
ÉLÖ VILÁGEGYHÁZ I
HÚSZÉVES A II. VATIKÁNI ZSINAT

AZ EGYHÁZ A MAI VILÁGBAN

"Egyház, ki vagy te? Mit mondasz magadról?", kérdezte Suenens bíboros a zsi
nat elején. E kérdéshez szorosan kapcsolódott a másik: "Mi a feladatod a világ
ban?" Á zsinati dokumentumok közül terjedelmében is kiemelkedik az a kettő,

amely ezekre a kérdésekre válaszol. Az egyház önértelmezését a Lumen Gen
tium című konstitúció tartalmazza, az egyház szerepét a világban pedig a
Gaudium et spes elemzi. B. Lambert, kanadai domonkos a Notre Dame egyete
men (USA) tartott előadásában azt vizsgálta, hogy a Gaudium et spes irányelvei
hogyan valósultak meg az azóta eltelt húsz esztendőben (Nouvelle Revue Theo
logique 1985. 3. sz.).

Lambert szerint az egyház másként szemlélte a világot az első három század
ban, másként a konstantini fordulat után, majd végig a középkor folyamán, egé
szen napjainkig. A zsinat szemlélete azonban mindkettőtől eltér. Az első száza
dokban az egyházat a kiválasztottak menedékének tartották: a világ bűnös, ha
marosan véget is ér. Az egyház tagjai menekülnek meg a végső "pusztulástól.

Konstantin császár türelmi rendelete, majd I. Szilveszter pápa intézkedései
nyomán az egyház és a világ közt új kapcsolat alakult ki. Ráeszméltek arra, hogy
a világvég nem jön el olyan gyorsan, mint az első keresztények hitték. Meg kell
tanulnunk tehát élni a világban Krisztus törvényei szerint. Az egyház kezdetben
a lelki hatalom birtokosának tartotta magát, ehhez azonban a századok során
egyre növekvő politikai és gazdasági hatalom is párosult.

A zsinat új fordulatot hozott. VI. Pál pápa lemondott a tiara használatáról.
Tette szimbolikus jelentőségű volt: a pápa nem fejedelem, hanem püspök ~ Isten
népének pásztora. A zsinat egyháza nem kíván többé se politikai, se gazdasági
hatalomként fellépni ezen a világon. Nem köt szövetséget egyetlen Konstantin
nal sem. Egyszeruen az emberhez, korunk emberéhez fordul, s rögtön fel is teszi
a kérdést: Ki az ember? Erre csak akkor adhatunk reális választ, ha tisztában va
gyunk nagyságával, csodálatos értékeivel. de esetleges gonoszságával is: el tudja
pusztítani önmagát.Jeigázhatja vagy eltiporhatja embertársait.

Korunkban hatalmas kísérlet folyik egy újtípusú ember megteremtésére.
Nemcsak azért, mert ma világosabban látjuk a fejlődés végtelen távlatait, mint
valaha, de azért is, mert az ember soha nem hozta még önmagát - az összemberi
ség léptékében - olyan veszélyes helyzetbe, mint napjainkban. Hogyan lehet el
hárítani a veszélyeket? Milyen eszközök alkalmasak arra, hogy az ember - kivé
tel nélkül minden ember - tökéletes emberséget kifejleszthessék,s így boldoggá
tehessék? A dokumentum a kultúrát tartja a legfontosabbnak. "A kultúra az
ember humanizációja" -. Az ember kultúrlény: a nagy természetet és önmaga
természetét kell átalakítania, megnemesítenie, folytonosan fejlesztenie ahhoz,
hogy ember maradhasson, emberré válhasson. A gazdasági élet, a hatalom, a
tudás mind csak eszköz lehet ennek szolgálatában.

