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AZ EGYHÁZ SZOLGÁLATA A VILÁGBAN

A diakónia három területe
Zsinati nyitás a világ felé

E tanulmányom egyenes folyománya és folytatása a Vigiliában 1978 szep
temberében megjelent "Mi újat hozott a zsinat?" círnű írásomnak. Az egyház és
a világ kapcsolatának mai alakulásáról és lehetőségeiről is beszélnünk kell, ha
a zsinat új kereséseit és eredményeit mérlegre kívánjuk tenni. Egészen új néző

pontból közeledünk ma a világ felé és új - értékskálaval. mérjük a feldi valósá
gokat. A zsinat után az egyház véglegesen is az újkorban tudja magát, tudomá
sul veszi az önálló világot saját törvényszerűségeivel és benne az alkotó autonóm
embert, akinek társadalomalakításába és államberendezkedéseibe az egyház
intézményesen és közvetlenül már nem akar beleszólni. Ezzel -észrevétlenül is
megszünt az egyház. ama gyakorlati társadalomtelettisége, amelyet a középkorban
még magának tulajdonított. De eltűntek lassan mindenütt az -egyhází előjogok és
kiváltságok' is;' a szekularizált és emancipált társadalom és a laikus állam törté
nelmi valóság lett. Ebben a lezárult helyzetben kellett a zsinatnak egyrészt pontot
tennie arra, ami elmúlt, de újat is kellett mondania az alakulások további lehető

ségeiről. Mi az egyház sserepe és milyen feladatokat kell vállalnia a mai világ
ban? VI. Pál pápa végrendeletében ezt olvashatjuk: "A világnak úgy használha
tunk, ha tanulmányozzuk. szeretjük és szelgálatára leszünk".

A zsinati dokumentumokban kétségtelenül új vonásként jelentkezik az a tény,
hogy az egyház újra felfedezte a világot, benne a földi, az anyagi értékeket .
és ezek boldogító szerepét.. Egyházi megnyilatkozásokban eddig együttvéve sem
történt annyiszor említés az emberről és a világról, mínt a zsinati tanításban.
A világ az ember világa; úgy is fogalmazhat juk, hogy a világ és az ember együtt
jelennek meg, egybe tartoznak, egymásra hatnak és így lesz a világból az ember
világa. A hivő a világban élő ember, aki munkája révén akar boldog lenni itt
a földön, ugyanakkor azonban lelki üdvét is gondozza, és mint a földön .elkez
dődő és a túlvilágban beteljesedő Isten országának meghívottja és várományosa
a földi egyház tagja. Az egyház ebben a világban él és egyúttal a világhoz 'is
van rendelve. A világ alakulásában és fejlődésében az egyház arca is állandóan
változik és tökéletesedik míndaddíg, míg Krisztus arca fer nem. ragyog rajta tel
jes fényességében. Az egyház és a világ egymásmellettiségében az életközösséget,
az életkapcsolatokat, a kölcsönhatást csak úgy szabad elképzelnünk, hogya két
külön világ saját törvényszerűségeivel továbbra is fennáll, de kölcsönösen gazda
gíthatják, úgy is mondhatjuk, kiegészíthetik egymást.

. E bevezető sorokkal két fontos tényre kívánjuk a figyelmet felhívni. A zsina
ton az egyház természetesen elsősorban az evangéliumi üzenet átadásának, illet
ve befogadásának mai feltételei után kutatva fordult az emberhez, mínt az örök
üdvösségre rendelt vallásos lényhez, de külön is foglalkozott az ember személyé
vel úgy, ahogyan a keresztény etika elvei szerint ma a világban, a mai társa
dalomban kell állnia. Ez volt a zsinat antropológiájának, embertanának egyik
szempontja. A másik figyelemreméltó vonás e tanításban az, hogy külön kívánt
tekintettel lenni az emberiség gyökeresen megváltozott helyzetére: a szekularizá
ció következtében nagyrészt már nem vallásos környezetre éppúgy, mint arra
a tényre, hogya világ egyetlen nagy sorsközösséggé vált, amelyben meg kell
keresni a keresztény ember helyét és feladatát.

