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Orségen
Karl Lehmann bíboros, mainzi püspök, a Német Püspöki Kar elnö
ke megromlott egészségére hivatkozva lemondott tisztségéről.

Visszavonulásával egy korszak zárul le nemcsak a német egyház,
de a (nyugat-)európai katolicizmus életében is. Lehmann teológus
ként fél évszázada, püspökként negyedszázada, a német egyház ve
zetőjeként húsz éve figyeli és elemzi "az idők jeleit" (posztlmodern
korunkban: egyrészt a társadalomban lezajló folyamatokat, más
részt a zsinat utáni egyház útkeresését. "Órtoronyban" áll: helyzet
értékelései és iránymutatásai segíthetnek abban, hogy könnyebben
eligazodjunk a mi házunk táján is.

A világ vezető szociológusaival együtt elemzi az európai kultú
ra válságát, a pluralizmus térhódítását, annak pozitív és negatív
következményeit. A társadalom egészséges működéséhez nélkü
lözhetetlenül szükséges, hogy az etikai alapértékekben, az alapja-
gokban és az alapkötelességekben egyetértés uralkodjék. Ha e
konszenzus csökken, ha a "játékszabályok" többé nem magától
értetődőek, akkor maga a társadalom kerül veszélybe. A "plura
lizmus virtuózai" öntörvényűen alakítják életüket, az aszociális
magatartás nyer polgárjogot minden szinten. A "semleges" állam
legföljebb a jogrendet biztosíthatja, ám ez önmagában elégtelen és
hatástalan etikai normák, erkölcsi értékek nélkül.

A kereszténység egyre inkább kiszorult ebből a társadalom
ból/ közéleti jelentősége megcsappant, a vallás privatizálódott.
Az egyház eleinte védekezésbe kényszerült: elsáncolta magát a
modernitás elől. Ebből a defenzív pozícióból a II. Vatikáni zsi
nattallépett ki, az "aggiornamento" (XXIII. János pápa) és a "di
alógus" (VI. Pál pápa) jegyében. Belső hitbeli meggyőződése,

missziós küldetése indítja arra, hogy kilépjen a világba.
Tartsa ébren az emberekben a transzcendencia dimenzióját. A p0

litika, a gazdaság és a technika nem nyújthat teljes és végleges
boldogságot. Az élet végső céljának kérdésére csak a kinyilatkoz
tatás ad hiteles választ. Ez a végtelenre nyitott tágasság alapoz
hatja meg az ember igazi belső szabadságát, fejlesztheti ki az
egészséges kritikát az evilági üdvösségeket ígérgetökkel szemben.

Az erkölcsi gyökerüktől megfosztott alapértékek - mint a sza
badság, egyenlőség, szolidaritás, közjó - valódi tartalmuktól
megfosztva üres szólamokká zsugorodtak. Az egyház az emberi
méltóság egyetlen igazi ügyvédje: lépjen fel határozottan az alap
vető erkölcsi normák védelmében. Változó korunkban az egyház
nak is új módon kell megszólalnia a társadalomban. Órállókra
van szüksége, akik a mai kor kérdéseire is választ tudnak adni,
tanúkra, akik ma is hitelesen tudják képviselni az Evangéliumot.
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