
nagymértékben hozzájárulhatnak az emberiség jólétéhez és a világ békéjéhez"
(uo. 72).

Ami a politikát illeti, "az egyház dicséretre és figyelemre méltónak tartja
azok tevékenységét, akik az emberek szelgálatára és a köz javára szentelik ma
gukat, s vállalják e feladat. terheit" (uo. 75). "Ir:rezze át minden keresztény
hivő, hogya politikai közösség keretében különleges és sajátos hivatása van,
amely példamutatásra kötelezi a felelősségtudat kifejlesztése és a közjó ügyei
iránti odaadás terén. Tettekkel mutassák meg, hogyan egyeztethető össze a te
kintély a szabadsággal, a személyes kezdeményezés a teljes társadalmi test
szolidaritásával és igényeivel, az előnyös egység a termékeny változatossággal."

Nemcsak a nemzet életén belül (ahol "a polgárok nagylelkűen és hűsége

sen, de ne szűklátókörűen ápolják magukban a hazaszeretet erényét" (uo. 75),
hanem a nemzetek közösségeben is dolgoznia kell az egyháznak az emberiség
érdekeiért. Az alapvető érdek a béke, melyet állandóan fenyeget az ellentétes
erők küzdelméből kövétkezhető egyensúlyvesztés. Kötelességünk, hogy "fele
lősségünket jobban tudatositva rátaláljunk ellentéteink emberhez méltóbb elsimí
tásának útjára", és "lerázzuk a háború ősi szolgaságát" (uo. 81). Ennek érdekében
mindent meg kell tennünk a magunk részéről is egy új közszellem és közvé
lemény kialakítására. Az egyház nemzetközi intézményeinek is a békét kell
szolgálniuk. A keresztényeknek pedig "készségesen és szívvel-lélekkel" részt
kell venniük "a nemzetközi rend felépítésében", amely a népek szabadságjo
gainak kölcsönös elismerésén és a testvéri barátságon alapszik (uo. 88).

Mit jelent, mindez a mindennapi gyakorlatban? Alakíthatnak-e ki ezek
az elvek és szempontok a múlttól eltérő, új magatartást a vallás gyakorlati
élésében, és ha igen, milyeneket? Nyilván alakíthatnak ; valószínű, hogy a
mai hivő számára, aki egyaránt érzi elkötelezettségét mind Isten iránt, mínd
- ebből következőleg - a világ iránt, éppen ezek az elvek teszik valóságo
san és hatékonyan "élhetővé" a vallását. Ez a vallásosság nem individuális jel
legű, amennyiben Istent, a gondviselést, a megváltást nem kizárólagosan.
nem egyoldalúan az egyén problémáinak szempontjából éli és látja; hitét nem
létszorongásaí megnyugtatására "használja"; elsődleges élménye a hitben,
istenéiményének elsődleges vonása és következménye az élet szolgálata, a
humanitás, a szeretet, az igazi "személlyé válás" és az emberi szabadság elő

mozdítása (anélkül természetesen, hogya személyes üdvösség kérdéséről meg- I

feledkeznék : de a személyes üdvösség a közösségi szolgálatban munkálódik
a liturgiában is! - és e munka tere nem valamiféle elvont, imaginárius tér,
hanem hic et nunc, itt és most ez a világ, ez a társadalom, ez a történelmi
pillanat, amelybe a Gondviselés belehelyezett). A megtestesülés mintha most
új távlatokat kapna vallási tudatunkban (vagy mintha most kezdené vissza
nyerni az idők folyamán elvesztett dimenzióit), míntha most eszmélnénk rá
igazában (vagy újra) valóságos történelmi dimenzióira: arra, hogy nem pusz
tán csak az egyes személy megváltását jelenti, hanem a világ, sőt (Szent Pál
és a görög egyházatyák értelmében) a Kozmosz megváltását is a megváltott
ember közvetítésével. Mindez új színt, új dinamizmust visz a vallási életbe:
ez a dolog egyik oldala. A másik pedig: a társadalomban is más lesz "Isten
népének" helye, súlya, szerepe - mind az egyes hivőé, mind a hivők közössé-o
géé - ha vállalja ezt az elkötelezettséget, mégpedig nemcsak "elvileg", ha
nem a mindennapi élet gyakorlatában is.

Aki a Ilzentmisében hűséges, nem rontja el az életét, mert az apostoli tevé
kern'llség iDen, de az eo'Uetemes áldozat nem szenvedhet haj6törést-
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