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"Az ember célja, hogy boldog legyen." Ezt a mondatot igen sokan
leírták a történelem folyamán Arisztotelésztól Freudig: igazát alig
ha lehet kétségbe vonni. Abban a kérdésben viszont már nagyon
eltérnek a vélemények, hogy mi a boldogság. Az emberiség ezer
hangú kórusában nagyon világosan hangzik fel a keresztény hit
válasza. Az Evangélium: örömhír. Olyan boldogságról beszél,
amelyet elképzelni sem vagyunk képesek, amely minden vágyun
kat, képességünket, célunkat, lehetőségünket felülmúlja és betelje
síti. Evvel a boldogsággal: az üdvösséggel Isten ajándékoz meg
bennünket azáltal, hogy egészen fölemel saját szeretetközösségé
be. Ez a folyamat megkezdődik már itt a földön, igaz, csírájában,
töredékesen, majd beteljesül a halálunk után.

Ez az állítás újabb kérdést vet föl: hogyan viszonylik egymás
hoz az evilági boldogság és a túlvilági üdvösség? A keresztény
válasz sokáig szintézisben látta a kettőt. A felvilágosodás korától
azonban egyre inkább ellentétbe állították őket egymással. Földi
boldogulását az ember magának harcolja ki vagy teremti meg, a
túlvilági boldogságot viszont kívülről várja. A 19. század köze
pén már úgy látják, hogy az egyház gátja az emberi haladásnak
azáltal, hogya túlvilág reményével kecsegteti az embert. Ismert
Ludwig Feuerbach mondása: "írásaim célja, hogy az embereket
teológusokból antropológusokká, teofilokból filantrópokká, a túl
világ jelöltjeiből az evilág tanulóivá, a föld öntudatos polgáraivá
tegyem".

Evilági és túlvilági boldogság ilyen szembenállítását erősítet

ték azok a teológusok is, akik életidegen, steril, hamis képet fes
tettek a menyországról, és rossznak ítéltek minden földi örömöt.

Valódi fordulatot a II. Vatikáni zsinat hozott evilág és túlvilág
viszonyának szemléletében, rámutatva, hogya kettő nem egy
mással ellentétes, hanem egymást átjáró valóság. A zsinat utolsó
dokumentuma az egyház és a világ viszonyáról szól, s "felkínál
ja az emberiségnek őszinte együttműködését" "a mindenkire ki
terjedő testvériség" megteremtésében - már itt a földön, "az
emberiség történetének színpadán".

A zsinat nyomán új lendületet kaptak mindazok a törekvések
az egyházban, amelyek egy "igazságosabb és testvériesebb vi
lág" építését kívánták szolgálni. A világszerte sokféle formában
kibontakozó mozgalmakhoz csatlakozott a magyar püspöki kar
szociális körlevele is egy évtizeddel ezelőtt.
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