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Előszó 

1962-től 1965-ig ülésezett a II. vatikáni egyetemes 
zsinat. XXIII. Jc1nos pápa azzal a céllal hívta egybe, 
hogy <l krisztusi evangélium alapján, a jelenkor igénye
it és a katolikus egyházon kívüli keresztények jogos kí
vánságait figyelembe véve újítsa meg a katolikus egy
h,1zat; hogy korunk embere készségesebben fogadja el 
Krisztust, és buzgóbban kövesse tanításc1t. Jc1nos pc1pa 
többször elmondta: váratlan sugallat indította arra, 
hogy összehívja a zsinatot. Meg volt győződve arról, 
hogya Szentlélek sugallatára cselekedett. A zsinat utc1n 
VI. P,11 és II. Jc1nos P,H pc1pa sokszor hangoztatta, hogy 
ez <l zsinat a Szentlélek adománya volt, és feladatuk
nak tekintették a zsinat által meghirdetett reform meg
valósít,1Sát. 

A zsinaton több mint kétezer püspök vett részt a vi
Icig minden tcijciról. Valóban az egyetemes egyh,iz kép
viselői üléseztek a Szent Péter-bazilikában. 

A katolikus hit szerint a Szentlélek támoga~a a p,i
pát és a püspököket hivataluk betöltésében. Ezért a 
hosszadalmas, fciradságos munka és tanácskozás sor,1n 
elkészített zsinati okm,inyokban, melyeket a zsinaton 
részt vevö püspökök túlnyomó többsége megszava7.0tt 
- minden hat,1rozat végső megszavazásakor 90 száza
lékon felül volt a "tetszik"-kel szavazók száma - a ne
künk szóló Szentlélek szav,1t hallhatjuk. 

Korunk nem katolikus hittudósai is cl II. vatikáni zsi
natot tar~,1k cl XX. sZc1zadi kereszténység történetében 
a legfontosabb eseménynek. A megfigyelőként részt 
vevö neves reform,itus hittudós, Oscar Cullmann, a zsi-
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nat ut,in így nyilatkozott: "Ez a zsinat gyökeres refor
mot valósított meg a katolikus egyházban. Nem azál
taL hogy valamely katolikus hittételt eltörölt volna -
hiszen a katolikus egyház ilyet nem tehet. Nem is azál
tal, hogy valamely új hittételt hirdetett volna ki, hiszen 
ez nem volt a zsinat sZéindék"iban. A zsinat azáltal re
formált, hogy súlypontáthelyezést valósított meg az 
egyh,izban." 

Ez a kifejezés nagyon talciló. Ahogy gyökeresen 
megváltozik egy kép attól függően, hogy az ábrázolt 
teirgyak közül melyik kerül a kép középpontj,iba, és 
melyik a peremére, úgy az egyház gondolkod,is- és 
életmódja is alaposan megváltozik az,iltal, mit állítunk 
a középpontba, hová helyezzük a súlypontot, mire for
dí~uk a legnagyobb figyelmet és energiá Meg kell 
vallanunk, hogy a zsinat előtti egyházban sokszor kap
tak lényegtelenebb dolgok a kelleténél nagyobb hang
súlyt. Az is megesett, hogya kereszténység fontos ele
meit elhanyagoltuk a gyakorlatban. A zsinat a súly
pontot a kereszténység lényegére helyezte. A többi ele
met nem vetette el, de e köré a központ köré csoporto
sította őket. Manapság nem lehetünk már csak szokás
ból keresztények. A zsinat által segít az Isten, hogy 
megragadjuk hitünk lényegét. Isten azt kívánja tőlünk, 
hogya zsinat tanítását megismerjük, megszeressük és 
mej;valósítsuk. 

Ugy tapasztalom, a magyar katolikusok még nem is
merik eléggé a zsinat tanítását. Ezért szeretném 15 
pontban röviden és közérthetően összefoglalni a zsinat 
leglényegesebb tanításait. 