A zsinat - az egyház történelme során talán először - ünnepélyesen kijelenti,
hogy a profán világ és az emberi kultúra, tehát az "evilág", önálló érték, amely
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sajátos autonómiával rendelkezik. A társadalomban, nemzet-államban élő em
bemek joga, kötelessége, de felelőssége is, hogy megteremtse a maga kultúráját.
Az egyház segítőtársul jelentkezik a kultúra, az újtipusú ember kialakításában.
. Tudja azonban azt is, hogy az ember mennyire ambivalens lény: hatalmát jóra
és rosszra is fordíthatja. Az egyház akkor segíti az embert, ha neveli, nemesíti
lelkiismeretét, hogy az igazságosság, az emberség, a jó mellett döntsön. Küzd te
hát az ember igazi felszabadításáért, mind egyéni, mind társadalmi téren. Síkra
száll az emberi jogok védelmében, az igazságtalan struktúrák megváltoztatá
sáért, a szegénység vagy politikai elnyomás által sujtott nemzetekért és fajo
kért, de egyesekért és kisebb csoportokért is. Az emberi fejlődést és felszabadí
tását szolgálja azzalis, hogy megmutatja a tökéletes ember eszményét, Krisztust,
s ezzel felvázolja az emberi fejlődés evilági és túlvilági távlatait. Tevékenységé
ből mindenki, a múlt századi ateista ideológiák képviselői is meggyőződhetnek

arról, hogy ISten nem riválisa, hanem segítőtársaaz embemek.
Az okmány nemcsak az emberi személy méltóságáról szól, hanem védelmébe

veszi az egyes népeket és kultúrájukat is. Darabokra szakadt világunkban a né
peknek és vezetőiknek mindent meg kell tenniük azért, hogy egyetlen személyt
vagy népcsoportot se szorítsanak le az emberalatti vagy embertelen vegetálás
szintjére. El kell ismerni az egyes népek önálló kultúráját, minden embernek

. meg kell adni a lehetőséget arra, hogy személyiségét a család és a nemzet életé
ben kibontakoztathassa. Az összemberiség egységét azonban csak kölcsönös jó
akarattal és önzetlenséggel, szelíden és igazságosan, az együttes felelősség elvál
lalásával valósíthatjuk meg.

Az egyház és a világ, az evangélium és az ember találkozóhelye tehát a kul
túra. Ennek építésére jelentkezik az egyház is a maga eszközeivel, partnerként a
kultúraépítő, a maga szekularizált világában önálló embemek. E közös emberi
feladatban mindnyájunknak osztoznunk kell: "minden embemek - a hivőknek

és a nem-hivőknek is - együtt kell működniük, hogy helyes módon épüljön a vi
lág, mindnyájunk közös lakóhelye. Az együttműködés viszont nem valósulhat
meg őszinte és okos párbeszéd nélkül, Ezért sajnálja az egyház, ha egyes állam
vezetők nem ismerve el az emberi személy alapvető jogait, igaságtalanul különb
séget tesznek hivők és nem-hivők között, Az egyház valódi szabadságot sürget a
hivők számára, hogy az Isten templomát is építhessék. Az ateistákat pedig udva
riasan felkéri: tanulmányozzák elfogulatlanul Krisztus evangéliumát." (GS 21.)

A világnak ez a megváltozott szemlélete újtípusú evangelizációt sürget:
1. Igehirdetésünknek az értelemhez és a szívhez, tehát az egész emberhez kell

szólnia.
2. Nemcsák tanokat, információkat, utasításokat kell kijelentenie, hanem

őszinte párbeszédben kell törekednie a másik ember megismerésére, értékeinek
és problémáinak feltárására.

3. A "hivek", még inkább a hitetlenek nem csupán célpontjai, tárgyai igehirde
tésünknek, hanem tevékeny részesei is annak, hogy az evangélium szava testet
ölthessen bennünk, mai emberekben is.

