
Az Egyház az ember alkotó munkájáról

Fönséges és vigasztaló az Egyháznak az ember alkotó munkájáról szóló
tanítása. "Az új ég és új föld" azt jelenti, hogy az ember minden alkotása
már ezen a világon is megdicsőülésben részesül. "Nem tudjuk, mikor telje
sül be a föld' és az emberiség sorsa. Azt sem tudjuk, hogyan alakul át a vi
lágmindenség. Elmúlik ugyan a világnak a bűntől eltorzított jelen alakja,
de tanítást kaptunk, hogy Isten új lakóhelyet és új földet készít, mely az
igazságosság otthona lesz és amelynek boldogsága betölt, sőt felülmúl min
den emberi szívből feltörő, békesség utáni vágyat. Akkor vereséget szen
ved a halál. Isten fiai pedig feltámadnak Krisztusban és romlatlanságba
öltözik minden, amit gyengeségben és romlandóságban vetettek el. A sze
retet és művei megmaradnak és az egész természet felszabadul a mulandó
ság szolgai állapotából, melyet Isten az emberért teremtett. Az új föld vá
rásának mégsem szabad csökkentenie ennek a földnek szebbé tételén való
gondoskodást, hanem inkább fokoznia kell, hiszen itt egy új embercsalád
teste van növekedésben, amely már némiképpen sejteti az eljövendő új
világ körvonalait. Bár ezt a földi haladást gondosan meg kell különböz
tetnünk Krisztus országának a növekedésétől, de amennyiben hozzájárulhat
az emberi társadalom jobb elrendezéséhez, annyiban nagyon fontos Isten
országa szempontjából is. Miután már az emberi méltóságnak, a testvéri
közösségnek és szabadságnak a javait - ezek ugyanis a mi természetünk
nek és iparkodásunknak. a gyümölcsei - az Úr lelkének erejével és paran
csa szerint ezen a földön megvalósítottuk, azokat minden szennytől megtisz
títva, tündökölve és megdicsőülve megtaláljuk újra, mikor Krisztus az örök
és egyetemes országot, az igazság és élet, a szentség és kegyelem, az igazsá
gosság, szeretet és béke országát visszaadja Atyjának" (GS. 39). "Mikor az
ember keze munkájával vagy a technika segítségével megműveli a földet,
hogy az gyümölcsöt teremjen és az egész emberiség családjának méltó ott
hona legyen, vagy amikor tudatosan tevékenykedik a társadalmi közösség
életében, akkor Istennek az idők kezdetén a világ meghódítására és a te
remtés tökéletesítésére kinyilvánított szándékát teljesíti, de egyúttal önma
gát is műveltebbé teszi. Ugyanakkor eleget tesz Krisztus parancsának, hogy
önmagát is odaadja testvérei szolgálatára" (GS. 57).

A munka célja és értelme szociálteológiai szempontból: isteni kűldetés

és parancs. A teremtés művének folytatása Isten dicsőségére és önmagunk
boldogulására. Világhódító tevékenység, az ember szellemiségének megnyi
iatkozása, szupremacia a teremtett világ fölött, fölemelő és boldogító tudat,
hogy Isten társai vagyunk a teremtésben. Az így fölfogott munka mindennap
ujabb erőt és kedvet önt a munkában elfáradt emberekbe az emberhez mél
tóbb élet megteremtésére.

TESTVÉREM A FA

Miért akarsz írni? Mert a fa akkor is hozza
(Jyümölcsét, ha főldre rázza a szél
és soha nem érinti az emberkéz.
Ezért választottam testvéremmé a fát,
terem akkor is, ha rejtekben án,
zamata nem kevesebb, édessége nem ritkább,
tanulj tőle, ne zárd be lelked.
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