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Az egyház küldetése
és az evilági
társadalom
Minden jó cím kérdést rejt magában, azt a kérdést, ami a kutatást
elindította s a keresést fenntartotta.

Kérdésünk: Mi az egyház szerepe, mennyiben illetékes evilági,
társadalmat érintő dolgokban? Képes-e az egyház ítéletet alkotni
ilyen ügyekben? Ha igen, van-e joga arra, hogy véleményét tekin
télye útján közvetítse? Kötelessége-e, hogy irányt mutasson és ha
talmával a dolgok folyásába be is avatkozzék?

Hogy világosan lássunk, hadd mutassam meg az elméleti kér
dés fontosságát gyakorlati példákkal. Történelmi tény, hogy a nem
zetek atomfegyvereket készítenek, s az emberiség jólétét és életét
fenyegetik velük.

Kérdés, hogy mi az egyház joga és kötelessé~e: ítéletet mondani
ilyen fegyverek gyártásáról és használatáról? Ugy látszik, semmi,
mert az atomfegyverek gyártása állampolitikai ügy és világi tevé
kenység. De akik veszélyben forognak, azok mind Isten gyermekei,
akikért az egyház küldetését kapta.

További kérdés: Feladata-e az egyháznak, hogy ítéletet mond
jon gazdasági és társadalmi rendszerekről. sót esetleg a politikai
folyamatokba bele is avatkozzék? Látszatra nem, mert minden
gazdasági rendszer az evilági társadalmat szolgálja, s annak épí
téséhez az egyháznak nincsen küldetése. De minden gazdasági
rendszer Isten gyermekeinek a jólétét szolgálja (vagy kellene szol
gálnia), ezért az egyháznak is meg kell nyilvánulnia e kérdések
ben.

Történelmi távlatok, fejlődés

Mielőtt a válaszokat keressük, vessünk egy pillantást a tör
ténelemre. Amikor Jézus azt hirdette, hogy az Isten országa közöt
tünk van, a farizeusokat az érdekelte, kell-e adót fizetni a császár
nak. Az adófizetés evilági dolog volt, de az adót Isten választott
népének kellett fizetnie.

A tulajdonjog fogalma A tulajdonjog evilági fogalom, a régi rómaiak pontosan
meghatározták. A századok folyamán a tulajdont a hatalmasok
arra használták, hogy emberi személyeket rabszolgává tegyenek.
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Az evilági jogi köteléket bilinccsé változtatták át, s ráverték Isten
gyermekeinek a kezére-lábára. Az egyház hosszú ideig hallgatott,
mielőtt elítélte a rabszolgaságot. Nem is szólva Galilei peréről és
évszázadokkal későbbi rehabilitálásáról.

Az egyház több esetben is jobb belátásra jutott, de időre volt
szüksége, hogy a problémákat megértse és megoldja. A problé
mák meglátása, a kérdések fogalmazása, a válaszok helytállósága
úgy fejlődött, ahogy az egyházi és a világi közösség új fogalma
kat teremtett, új valóságokat ismert meg, s mélyebben ismerte
meg önmagát.

Az eddig mondottakból következik, hogy bár a kérdések köny
nyűeknek látszanak, a valóságban nem azok. Mi vagyunk lassúak
a megértésükben, mert nem látjuk azonnal a helyes viszonyt az
evilági dolgok és az Isten országa között. Nem hagyhatjuk figyel
men kívül, hogy e problémakömek története van: fejlődő rend
szerrel állunk szemben, ezért alázattal el kell ismernünk, hogy mi
is részei vagyunk a fejlődési folyamatnak. Ha megválaszoljuk is e
kérdéseket, készen kell lennünk arra, hogy tévedés miatt újra kell
kezdenünk a gondolkodást.

A fogalmak tisztázása

Miazegyház?

Az egyház tagjai

Az egyház
tévedhetetlensége

1. Kezdjük a legfontosabbal: az egyház bennünk él, mi vagyunk az
egyház. Minden keresztény együtt. Mi vagyunk Isten népe: a lai
kusok, a szerzetesek, a papok, a püspökök, a pápa - mind egy
testet alkotunk. Tehát, amikor az egyházat szemléljük, azt akarjuk
tudni, mire való az a test, amelynek mi szerves tagjai vagyunk.
Személyesen vagyunk érdekeltek.

2. Mivel az egyház szerves test, a tagok különféle megbízatás
sal rendelkeznek. A püspöki testület, amelynek feje a pápa, veze
tő szerepet játszik. Hatalma van arra, hogy az apostolok tekin
télyével tegyen tanúságot a hitről. A mindennapi életben azonban
nem minden kijelentésüknek azonos a súlya; szavaikban ugyanis
emberi voltuk is kifejeződik.

A püspöki testület vagy maga a pápa is hirdetheti teljes apos
toli tekintéllyel a kinyilatkoztatást: ilyenkor (és csak ilyenkor) vé
di tanításukat Isten Lelke a tévedhetetlenség adományával.