A zsinat tanítása szerint az egyháznak, mint valójába_n történelme egész
folyamán, ma is - természetesen' új színezettel és hangsúllyal - hármas szol
gálatot kell vállalnia a világban. Először is a kinyilatkoztatás forrásai és saját
hagyománya alapján segítenie kell az emberi személy értékeinek kiemelésében, az
emberi jogok és kötelességek bemutatásában, a személy méltóságának megvé
désében. Másodszor fáradoznia kell az emberiség egységéért, az emberi család
közös ügyeiért. S végül erkölcsi tényezőként kell építően részt vennie a konk
rétan adott és. létének keretéül szolgáló társadalom életében.
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As emberi személy sZ\1lgálaia

Az egyház örök küldetése Jézus Krisztus üdvösségr szelgálatát folytatni a
világban. De mít tehet még az egyház az emberért és a világért azon felül, hogy
hirdeti és felkínálja az evangélium üzenetét. Felszólít mindenek előtt a meg
térésre és szentségeível Krisztus és az egyház közösségébe iktatja be az embert?
Ugyanakkor az egyháznak e lélekmentő tevékenységén túl az emberrel, minf a
föld lakójával is foglalkoznia kell. Azzal az emberrel, aki munkájával és közösségí
kapcsolatkeresése révén saját boldogságát is biztosítani akarja. Más szóval a
hivő embert pásztori gondoskodással egyszerre Istenhez és az embertársához kell
vezetnie, úgy mondjuk, meg kell az embert térítenie. E megtérés elvi vagy eszmei
síkon túl konkréten annyit jelent, hogy Istent vallásos életalakításunkkal elismer
jük és tiszteljük, hogy a lelkünkbe írt és Jézus Krisztus által kinyilatkoztatott
isteni törvényeket és igazságokat követjük, hogy békében élünk egymással itt
"a földön és míndig teljesebb erkölcsi" megtisztulás felé való törekvésben ápoljuk
saját boldogulásunkat és építjük az új közösségi és embertestvéri perspektívákat
ígérő mai világot. Az ember és a világ eme szolgálatában az egyház csak saját
magát adhatja, mert nincsen különleges földi hatalma és nincs is más tekintélye,
mint a természet rendjéből, a szív rejtekeiből, a lelkiismeretből és az isteni ki
nyilatkoztatásból, a Szentírásból vett érveléseinek ereje és a világ felé elkötele
zett keresztények tanúságtevő életének kisugárzása.

A keresztény embernek nemcsak a saját lelke üdvösségét kell ápolnia.
hanem meg kell valósítania az evangéliumi emberképet s tanúságot kell tennie
a Krisztus igazsága és irgalmassága mellett, más szóval az Isten létezéséről és az
embernek Istenhez való tartozásáról. vállalnia kell az vevangélium forradalmasító
emberszeretetét. Az evangélium a természet rendjében álló embert, az értelmes
és szabad akarattal rendelkező, erkölcsi tökéletességre törekvő embert állítja
elénk, de egyúttal a társas embert is, aki az örök élet hitével tevékenykedik
itt a földön a saját "és mások boldogságáért. A zsinat fényében a keresztény
humanizmusról szóló tanítást ma újra kell értelmeznünk, s immár nem hagy
hatjuk figyelmen kívül azokat a humanizáló következtetéseket és elméleteket,
amelyek a legujabb kori forradalmakban és társadalomátalakításí törekvésekben
gyökereznek. Minden hiteles keresztény humanista keresésnek figyelembe kell
vennie a korszerű szocíológiaí tudományoktól. továbbá a marxizmustól és a szo
cializmustól kidolgozott embertanok azon pozitív elemeit, amelyek a belterüle
ten művelt keresztény társadalomtanokkal és általában a keresztény erkölcsi
tanítással összeegyeztethetők.

Az egyház ma újból felül vizsgált és elmélyített emberképével kíván azon
törekvések segítségére lenni, amelyek a mai tudományos elemzés alapján igye
keznek a jövő emberének és társadalmának jellemző vonásait egységbe foglalni.
A zsinat által leírt emberkép a felbonthatatlan és elidegeníthetetlen személy és
a közösség egységét sürgeti. Az ember körülí feladat e rövid lapidáris foglalata
már önmagában is revíziót jelent a régi, bizonyos vonatkozásban idealista vagy
statikus emberszemlélettel szemben, amely az embert egyedül önmagában vizs
gálja. Az emberiség történelmében a két világháború után mélyreható : és sors
döntő változások mentek végbe. A korforduló egyszerre fájdalmas és izgatóan
érdekes valóság lett, középpontjába az önmaga igazát és valóságát kereső ember
és az emberi közösség került.