Ezek az ír,isok eredetileg A S:ív CÍmű folyóirat szá
maiban jelentek meg. Most kevés változtatással teszem 
újra közzé azokat. Minthogy nem szak tudósoknak, ha
nem a nagyközönségnek sz,inom ezt az írást, az egyes 
idézett szövegek után nem jelöltem meg, hogya zsinat 
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(;iltal közzétett négy konstitúció, kilenc határozat és há
rom nyilatkozat melyikének melyik pont jából szárma
zik az idézet. De mindig lelkiismeretesen ügyeltem ar
ra, hogy hűségesen közvetítsem a zsinat tanítás.it. E 
célból néha javítottam a közkézen forgó fordításokon, 
hogy pontosabban adj.ik vissza a latin eredetit. 

Adja lsten, hogy e könyvecske segíts e a magyaror
sz.igi keresztényeket mai hivatásuk örömteli felismeré
sében és követésében. 
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1. Összpontosítás 
a kereszténység lényegére 

Ha katolikus hívőktől megkérdeznénk, mi a keresz
ténység lényege, sokakat zavarba ejtene a kérdés. A ke
reszténység oly sok elemből áll, hogy sokszor a f,íktól 
nem I ,'it juk az erdőt; a részletek bősége elfedi a lénye
get. A II. vatikáni zsinat néhány gyönyörű szövegben 
t,üja elénk ezt a lényeget. 

"Jóságában és bölcsességében az Isten úgy határo
zott, hogy kinyilatkoztatja önmagát, és tudtunkra ad
ja akaratának szent titkát. Akarata az, hogy Jézus 
Krisztus, a megtestesült Ige által az embereknek a 
Szentlélekben szabad útjuk legyen az Atyához, és az 
isteni természetben részesüljenek." 

"Jézus teljes jelenlétével és megnyilatkozásával, 
szavaival, tetteivel, csodajeleivel, főképp pedig halá
lával és a halottak közül való dicsőséges föltámadá
sával, végül aztán a Szentlélek elküldésével tökélete
sen és véglegesen kinyilatkoztatja, és isteni tanúság
tétellel erősíti meg azt, hogy velünk van az Isten, és 
így kiszabadít a bűn meg a halál sötétségéből, és fel
támaszt az örök életre." 

"Az emberek megváltásának és Isten tökéletes di
csőítésének művét az Úr Krisztus elsősorban áldott 
szenvedésének, a halottak országából való feltáma
dásának és dicsőséges mennybemenetelének paszka
misztériuma által valósította meg." 

"A kinyilatkoztató Istennek engedelmes hittel tar
tozunk. E hittel az ember szabadon Istenre bízza 
egész önmagát, értelmét és akaratát teljesen aláveti 
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Istennek és önként elfogadja a tőle adott kinyilatkoz
tatást." 

"A Fiúnak, sok testvér között elsőszülöttnek kép
mására alakított keresztény ember megkapja a Szent
lélek zsengéit, és így képes teljesíteni a szeretet új 
törvényét." 

"Krisztus minden tanítványának elküldte a Szent
lelket, ezt a belső mozgató erőt, hogy szeressék Istent 
teljes szívükből, és úgy szeressék egymást, ahogyan 
Krisztus szerette őket." 

"Krisztus feltámadt, halálával legyőzte a halált, és 
élettel ajándékozott meg bennünket, hogy mint fiak 
a Fiúban, kiáltsuk a Szentlélekben: Abba, Atyánk!" 

"Az Isten Igéje, aki által lett minden, megtestesült, 
és ízig-vérig emberként lépett be a világ történelmé
be, azt önmagába foglalta és egy Főben egyesítette. Ő 
nyilatkoztatja ki nekünk, hogy az Isten szeretet, és 
egyúttal arra tanít bennünket, hogy az emberi tökéle
tességnek és következőleg a világ átalakításának 
alaptörvénye a szeretet új parancsa." 

"Vereséget szenved végül a halál, Isten fiai pedig 
feltámadnak Krisztusban. A szeretet és annak műve 
megmarad, és az Isten által az emberért teremtett vi
lág kiszabadul a hiábavalóságnak alávetett állapotá
ból." 

Folytathatmínk még a szebbnél szebb idézetek sorát, 
de álljunk meg itt és foglaljuk össze a zsinat tanítását 
kereszténységünk lényegéről. 