Amikor azonban egyházi hivatalokat viselő személyek világi
ügyekkel kapcsolatban nyilatkoznak, szavaik részben a kinyilat
koztatás bölcsességeit, részben az emberi gondolkodás eredmé
nyeit tartalmazzák.

3. Az egyház megkapta a tévedhetetlenség ajándékát Isten ta
nításának a megőrzésére, de az egyház nem kapta meg az okos
ság legmagasabb fokát gyakorlati kérdésekben. Ha valaki ebben
kételkedik, csak az egyház történetét kell tanulmányoznia. Látni
fogja, hány esetben döntöttek a püspökök és a pápák helytelenül.
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4. Az egyház vezetői soha nincsenek egyedül: tudásuk és ere
jük forrása az egész egyházban van. Sok mindenben nekik is ta
nulniuk kell a többi tagtól. Szent Pál apostol nem győzte hangsú
lyozni, hogy a Lélek ajándékai el vannak osztva az egész testben.

Az egyház titokzatos valóság. Két forrásból táplálkozik: az egyik
felülről adatik, a másik az emberi természetből következik. A kettős

ajándék egységet alkot, de egyéni jellegüket nem veszítik el.

A világi dolgok

Először szeretném tagadással körülhatárolni a világi dolgokat.
Nem evilági dolog az, ami annak a kegyelemnek az adománya, ami
az emberi természetet túlszárnyalja. Ilyen valóság az Isten szava,
ami nekünk adatott a kinyilatkoztatásban (Ábrahám történetével
kezdődik ennek az elbeszélése); ilyen valóság Isten ereje, ami ne
künk adatik a szentségek által. Mivel semmi emberi igyekezettel
meg nem szerezhetők, természetfeletti adományoknak nevezzük
őket. Az eredetük más világban van; a céljuk más világba vezet.

Evilági dolgon értem azt, ami a társadalom evilági életét építi,
ami evilági jólétet hoz, amiért jó ebben a látható világban élni.
Az, ami természetes boldogságot és megelégedettséget ad 
amint azt Arisztotelész mondja.

Befejezetlen teremtés A teremtés munkája nincsen befejezve. Miután Isten az első

emberpárba életet lehelt, így szólt hozzájuk: "Legyetek terméke
nyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok
alá" (Ter 1,28). A "vonjátok uralmatok alá" kifejezés annyit jelent,
hogy vegyétek birtokotokba, viseljetek rá gondot, építsétek tovább.

Ez a gondoskodás az értékeknek két nagy csoportját követeli
meg. A földön rendnek kell lennie; ennek a rendnek a megterem
tése a világi társadalom joga és kötelessége. Eszköze a jogi szer
vezet, a törvények alkotása és végrehajtása, mert ezek hiányában
nincs rend, rend nélkül nincs béke, s béke nélkül a személyek
nem tudnak fejlődni és kibontakozni. A rend megteremti a keretet
más lényeges értékek biztosítására.

Ezenkívül szükség van emberi értékekre, amelyekre a társada
lom és az egyén evilági élete alapulhat. Ezek az értékek lehetnek
fizikaiak, szellemiek vagy esztétikaiak.

Az emberi személy központisága

Mind az egyház, mind a világi társadalom az emberért létezik.
Ennek megfelelően azt kell vizsgálnunk, mi az egyház viszo

nya az emberhez, akinek küldetése van ebben a világban.
Az egyház soha nem tekintette céljának, hogy ítéletet mondjon

világi dolgokról. Az egyházat ezek csak annyiban érdeklik,
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Az egyház és a
tudomány

A kinyilatkoztatás
viszonya az evilági

gyakorlathoz

Gyakorlati
megfontolások

amennyiben közük van az emberhez, vagyis amennyiben emberi
értékeket érintenek. Az egyház elsősorban az embert tartja szem
előtt, mert benne az Isten képmását keresi és védelmezi.

Az egyház tehát két területen mííködhet: az elvi tanítás és a
gyakorlati döntések birodalmában. Az elvek világában elvont, ál
talános, személytelen igazságok fogalmazódnak meg. A gyakorla
ti élet birodalmába érzékeink által jutunk. Itt az igazi erény az
okosság, amely keresi a helyes egyensúlyt az elvont elvek és a lé
tező világ között.

Az evilág tapasztalati tudományaiban tehát az egyház (mint
testület) nem rendelkezik küldetéssel, se Istentől, se embertől. Ide
tartoznak a bölcseleti tudományok: az antropológia, a szociológia,
a pszichológia, a politika, a gazdasági elméletek; továbbá a ter
mészettudományok: a fizika, a kémia, a biológia stb. Akik az egy
ház nevében e területekkel kapcsolatban nyilvánítanak véleményt
vagy cselekszenek, azoknak tisztelniük kell a természet törvényeit
és az emberi értelem kutatási szabadságát.