Az egyháznak most választ kell adnia arra a kérdésre, vajon a kétezer éves.
kereszténység képes-e a többarcú korfordulóban eligazító és előremutató választ
adni? Képes-e mozgósítaní olyan erőket, amelyek a kor követelményeinek meg
felelően új, alkotó embert és az emberibb. az igazi embertestvériséget megvaló
sító társadalmat állítják a történelem folytonosságába ? Az egyház a zsinaton belső

megújulást keresett, de egyetlen reformnak sem lett volna értelme, ha nem lett
volna tekintettel a világ, az egész emberiség megújulásí szándékára és törekvé
seire. Az egyház a keresztény tanítás evangéliumi tartalmából kiindulva ismerte
fel az emberi kapcsolatok újjárendezésének szükségességét, az "életrelációk"
új irányulásait és tartalmasabb súlyát.

A zsinat az evangélium fényében vizsgálja felül azokat az emberi kapcsola
tokat, amelyek Istenhez és az emberi családhoz, a történelemhez, a fejlődéshez,

az emberi jóléthez és általában a földi értékekhez kötik. Csak így válaszolhatott
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az egyház azokra a kívülről jövő kritikákra, amelyek a kereszténység lényegét,'
a vallást, mint ilyent is ostromolni kezdték. Az az Isten, aki nem szól bele az
emberi élet alakításába, már nem is Isten, és az a hítvallás, amely nem hat
átalakítólag az emberre és a társadalomra, a világ minden kérdésével való szem
benézésre, értelmetlen és feleslegessé vált. Ebben a felülvlzsgálásban az is világos
lett, hogy az egyház nem védheti minden áron a régi világot, amelynek alap
struktúráját a birtoklás, a hatalom keresése és érvényesítése, az uralkodás és a
tehetetlenek kizsákmányolása határozta meg.

Vége a régi világnak, valami más, valami új kezdődik. A konklávéba vonuló
egyik bíboros ezt mondta: "A legjobb és legmaradandóbb, amit az egyház leg
újabb kori történelmének köszönhet, az a földi hatalmának és vagyonának egyre
szembetűnőbb elvesztése volt". Az egyháznak ma szolgálnía kell az Igazi személyí
és humanitárius értékeken nyugvó' kapcsolatok megteremtését, A szellemi és
erkölcsi értékek felé tájékozódó ember lebeg ma szemünk előtt. Ez az ember
többé már nem egocentrikus, hanem a másik ember minden problémája felé
nyitott, megértő, az embertestvériség nagy élményében élő ember. Ez az' új ember,
akiért az egyház is felelősséget kíván vállalni.

A zsinaton hangzott el: "az embert, a személyt kell felemelni, és az emberek
közössége vár megújításra". (Világ 3.) Az emberiséget ma már nemcsak eszmeileg,
hanem konkréten is egyetlen egésznek kell tekintenünk. A technika és az aka
dálytalan szellemi érintkezés folytán mindinkább eggyé leszünk és az egész
emberiség közjavát akarni mindannyiunk kötelességévé lett, vagyis az, hogy min
den ember rninél könnyebben érje el képességeinek kibontakoztatását. Mindezzel
logikus összefüggésben nő az emberi személy méltóságának tudata: az ember
általános érvényű és sérthetetlen jogok és kötelességek hordozója. "Az ember
számára tehát hozzáférhetővé kell' tenni mindazt, ami a hozzá illő életmódhoz
szükséges. Ilyen a táplálék, a ruházat, a lakás, a jog az életállapot szabad meg
választására és a családalapításra, a neveltetésre, a munkára, a jó hírnévre, a tisz
teletre, a megfelelő tájékoztatásra, továbbá arra, hogya saját lelkiismeretének
helyes indításait kövesse, hogy magánélete védelmében részesüljön, és hogy jogos
szabadságot élvezzen, vallási életében is." (Világ 26.) Legújabban világszerte sokat
foglalkoztak az emberi jogok kérdéseivel, különösen a Helsinki/Belgrád "bizton~
ságí és együttműködési" konferenciák záróokmányával kapcsolatban. A viták igen
mélyre engedtek bepillantani az emberi valóság titkaiba. Amit viszont ezekből

mindannyian tanultunk, nem a vágyálmok, hanem a tények elfogadását sürgeti.
Az emberi jogoknak minden ember valamennyi jogát magában kellene foglalnia.
Ezt a nehéz feladatot nem lehet rövid időn belül megoldani, ezért lesz szükség
Madridra is. Addig is kár lenne mindennapi politikai propaganda tárgyává süly
lyeszteni a legkomolyabb emberi sorskérdések egyikét.