Mindez természetesen a prédikációnak, a hitoktatásnak egészen új formáit
sürgeti. S ez nem csupán didaktikai-katechetikai módszereink reformját sürgeti,
hanem újtípusú kapcsolatok kialakítását papok és hívek, hivők és nem-hivők

között.
4. Az egyház igyekszik beléhelyezkedni a mai ember világába, megérteni prob

lémáit, anélkül, hogy feladná sajátos küldetését. Eppen az Evangélium örömhí
rének átadásával segíti az embert egy boldogabb, emberibb világ felépítésében,
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de végső céljának felismerésében és elfogadásában is. Együttérzéssel, de ha kell,
bátor kritikával kíséri az ember törekvéseit.

Lambert áttekintést ad arról is, hogy e célkitűzésekből mi valósult meg az el
múlt húsz év során.

1. E cél szolgálatában állottak a püspöki szinódusok. Témájuk: Az igazságos
ság a mai világban (1971), Az evangelizáció ma (1974), A katekézis (1977), A
család (1980), A kiengesztelődés (1983).

2. Az okmányban kifejtett elvek megvalósítására több intézményt is hoztak lét
re: A Család Pápai Tanácsa, A Kultúra Pápai Tanácsa, a Justitia et Pax (Igazsá
gosság és Béke) Pápai Bizottsága, végül a Cor Unum Tanácsa, a keresztényk
nemzetközi segélyszervezeteként.

3. A Gaudium et spes nyomán számos mozgalom is elindult szerte a világon a
szegények, a felszabadítás, a béke, a szolidaritás és az igazságosság érdekében.
Az egyház valóban vándornak érzi magát itt a földön, s összes embertársaival
együtt részt vesz a jövő alakításában.

Fölvetődik persze a kérdés: Hogyan valósult meg mindez a mi helyi egyhá
zunk keretein belül? Mit tettünk-teszünk mi idehaza, a saját házunk táján a csa
ládi élet ápolására, a kultúra terjesztésére, egy minden embert átfogó igazságos
ság és béke megteremtéséért? A zsinat konstitúcióját húsz év után újraolvasva
döbbenhetünk rá saját feladatainkra és felelősségünkre.

L. L.

KiVÁNDORLÓ KERESZTÉNYSÉG
-TÖRÖKORSZÁGBAN

A kereszténység második hazája az az 50 milliós terület, amit Törökország
ként ismerünk. Itt született Pál apostol, és "itt találkozott egy Timóteus nevű

tanítvánnyal". Az itteni, efezusi, kolosszei és galata közösségeknek és a kolosszei
Filemonnak írt levelek sokat elmondanak az első század keresztényeinek életé
ről. Tudjuk, hogy ki közösségként házaknál jöttek össze (Kol 4, 15; Fil 2). A
nemzeti és kulturális különbségek (Kol 3, 11), és - mint az Onezimusz tör-ténet
tanúsítja - a rang- és osztálykülönbségek is viszonylagossá válhattak (Fil 17) ...
Frigiában Fülöp apostol hirdeti az evangéliumot. Szent András apostol a ha
gyomány szerint 38-ban Bizáncban térít és Sztahiszt a közösség püspökévé szen
teli. Az első században talán nincs még egy terület, amelynek kereszténységéről,

vitáiról és vértanúiról annyit tudnánk, mint ez a kis-ázsiai vidék. Nagy valószí
nűséggel itt, Efezusban élt élete végén és itt halt meg Szűz Mária. A "Mária há
za"-ként tisztelt helyre évente százezrek zarándokolnak (többségükben moha
medánok!). Feltételezhetően itt született a negyedik evangélium és Szent János
apostol három levele. Itt élt és írt Szmirnai Szent Polikárp és Hierapolisz püs
pöke, Papiasz. A római uralom szemszögébőlpedig az ifjabb Plinius levelei mon
danak el sok mindent a keresztényekről.

,330-ban Nagy Konstantin a birodalom székhelyét Bizáncba helyezi, ami Kis
Azsia újabb felvirágzásához vezet. Az egyház fejlődését olyan nevek fémjelzik,
mint Nagy Szent Vazul (Baszileiosz), Nazianzoszi Szent Gergely, Nüsszai Szent
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