
Egyház és világ
A II. Vatikáni zsinatnak talán legnehezebben formálódó, mégis
egyik legfontosabb dokumentuma az egyház és a világ kapcsolatát
elemzi. A Gaudium et spes konstitúcióval a zsinat két irányban is új
távlatokat nyitott — pontosabban feltárta az egyház őseredeti kül-
detését. Egyfelől kiemelte a keresztény küldetés egyetemes voltát.
„A zsinat (…) már nem csupán az egyház fiaihoz szól és mind azok-
hoz, akik Krisztus hívei, hanem — elfogódottság nélkül — minden
emberhez.” En nek az egyetemes küldetésnek alapja, hogy az egész
világ Isten teremtménye, aki azt jónak és értelmesnek alkotta. Az
Istenfia megtestesülésével pedig Krisztus az egész emberiséggel
egyesült, megváltása kivétel nélkül minden egyes emberre kiterjed.
Ennek az egyetemes horizontnak hátterében tehát a Szenthárom-
ság rejlik, aki nemcsak a világot teremtő értelem, hanem az embert
saját életközösségébe meghívó szeretet is.

Másfelől viszont a zsinat deklarálta a világ, a „földi dolgok jogos
autonómiáját”. „A teremtett dolgoknak, maguknak a közösségek-
nek is, megvannak a saját törvényeik és értékeik.” Ebből az is kö-
vetkezik, hogy az egyház nem akkor teljesíti krisztusi küldetését,
ha földi hatalmát igyekszik megszilárdítani, hogy ennek erejével
átvegye a politikai-gazdasági-kulturális élet irányítását, hanem
akkor, ha „Isten szeretetének jele és eszköze” lesz az emberek szá-
mára. XVI. Benedek pápa már teológus korában is óvott a közép-
kori és a barokk egyház pompájától, nagyhatalmi törekvéseitől.
2007-ben pedig így fogalmazott. „E két kulturális törés — először az
1968. évi kultúrforradalom, majd a nihilizmusnak 1989. évi előre-
törése — légkörében megy az egyház alázattal a maga útján, a világ
szenvedése és az Úr dicsősége között. A zsinat kijelentette, hogy le
kell mondani a triumfalizmusról — és főleg a barokkra gondolt,
meg az egyház minden ilyen nagy kultúrájára. (…) Krisztus egy-
háza mindig alázatos, éppen így nagy és örömmel teljes.”

A zsinat egyértelművé tette azt is, hogy az egyház pasztorális te-
vékenységéhez nemcsak az igehirdetés és az istentisztelet tartozik
hozzá, hanem az emberek szolgálata, a diakonia is. Két irányban kell
különösen fogékonynak lennie, két hangra rezonálnia. Éber szívvel
kell hallgatnia Isten szavára, hűségesen őrizve és hirdetve az Evan-
géliumot. Figyelnie kell azonban az „idők jeleire”, a történelemre is,
hallgatni az emberek „örömeire és reményeire, szomorúságára és
gondjaira”. (A szolgáló testvéri szeretet számos példáját láthatjuk az
egyház múltjában, de jelenében is.) Ahogy a zsinat fogalmazott:
„Krisztus szeretete sürget minket, hogy az embereket szolgáljuk, is-
teni Mesterünk példáját követve. (…) Az egyházat nem azért hozta
létre, hogy uralkodjék, hanem hogy szolgáljon.” II. János Pál frappáns
megfogalmazása szerint „az egyház útja az ember”: Istentől az em-
berig, az embertől a végső beteljesedésig vezető zarándokút.
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