A kereszténység és a szocializmus különböző utakon haladva, különböző alap
elvekből kiindulva próbálja az emberi személyt kibontakoztatni képességei sze
rint, és gazdagítani azokkal az értékekkel, amelyek az embert anyagi és szellemi
vonatkozásban szabaddá teszik, felemelik, s képessé teszik arra, hogy a közös
ségben alkotóan vegyen részt a jövő boldogabb társadalmának felépítésében. A
zsinat számtalanszor ismételte meg, hogy az egyház feladata és küldetése a mai
világ szolgálata és segíteni akarása. "Ti vagytok a föld sója", "ti vagytok a világ
világossága". (Mt 5,13-14.) Az egyház tekintélyének és kisugárzó erejének ezek
az alapjai: megőrző, tisztító és erősítő jelenlét azok számára, akik követni kí
vánják Krisztust, továbbá fény, melegség és beteljesedés azok számára, akik már
Istenhez tértek meg. Jézus az Isten országát nem a gazdagoknak hirdette meg,
hanem a szegényeknek, az éhezőknek, a szornorúaknak, az otthontalanoknak, a
kitaszítottaknak, az üldözötteknek és mindazoknak, akik lelkük mélyén a fel
soroltakkal azonosítják magukat. Tehát azoknak is, akik állandóan még igazsá
gosabb és míndíg erkölcsösebb világért vállalnak lemondást, szenvedést és meg
vetést, vagyis akik az emberi teljesség felé törekednek.

Az egyháznak a mai világban is a kereszt alatt kell maradnia, innen kell
megbocsátást, szabadságot és békét hirdetnie. A hit erejére épült sajátos cselek
vés világa, ahogy ezt VI. Pál pápa 1977 karácsonyán megfogalmazta: "A hivő

ember szabad és erős ember. Megnyitott az igazságok felé, kész arra, hogy
embertársain segítsen. E belátás alapján tudjuk mi keresztények magunkat bevet
ni egy emberibb és igazságosabb világért."
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A népek szolcálata

A világgal való kapcsolat második területe az emberiség egységének, a népek
és nemzetek egybetartozásának, kölcsönös jóviszonyának és a békének a szolg'.'i
lata. A tragikus hirtelenséggel eltávozott l. János Pál pápa megválasztása után
a bíborosokhoz intézett beszédében ezeket mondotta: "Az egyház legfontosabb
feladata az evangelizálás, vagyis Jézus Krisztus tanításának hirdetése marad, de
küldetése az egész világ szelgálatára is irányul: az igazság, az igazságosság, a
béke és az együttélés, a nemzetek közötti együttműködés és a népek közöttí
kapcsolatok szolgálatára". Az egyház kétezer éves történelme és a föld minden
helyényaló földrajzi jelenléte folytán e feladatok betöltésére nemcsak kiválóan
alkalmas, hanem sajátos helyzete folytán eleve is összekötő kapocs az egyes
nemzetek hívői között,

"A népek f'ejlődése" című enciklikájában VI. Pál pápa az egyház világtörté
nelmi vállalkozásának nevezi azt a segítségnyújtást és hozzáállást, amellyel az
egyház is felelősséget kíván' vállalni az emberiség holnapjának, a jövő új társa
dalmának kialakításában. E vállalkozásnak spontánnak és belső lényegéből folyónak,
bátornak és szükség esetén kezdeményezőnek is kell lennie. Ebben a munkában
hatalmi tényezők nem állnak az egyház rendelkezésére. Segítő és építő maga
tartásának a keresztény hit három; alapjából kell táplálkoznia. Először is Istenbe,
mint Teremtőbe és gondoskodó Atyába vetett hite szüntelenül az emberek egyen
lőségének és az egyetlen emberi családnak gondolata felé tereli figyelmet. Másod
szor a Jézus Krisztushoz. tartozás erőt ad neki ahhoz, hogy az elfelejtettek, a
megvetettekés a kiszorítottak mellett tudjon kiállni és a társadalmi igazságos
ságért síkra szállni. S végül a megvalósuló Isten országába, vagyis a Szerétet
uralmába vetett reménye arra is képessé teszi a Krisztusban hívőket, hogy ál
dozatokat tudjanak hozni, nemcsak egymásért, hanem mindenkiért, mert ugyan
aimak az Atyának gyermekei vagyunk.

