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Igen, az egyház politizál

Az egyház kétségtelenül szerepet játszik:a politikában, habár a legkülönfélébb módokon.
Először is azzal, hogy saját létét a szociális intézményrendszerben biztosítja. Ez a
vaJlásszabadságon alapuló konkrét lét konkrét jogokat foglal magába. Az egyház például
igényt tart a fiatalság, a gyermekek kereszténnyé nevelésének jogára és eszközeire.
Korábban már nyilvánosan kifejtettem, mit jelent társadalmi szinten ez a követelés. Vagy
vegyük a nyilvánossághoz való jogot, melynek értelmében az egyház igényt tart a
tömegtájékoztatási eszközökre.

Politikai szerepet játszik:az egyház akkor is, amikorveszi a bátorságot, hogy rámutasson
az evangéliumok lelki követelményeiből eredő politikai következtetésekre. Ha elismer
jük, hogy az embert az istenképmásság határozza meg, akkor az egyháznak meg kell
követelnie a politikai hatalomtól, hogy ne állat módjára bánjon vele. Innen ered bizonyos
génmanipulációk, az euthanázia, az abortusz elítélése; Ebből fakad a munkához való jog, a
szocális igazságosság, a számkivetettek társadalomba történő visszavezetésének követe
lése. Végül a legelemibb polgári jogokvédelme ott, ahol a szabadságot lábbal tiporják. Sok
esetben az egyház szava visszhangra talál a csöndes többség körében, és elnyeri a politikai
hatalom pozitív jóváhagyását.

Mégis úgy gondolom, hogy a legégetőbb problémákra való tekintettel az egyháznak a
politika három színterén kell síkraszállnia. A polgári társadalom szövedékét szétziláló
gazdasági világban az egyház hatékony segítséget nyújthat ahhoz, hogy a nemzetek
szolidárisak maradjanak egymással, az egyéni érdekek háttérbe szoruljanak, "új élet
formák" honosodjanak meg. Továbbá az egyháznak nyilvánvalóan el kell ítélnie a
terrorizmus terjedését, bárhonnan induljon is ki. Ezt nem minden állam tudja, vagyakarja
megtenni. Az egyháznak azt kell sürgetnie, hogy senki se kényszerüljön bele ennek
szoritójába, ne süllyedjen a terrorizmus nívójára az ellene VÍVott harc ürügyén sem.
Bízzanak az okosságban, a lelkieróben és a megbocsátásban. Ne felejtsük el, ezek
sarkalatos erények Végül az egyház a népek és államok közti fegyveres erőszak öngyilkos
játékával szemben a politikusoknál hatékonyabban járulhat hozzá, hogyazok az emberek,
akikfélelembőlés rettegésből már nem memek hinni, kölcsönösen becsüljék egymást, és
békét kössenek Anélkül, hogy "politizálna", az egyháznak van és meg kell hogy legyen a
magalelki értelemben vett szerepe. De ami lelki, az ugyanakkor a legvalóságosabb.

Mindaz, ami lélekből fakad, valóságos: végső soron ezt akartam önöknek elmondani.
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