
VI. Pál dialógusa
VI. Pál pápa ötven évvel ezelőtt tette közzé Ecclesiam suam című en-
ciklikáját, amely jelentősen módosította az egyház és a világ kap-
csolatát. Napjainkban Ferenc pápa szinte hetente meglepi a világot
egy-egy olyan gesztussal, amely jelzi, mennyire nyitott az emberi-
ség és az egyház problémáira, de jut figyelme az emberek egyéni
sorsára is. Benne az egyháznak az a megújult szemlélete testesül meg,
amelyet VI. Pál hirdetett meg első enciklikájában. (Bár ezt a nyitást
a világra már XXIII. János pápa elkezdte, egyéni, eredeti stílusával
s nem utolsósorban a II. Vatikáni zsinat meghirdetésével.) A zsinat e
nyitás szellemében folytatta munkáját — az enciklika megjelenése-
kor már lázasan dolgoztak a Gaudium et spes konstitúció szövegén,
az egyház és a világ kapcsolatáról.

A pápa „minden jóakaratú embert” megszólít enciklikájában, s
rögtön az alcímben jelzi, hogy az egyház helyét akarja meghatá-
rozni a mai világban. Hiszen a kettő — egyház és világ — egymásra
utalt: fontos az emberi társadalomnak, de nagy gondja az egyház-
nak is, hogy „találkozzanak, kölcsönösen megismerkedjenek és
egymást szeressék”. A pápa három szóban foglalja össze, hogyan
látja az egyházat és annak feladatait napjainkban: megújulás — szol-
gálat — párbeszéd. Szembesíti egymással „az egyház ideális képét,
úgy, ahogyan Krisztus látta, akarta és szerette”, „azzal a valóságos
képpel, amelyet az egyház ma felmutat”. Ebből fakad a megújulás,
„a hibák kijavításának” „türelmetlen” vágya. — Az elmúlt években
számos visszásságot, visszaélést feltártak az egyház életében.
Ennek láttán lehet kajánul vagy botránkozva beszélni az egyház
bűneiről — más oldalról nézve viszont éppen a megtisztulás és
megtérés biztató jelei is mutatkoznak bennük.

Az egyház az emberiség szolgálatára kapott küldetést a szegény -
ség és a szeretet szellemében. Szolgálni akarja az emberiséget, se-
gíteni földi boldogulásában, de végső céljának elérésében is. Ennek
legfontosabb eszköze a pápa szerint a párbeszéd. A dialógus fo-
galma itt jelenik meg először hivatalos egyházi fórumon, majd kap
polgárjogot a zsinaton is. Ez a párbeszéd azonban valójában csak
folytatja az „üdvösség párbeszédét”, amelyet maga a Teremtő kez-
dett a világ kezdetén, amikor szeretetének közösségébe meghívta
az embert — minden embert kivétel nélkül. Ebben rejlik a pápa által
vázolt dialógus másik újdonsága: koncentrikus körökben vázolja
fel a párbeszéd résztvevőit: a legtágabb körben az egész emberiség,
aztán egyre szűkebb körökben a többi vallások, majd az összes ke-
resztények, végül a katolikus egyház tagjai. A pápa boldoggá ava-
tása új jelentőséget ad kívánságának: minden szinten „testvéri be-
szélgetésben” folytatódjék a „Mennyei Atyával való beszélgetés”.
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