Az emberiség egységét elsősorban az biztosítja, hogy minden ember lényege
azonos, vagyis természetben egyenlő és így azonos jogok birtoklására rendelt.
Már eleve alapvető és egybekötő egység felé haladunk, ha az emberi személynek,
a személyí máltóságnak kijáró jogokat védj ük és segítjük. Az egyháznak ma
talán jobban, mínt bármikor, azt a világméretű feladatot is magára kell vállalnia,
hogy síkra száll a szociális igazságokért. hogy megszűnjenek a szakadékok' a
népek között, az elmaradt és a haladó, a fejlődésben levő és a fejlett országok,
a gazdagok és a szegények csoportjai között. Nem lehet az egyház Jézus örököse,
ha ezt az embermentő és felemelő feladatot elutasítaná magától. Ezért kell
sokszor a lelkiismerethez szólnia, sőt kiáltania, hogy a jóllakottak is meghallják
a nélkülöző milliók vádaskodását. Ha az egyház valóban sokak szemében lelki
ismereti fórum, akkor igenis felelős a népek egységéért is, és ha. ma az egyház
általában nem is szolgálhatja közvetlenül a kultúra és a civilizáció javait, mégis
mint az öt világrész lakójának összekötő erejévé és erkölcsi fáklyajává kell lennie,

Az új társadalom alapjait az önálló és felelős emberi személy és az emberek
felelősségén alapuló közösségí kapcsolat tudja csak lerakni. Csak így lehet hozzá
látni az emberek felszabadításához s véget vetni mindenfajta elnyomásnak és
kizsákmányolásnak. Az egyház a saját területén, hiteles talajon állva, igyekszik
az evangéliumi embert kialakitani, aki hajlandó a másik terhét is viselni, mert
hite szerint tudja, hogy "így teljesíti Krisztus törvényét".

A holnap küszöbén állva mindent el kell távolítani, ami az új világ kialakult
sát megakadályozza vagy gátolja. Ezért vállalja az egyház is részvételét rninden
olyan eroösszerogásban, amely korunk legnagyobb veszedelmének, az újabb há
borúnak és a legszörnyűbb katasztrófának, a nukleáris konfliktusnak elhárítására
törekszik. A biztonság és együttműködés, a leszerelés és a gazdasági élet fel
lendítése az egyház számára is elérendő és megvalósítandó programok, ezért vett
részt a Vatikán is hivatalos küldöttséggel Helsinkiben és Belgrádban is.

Az Egyesült Nemzetek' 1978 júniusában az eddig legnagyobb szabású külön
üléséri foglalkozott a leszerelés égető kérdésével. Ezzel kapcsolatban a Szentszck
külön kiadványban foglalta össze észrevételeit. Innen idézünk: "Az esztelen fegy
verkezési verseny hamis békét és kétes biztonságot fog eredményezni. Önmagá
ban már céllá lett, ahelyett, hogy csupán eszköz maradna. A tűrt rendetlenséget
állandóvá teszi és így a béke perverziója lesz."
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A legutóbbi néhány év háborús technológiája a régi állapotokhoz viszonyítva
egészen új helyzetet teremtett. Technikai civilizációnk velejárójává vált az az
illúzió, hogy az emberiség jövője és általában' a hatalmi kérdések technológiai
beavatkozással nemcsak irányíthatók, hanem meg is oldhatók. Újból idézünk a
Vatikán dokumentumából : "A fegyverkezési verseny ma már kumulatív folya
mat, amely az államok ellenőrzéséből kiesett és eszeveszett gépezetté vált." Sokak
nézete szerint elérkezett az emberiség "megmaradásának" válságos ideje, amikor
a továbbélés erkölcsi kérdéssé lett.

Mit kell ma az egyháznak e kényes területen vállalnia? Mozgósítanía kell
a keresztény hit lelki és erkölcsi erőit a gyakorlati életben is. Nekünk, hivőknek

egyéni életünk erkölcsi megalapozásával kell részt vállalnunk egy "új erkölcsi
világrend felépítésében". Az evangélium tanítása a legalkalmasabb arra, hogy
a nemzetközileg is érvényes erkölcsi elvek alapján kialakítsuk a felelősségtudatot,

az együttműködés és a béke vágyát. Az új liturgia és a szószék alkalmas eszközök
. arra, hogy az egyszerű, a hatalmi központoktól távol élő emberek előtt is meg
szólaltassuk az emberiség legnagyobb aggodalmait és vágyait.

A világ sok bajának,' nehézségének orvoslása érdekében nagy emberi össze
fogásra van szükség, Az egyház az összf'elelősség vállalásból nem vonhatja ki
magát, és már lényegi rendeltetésénél fogva sem marad más választása, mint
menteni és segíteni. A leszerelés, a társadalmi igazságosság, az emberi jogok,
a biztonságosabb új világgazdasági rend kérdései logikus egymástól való függés
ben állnak előttünk és szűkségszerűen új nemzetközi ethosz világába tartoznak.
I. János Pál pápa idézett beszédében még ezeket olvashatjuk: "Az egyház külö
nősképpen is támogatní kívánja mindazokat a jó és dicséretes kezdeményezéseket,
amelyek felbolygatott világunkban a békét meg akarják őrizni, és azt elősegíteni.