Az egyháznak joga és kötelessége, hogy védje Isten képmását,
az embert és Isten képét az emberben. Ha bármilyen evilági hata
lom vagy tudomány támadja, veszélyezteti vagy torzítja ezt a ké
pet, akkor az egyház küldetése, hogy minden becsületes és lehet
séges módon ellenálljon, és az igazságot hirdesse. Az egyház tu
dásának és erejének a forrása ebben az esetben maga az Evangé
lium.

Gyakorlati dolgokra receptet azonban nem tartalmaz a kinyi
latkoztatás; a tényeket az egyháznak és képviselőinek éppoly
figyelemmel és szorgalommal kell kínyomozníuk, mint bárki
másnak. Az érveket a döntés előtt éppúgy mérlegelniük kell,
mint bárki másnak. Ugyanakkor tévedés lenne azt hinni, hogya
kinyilatkoztatás ismerete, az évszázadok tapasztalata nem nyújt
hat segítséget az egyháznak gyakorlati dolgokban való eligazodá
sában, a helyes döntés meghozatalában.

Az egyház olykor teljes biztonsággal kijelentheti, hogy valami
evilági terv vagy cselekedet ellentétben áll az Isten képével az
emberben; s ha a bölcselet- vagy természettudomány olyan állítá
sokra jut, amelyek az ember végső céljával kapcsolatosak, az egy
háznak nemcsak joga, hanem kötelessége is azokról értékítéletet
mondaní,

Mindez azt jelenti, hogy az egyháznak (a tanuló és tanító egy
háznak) gyakorlati dolgokban együtt kell műkődnie azokkal a
szervekkel és személyekkel, akik a társadalom evilági jólétének építé
sén fáradoznak. Ennek kellene kündulópontul szolgálnia az egyház és
állam közötti helyes viszony megteremtésében. Mivel mind az egy
ház, mind az állam az emberért létezik, kettejük kapcsolatának az em
beri személy tiszteletén és szolgálatán kell alapulnia.

Az elvek tisztázása után érdemes tisztáznunk néhány fontos
problémát.
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Az egyház küldetése:
a szolgálat

Bár a fegyvergyártás a világi szférába tartozik, a fegyverek
használata pedig politikai döntés függvénye, az egyháznak s ben
ne minden kereszténynek joga, sőt kötelessége, hogy elítélje a tö
megirtó fegyverek készítését, és gyártásuk beszüntetését követelj e;
mert az Isten által teremtett föld szépségét szétrombolni, s az Is
ten képét sugárzó embereket milliószámra kiirtani nem pusztán
világi dolog, hanem lázadás a Teremtő ellen. Ugyanúgy joga van
az egyháznak elítélni az olyan gazdasági rendszereket, amelyek
nem tartják tiszteletben az emberi méltóságot, és nem biztosítják
az erkölcsi, vallási és politikai szabadságot.

De másként kell eljárnia az egyháznak a természettudományos
kutatásokkal kapcsolatban, mert nincsen se küldetése, se képes
sége, hogy ilyen dolgokban ítéletet mondjon. Ha úgy látszik,
hogy egy bizonyított fizikai törvény ellentmondásban áll a Szent
írással, akkor fel kell tennünk a kérdést, jól értettük-e az írásokat.
Ez Galilei perének a tanulsága. Ha rájövünk, hogy valahol vala
mire rossz választ adtunk, mert nem álltak rendelkezésünkre
pontos információk, nem volt elég éles a látásunk, a szükséges
alázat segítségével kijavíthatjuk az elkövetett hibát.

Az egyház és az egyháziak akkor jutnak gyakorlati dolgokban
helyes válaszokra, ha tudatában vannak, hogy az egyház küldeté
se nem az, hogy uralkodjon, hanem hogy szolgáljon. Sokkal ki
sebb az egyház hibájának a valószínűsége, ha alázatos marad,
mint ha uralkodni akar.

Végül pedig nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az egy
ház bennünk él. Amikor valaki azt kérdezi, mit tesz az egyház a
szegényekért, elhagyottakért, tudatlanokért, akkor elfelejti, hogy
őbenne él az egyház, ő maga képviseli azt. A helyes kérdés így
szólna: én mit tudok tenni? Ilyen formában tette fel a kérdést Te
réz anya Indiában, Abbé Pierre Franciaországban. így cselekedett
Don Bosco, mikor látta, hogy Olaszországban az utcagyerekeknek
nevelésre és tanításra van szükségük. így tett Karl Rahner is, mi
kor előadásaiban a régi hitet új fénybe állítva közvetítette a világ
nak.

Nem háríthaljuk át a felelősséget másra vagy valamilyen szer
vezetre. Aki az egyháztól vár valamit, de nem tesz semmit az
egyház nevében, az lélekben elszakadt tőle, akkor is, ha nem tud
ja. Hivatásunk nem az, hogy a megváltást követeljük, hanern
hogy a magunk lehetőségei szerint a megváltás nagy munkájában
részt vegyünk.
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