
WKÁCSLAsZLÓ A párbeszéd egyháza
Húsz évvel ezelőtt jelent meg II. János Pál pápa első enciklikája, a
Redemptor hominis. Az írás: helyzetelemzés és programadás. Az új
pápa maradéktalanul vállalta a II. Vatikáni zsinatot, s közvetlen
elődeinek, XXIII. János és VI. Pál pápának örökségét. VI. Pál nyom
dokában folytatni kívánta a párbeszédet "kifelé" az emberiség egé
szével, de szembe akart nézni azokkal a "bajokkal" is, amelyek
"belülről kínozták" az egyházat. Tudta jól, hogy "az egyház nem
mentes a belső nehézségektől és feszültségektől", de bízott benne,
hogy ma már érettebbé vált a "szellemek megítélésében".

Legfontosabb céljaként a katolikus egyházon belüli és a keresz
tények közötti egység erősítését jelölte meg a pápa, de fontosnak
nevezte a nem keresztény vallásokkal és a nem hívőkkel folyta
tott párbeszédet is.

Két évtized után le tudjuk már mérni, mit sikerült a pápának
megvalósítania a terveiből. A katolikus egyházon belül megszilár
dultak a kollegiális vezetés fórumai: a rendszeres időközökben

tartott püspöki szinódusok immár állandó gyakorlattá váltak. Az
ökumenikus párbeszéd is számos jelentős eredményt hozott, bár a
teljes egység még mindig csak távoli remény. Ma is igaz az, amit
a pápa akkor leírt: "Keresnünk kell az egységet, nem hátrálva
meg az úton levő vagy az útközben felmerülő nehézségek előtt."

Az enciklika újat hozott mind tartalmában, mind formájában.
A pápa nemcsak a zsinatokra hivatkozott, hanem a "kortárs filo
zófusokra" is; nemcsak Krisztus megváltásának misztériumát fej
tegette, hanem elemezte "korunk emberének" reményeit és fenye
getett helyzetét is. "Vajon az ember mint ember jobbá válik-e a
fejlődés végrehajtása révén, azaz lelkileg érettebb lesz-e, emberi
méltóságának jobban tudatára ébred-e, lelkiismerete parancsának
jobban engedelmeskedik-e, bőkezűbb lesz-e mások, főleg a szegé
nyek és a betegek iránt, készebb-e segítséget nyújtani a rászoru
lóknak?"

Húsz éves pápasága alatt II. János Pál a világ legjelentősebb er
kölcsi tekintélyévé vált, messze túl az egyház határain. Főleg a
szociális és gazdasági, társadalmi és emberi viszonyokról adott
elemzései találtak széles körű visszhangra a nem hívők körében
is. Az egyház "az ember igazi szabadságának őrzőjének" bizo
nyul szerte a világon: segíteni akarja az embert evilági boldogulá
sában és túlvilági üdvösségének elérésében is.
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