Minden becsületes szívű, jó, igaz és tisztelettudó embert arra kérünk, hogy a
nemzeteken bélül a vak, a pusztító, a romokat és szenvedést okozó erőszakkal
szemben gátat emeljen. A nemzetközi életben pedig az embereket közös meg
értéshez kell vezetnünk. hogyelőmozdíthassák a szocíálís előrehaladást, hogy
leküzdhessék a fizikai éhséget és a szellemi tudatlanságot, hogy végül is felemel
hető legyen az életszínvonal azoknál a népeknél, akik nem rendelkeznek külön
leges javakkal, de tele vannak energiával és életakarással."

A felekezeti és nacionalista, valamint a személyes sértődési határokat át kell
lépnünk. A partnerek keresése és az együttműködés lehetőségeinek kiterjeszté
se mindannyiunk sürgős feladata. Az egyházak álláspontját ma világos tételek
ben foglalhatjuk össze: ami fenyegeti az embert, az eleve támadás az egyházak
ellen is .

. A diakónia és az állam

Az egyháznak meg kell keresnie' a ma élő társadalommal, az államhatalom
mal való szükséges és megengedett együttműködés lehetőségeit is. E szempontokat
csak röviden tudjuk érinteni.

Mindig többen lesznek a keresztények, akik lelkileg és kollektív újrakezdés
élményében élnek és megértik a mai történelmi fordulatot. Megértik, hogy a ma
jelentkező általános újításí vágy, mint a történelem során annyiszor fellépő

megújulásí igény - szintén, és ma talán hatványozottabban is, az emberi sors
. alakulásának, továbblépésének a jele. Mindig világosabban sejtjük, hogy a mának
lüktető, sokszor zavaros jelenségei felett állandóan ott lebeg a kibontakozás, a
továbbmenés ígérete is. Azt az együttélést keressük, amely mögött mint dina
mikus hajtóerő a szernélyi és társadalmi megújulás igénye áll. A világnézetileg
többrétegű társadalomban a tudatos együttélés csak a nagyobb jó, a világosan
kiélemezhető társadalmi, kulturális, gazdasági haladás érdekében lesz értékessé
és termékennyé. Mivel az egyház és az állam ugyanazt az embert szolgálja, 
a hivő egyúttal állampolgár is -, ezért az egyház nem vonhatja meg segítségét
az embert szolgáló államhatalomtól mindaddíg, ameddig a hatalomgyakorlás kép
viselői a természetes erkölcsi és jogrend alapján állnak.

A katolikus tanítás szerint az egyház. természetfeletti, vagyis kegyelmi, isteni
közreműködésre épült vallásos közösség, Isten üdvözítő akaratából, a túlvilági
életre való rendeltségból határozza meg létét, felépítményét és tevékenységét, Az
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állam ezzel szemben konkrét természetes közösség, alapja az ember társas ter
mészete, tartó pillérei a természetes erkölcsi rendre épülő jogrend elvei, célja
pedig az egész társadalom, a nemzet belső és külső békéjének megőrzése és a
közjó előmozditása. Hitbeli meggyőződésünk, hogy rnind a két közösség Istentől

ered és mindkettőnek feladata az emberi személy és közösség szolgálata, Tár
sadalomtudományi szempontból azt mondjuk, hogy az egyház és az állam is

. "societas perfecta", vagyis "tökéletes társulás", mert mindkettő független mínden
külső hatalomtól, céljukat önmagukban hordozzák és szabadon rendelkeznek is
azokkal az eszközökkel, melyek e célok elérésére szükségesek.

. Az állam egyetemesen érvényes rendeltetéssel bír, és mégsem lehet öncélú.
XXIII.- János pápa "Pacem in terris" című enciklikája egybefoglalja a legujabb
katolikus államtari szempontjait. Ezek szerint az állam bármilyen nagy hatalmat
is képviseljen, rendeltetésének csak akkor felel meg, ha az állampolgárok felett
nem gyakorol önkényes parancsoló hatalmat, nem "uralkodik", hanem mindenki
nek szolgál. Az állam mint földi képződrnény, .a teremtmények rendjében áll,
de önmagán túl az Istenre is utal, aki- az általa teremtett és adott erkölcsi
világrendben kijelölte az államhatalom számára a társadalmi élet alakításának,
belső gazdagításának, állandó előbbre vitelének szolgáló feladatokat. Az állami
létnek két forrása van, ezek egyúttal az emberi közösség vagy társulás céljaival
is azonosak: az együttélés zavartalan biztosítása, é! közjó megteremtése és állan
dó emelése. Ezek között első helyen kétségtelenül a külső és belső béke biztosí
tása áll - ebből világlik ki az államnak mint társadalmi képletnek alapvető

sajátos jelentősége és első jegye -, a béke hiányában ugyanis a közösségi Iét
értelmetlenné és semmissé válnék.

