma radta k, Assisi Szent Fer enc példájára ra dikális elkötelezett
séggel követték Krisztust. E zekre a főbb kezdeményezésekre valam int
a világiak és a hierarchia részéről történt és az ezzel kapcsolatos el
csúszásokra mutat rá Szántó Konrád tanulmánya.
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A világiaknak az egyházon belilli helyzetére s a világgal szembeni
szerepére nagy hatással van a kor uralkodó egyházképe . A r eformációt
követ6 századokban a védekezés nyomta rá bélyegét, bár nem hiányzott
a katolikus megúj ulás lelkesedése sem. Ebb61 a szemszögb61 vizsgálja
Szilas László a barokk kori világiak életét.

Az egyes korok laikusainak lelkiségét j ól tilkrözik az imakönyvek,
prédikációk, és teológiai f ejtegetések. Tanulságos tehát 1987·ben, Páz
mány Péter emlékévében az 6 tanításán ker esztill szemlélni, m ilyen alap
elveket hangoztatott a magyar egyház egyik legkiemelked6bb egyénisége
a vi lági keresztények r61. Ennek f 6bb vonásai t tárja elénk Szabó Ferenc
Pázmány-szakért6.

Francoise Tailleur kisasszony élénken vesz r észt a belga katolikus
életben. K ér ésilnkre i rta meg tanulmányát a la ikusok helyzetér61 a II.
Vatikáni Zsinat u tán. Hozzáértéssel elemz i, m ilyen lépésekkel jutottunk
el a mai állapotokhoz, s izelft6t ad abb ól, hogyan készill fel abrilsszeli
egyházmegye a la ikusok évére. Soraiból kiérezziü«: feszilltségekkel lehet
terhes ez az út, de nem hiányzik a remény, hogy jó irányban haladunk,
ha kitár j uk szivilnket a Lélek sugallatainak.

Ipacs Kata lin , a Vatikáni Rádió munkatársa trta meg az olasz és az
észak-braziliai katolikus élet egyik markáns vildgiának életrajzát. Mar
cello Cand ia pályafutása sokakat megdöbbentett: A gazdag és sikeres
milánói gyáros alkotóerejének teljében elhagyja meoszokott körillmé
nyeit s az Amazonas partján sinyl6d6 leprások szolgálatába állítja va
gyonát, idej ét és erejét: világiként, teljes szivvel szolgálta Krisztust.

1987 a világiak éve azért is, mert az emberiség legnemesebb világi
személyének , Máriának szentette a pápa. Az Úr alázatos szolgálóleánya
nem volt a hierarchia tagja, s - ahogy sok mai teológus kiemeli - hát
tér ben marad az evangéliumi leirásokban is. A János-evangélium még a
nevét sem mondja ki, csak "Jézus anyjának" , az "asszonynak" nevezi .
A Sz űz és Anya azonban hittel felelt Isten szavára, s ezért " boldog
nak hirdeti minden nemzedék" ( Lk 1,47) . " Emiatt köszöntjilk 6t, mint
az egyház egészen kiemelked6 és páratlan tagját, másfel6l az egyház
hitének és szerétetének 6smintáját és ragyogó példaképét " (LG 53).
Ezért bi ztosan jó úton járunk, ha ebben az évben killönösképpen 6t
mintdzzuk; ha az 6 lelkillete tölti be szivilnket, - legyilnk világiak vagy
a szolgálati papság tagjai. Maradjunk állhatatosak vele egyiltt az imá
ban, mert köréje gyülnek össze Jézus apostolai (ApCsel 1,13-14). Igy
készillilnk f el legjobban a Lélek kiáradására. Az Ö erejében az egyház
ma i s egy sziv s egy lélek lehet, minden nép szeretni fogja , az Úr pedig
naponként fog hozzá vezetni olyanokat, akik hagyják, hogy megmentsék
6ket (vö. ApCsel 2,42-47) .
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