Az államközösség kormányzásának első és legjellegzetesebb tevékenysége ma
is a béke biztosítása marad. A belső békés jogrend megteremtése áll voltakép
pen a második helyen és csak e kettő, a külső és belső béke biztosítása után
jöhet az állam általános társadalmi célkitűzése, a közjó megteremtése és gaz
dagítása.

Az egyház és az állam a természet rendjében és a mindenkori történelmi
jelenben is együtt vannak, ebből azonban egyáltalán nem következik, hogy az
egyház és az állam azonosak, vagy eleve egybe is tartoznának. Az együttélés ön
magában sem jelent még együttműködést. Ennek megvalósítása külön feladat. A
térben és időben való együttlét folytán az egyháznak és az államnak eleve
közük van egymáshoz, amely a történelem folyamán az államvallásban kifeje
zésre jutó legszorosabb együttműködéstől kezdve, egészen a legújabb teljes szét
választásig a legszínesebb képet mutatja, amelyben az "egység" vagy az egy
máshoz való tartozás lehet az egybefonódás ilyen vagy olyan formája, vagy
lehet egyszerűen egymásmellettiségben vala közös jelenlét. 'Nálunk a szocialista
népi állam alkotmánya kimondta az egyház és állam teljes szétválasztását, ennek
ellenére 1945-től kezdve napjainkig e kettő között, a mai idők és körűlmények

követelményeinek alakító hatása alatt, újszerű kapcsolatok alakultak ki, és fej
lődtek tovább. Biztosra vehetjük, hogy a fejlődés a jövőben sem áll meg ezen
a téren. Ma mindkét oldalon az együttélés tényének és fontosságának, a külön
utakon való közös célhoz való eljutásnak elfogadása biztos alap a továbbjutás
hoz. A hivő emberek ragaszkodnak hazájukhoz, itt e földön akarnak boldogok

-Ienní, E hazafiság nem akármilyen eszmei vagy elméleti képzeletbeli hazát, ha-
nem a konkrét szocialista mai államot fogadja el hazájául. Tehát a hivők a mai
társadalommal tudatosan együtt akarnak élni, sőt mindinkább vele egybeíorrní,
amit nem ideológiailag, hanem gyakorlati cselekvésben kell megvalósítani.

Hosszú vita és küszködés előzte meg a mai, már más lelki klímájú helyzet
kialakulását. Arról vitáztunk korábban, egymás mellett élhet-e az egyház és a
szocialista társadalom egy népi demokratikus államban, lehet-e valamilyen for
mában együttműködést létesíteni a kettő között és mílyen természetű legyen q
közreműködés a jövő társadalmának a felépítésében? Híveink számára ma már
nem jelent problémát a szocialista állam elfogadása, és a társadalom építő mun
kájában való részvétel. Erről a hivőket az a felismerés győzte meg, hogy a szo
cializmus mint társadalmi képlet, mint gazdasági rendszer valóban haladást,
felemelkedést jelent. E felismerésből kövétkezett a lelkiismereti elkötelezettség
vállalása: a keresztény embernek munkájával és áldozatvállalásával segítenie kell
az új társadalom felépítésében. Ha a hivó embernek még ma is fenntartásai
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vannak, akkor ezek nem a mostani rendszer korábbi éveiből származó, a gyökeres
változással együttjáró megpróbáltatások emlékei, nem is a rendszernek a régitől
vagy más társadalmi rendszerektől való eltérése és nem is a szocializmusnak
és Ideológiájának, a marxizmusnak mínt materialista világnézetnek a keresz
tény tanítással való szembehelyezkedéséből erednek, hanem csupán annak az
elvárásnak. biztosítását szeretné látni, hogya pluralista és demokratikus alapon
saját hitbeli meggyőződése szerint rendezhesse be életét és hitében erkölcsi in
dítékai alapján járulhasson hozzá a jobb ember és a jobb társadalom kíalakí
tásához. A hivő ember elvileg sohasem tudja elfogadni, hogy a társadalmi fej
lődés bizonyos szakaszában már nem lesz szükség a vallásra és hogy a szocia
lizmus egyúttal egyet jelent a vallás kiküszöbölésével. Mindannyian híszünk a
fejlődésben és a történelem alakító erejében. Az egyház és az állam közötti
korábbi megállapodások a legújabb egyházpolitikai eseményekben megpecsételt
és mindkét fél számára komoly ígéreteket tartalmazó beérésekhez jutottak el.
És mindez a dialógus eredményeként könyvelhető el.

Rónay György, a Vigilia nemrég elhunvt főszerkesztője az 1977 decemberi
számban "Hol tartunk?" című tanulmányában éles megvilágításban a dialógus
eddigi útszakaszait követte végig. Most az egyház hármas diakóniájának meg
világítása után talán időszerű lenne, hogya dialógus jelenlegi itthoni helyzetéről

az elemzést folytassuk. Erre egy következő tanulmányomban szeretnék vállal
kozni.

Korunk egyértelmű követelménye, hogy a különbőzőségeket, az egymástól el
térő nézeteket és praktikákat közös felelősség átfogásával a nagyobb érték és a
nagyobb cél érdekében termékennyé tegyük. A pluralizmus, a dialógus és a bátor,
mindenkit mozgósító cselekvések egybetartoznak. Egység után vágyódunk, egy
mást támogatni, erősíteni kell az egyetlen cél, az új ember, az új társadalom
és az új világrend kialakításának útján. E közös útra ma a körülmények, a bo
nyolult és elpusztulással fenyegető világhelyzet mindenkit rákényszerít és mi
sem természetesebb ma, míat a keresztények vállalkozása a nagy tétre, amely
a maga teljességében evangéliumi tartalmú. Ha a közös menetelés történelmi
elkötelezettsége ma elválaszthatatlanul egybeköti az összes erőket, tehát az egy
házat és a szocialista államot is, akkor éppen a közös feladatok erkölcsi súlyával
kell az államhatalomnak az egyház lelki külön: területét biztosítani és mindent
elkövetni, hogy semmi se sértse és meg ne rövidítse a keresztény hitből és más
megalapoaású világnézeti meggyőződésből jövő készenlétet. Csak ilyen elvi meg
alapozással állhat ma az egyház hazánkban is a felelős államvezetés oldalán.

Nincsen értelme a problémák elkendőzésének vagy a foltok szépítésének.
.Hazánkban a szocialista állam és az egyház közeledésében és egymásra találá
sában eddig elért nagy eredmények mellett még mindig találhatók nehézségek,

. talán itt-ott feszültségek is. Nyugodtan mondhatjuk, hogy felülvizsgálandó kér-
dések e téren mindig is lesznek, ameddig az egyház a más világnézetű szocialista
társadalomban él. A világnézet területén a szembenállás tényéri nem lehet vál
toztatni, az egyház és a szocialista állam sohasem lesznek együtt, de evilági
vonatkozásban az egyetlen közös cél, az emberiség földi boldogulásának szolgála
tában elismerhetik és segíthetik egymást. Elvileg e téren mindig helytállóak
lesznek a zsinat szavai: "Am ha az egyház teljességgel el is utasítja az ateizmust,
mégis őszintén vallja, hogy minden embernek, a hivőknek is, a nem hivőknek is
együtt kell működniök, hogy 'helyes módon épüljön 'a világ, mindnyájuk lakó
helye. Az együttműködés azonban nem valósulhat meg őszinte és okos párbeszéd
nélkül. Ezért sajnálja az egyház, ha egyes államvezetők nem ismerve el az em
ber alapvető jogait, igazságtalanul kűlönbséget tesznek hivők és nem hivők kö
zött. Az egyház valódi szabadságot sürget a hivők számára, hogy az Isten temp
lomát is építhessék ebben a világban. Az ateistákat pedig udvariasan felkéri,
hogy tanulmányozzák elfogulatlanul Krisztus evangéliumát." (Világ 21.)

Hitből fakadó világos látásra és a jövővel szemben való bátor szembenézésre
van szűkségünk: az igazságosságért, az emberi jogokért, a végpusztulással fenye
gető fegyverektől való megszabadulásért, a leszerelésért és a békéért az
egvházaknak össze kell fogniuk minden világi erőfeszítéssel. Történelmi
jelenében a hiteles kereszténység kettőt jelent: hitben és imában elmerülni és
összemberí világunkban igazságcsságra törekedni. ~ kereszténységben a gondol
kodásnak, a beszédnek és minden szervezésnek ma a befelé fordulásból és a
közösségért vállalt cselekvésból kell újjászületnie.
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