Ez a lényeg: isteni tett. A jós,ígos Atya odaadja ne
künk emberré lett isteni Fi<lt, s Fiának hal,ila és feltá
madása által szívünkbe küldi az isteni SzentleIket. Ez
,íltal mi, teremtett emberek, magának az Istennek "ter
mészetében", vagyis szentháromságos szeretet-életé
ben részesülünk. Ennek az életnek a bcfogad,isa a hit 
és a szen'tet ,il tal történik: hittel r,ihagyatkozunk cl sze-
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retetét kinyilatkoztató Istenre, és a Szentlélek által ösz
tönözve követjük a szeretet új parancsát, vagyis szere
tünk, ahogyan Jézus szeret. Ez a szeretet-élet erősebb a 
halálné:il: "a szeretet és annak műve", vagyis a szere
tetté é:italakult ember megmarad örökké az Isten orszá
gában. Reméljük tehát, hogy az Atya, a Fiú és a Szent
lélek működése révén végül is "Isten lesz minden min
denben". Ez a kereszténység lényege. Minden más: 
egyház, intézmények, szentségek, szertartások, paran
csok, előírások stb. ennek megvalósítására szolgálnak, 
és annyiban van értelmük, amennyiben ezt elősegítik. 
A Szentháromsé:ig, a Fiú megtestesülése, a Szentlélek 
küldetése, Jézus hal,ila és feltámadása, hit, szeretet, re
mény: ezek a szavak kimondják, mi a kereszténység lé
nyegében. Egyh,izunknak és minden keresztény ember 
életének olyannak kell lennie, hogy ez a lényeg vil,igo
san megmutatkozzék benne. Nem szabad a keresz
ténységet leszűkítenünk valamely erkölcsi rendszerre 
vagy előírt szertartások végzésére. A keresztény ember 
elámul azon, milyen jó az Isten. Ezért örül mindenkor és 
ad hálát mindenért. 
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2. A Szentírás-központú katolicizmus 

Mint minden keresztény felekezet, a katolikus egyház 
is a Szentírclst a Szentlélek sugalmazására írt könyvek 
gyűjteményeként mindig a legnagyobb tisztelettel 
övezte. Nehéz volna azonban azt állítani, hogya kato
likus hívek mindennapi életében a Szentírás központi 
helyet foglalt volna el. A katolikus csalcídok könyves
polcán ott volt ugyan a családi Biblia, legtöbben még
sem forgatt .. ik nagy buzgalommal. Protestáns testvére
ink voltak inkább nagy Biblia-olvasók; az ő vasárnapi 
istentiszteletükben több idő jutott az Ige olvas,isára és 
magyarélzatára. A katolikus vasárnapi misén inkább az 
Eucharisztia ünneplésére került a hangsúly; a prédiká
ciók pedig sokszor hittudományi és erkölcstani kérdé
sekkel foglalkolotak. A hitoktatélsban is szabatos meg
hatélrozásokat s nem szentírási szövegeket tanítottunk, 
és vésettünk a gyermekek emlékezetébe. A papképzés
ben a Szentír,íst magyarázó órák sZcímánéíl jóval na
gyobb volt a dogmatikai, erkölcstani, egyházjogi és 
egyháztörténeti kérdéseket téírgyaló szakok óraszáma. 

A II. vatikcíni zsinat ezen a téren gyökeres változást 
kíván. Jellemzö a zsinat szellemiségére már az a tény 
is, hogy az előző zsinatok tól eltéröen okmányainak 
nyelvezete nem a teológia szaknyelvét, hanem a Szent
írás nyelvezetét követi. A legvilcígosabban azonban az 
istcIli killyilatko:tatásról s:óló kOllstitúció hirdeti meg ezt 
az új programot. Idézzük a legfontosabb szövegeket: 

"Az egyház a Szentírás könyveit a szenthagyomány
nyal együtt mindig hite legfőbb szabályának tartotta 
és tartja, mert ezek az Isten sugalmazására egyszer s 
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mindenkorra vannak írásba foglalva, és így változat
lanul közvetítik magának az Istennek igéjét, a prófé
táknak és az apostoloknak szavaiban pedig a Szent
lélek hangját szólaltatják meg. Ezért a Szentírásnak 
kell táplálnia az egész egyházi igehirdetést. Áll ez az 
egész keresztény vallásra is. A szent könyvekben 
ugyanis a Mennyei Atya végtelen szeretettel siet fiai 
elé, és beszélget velük. Nagy erő és hatékonyság van 
az Isten igéjében. Ezért az Isten igéje az egyház táma
sza és életereje, az egyház gyermekei hitének szilárd
sága, a lélek tápláléka, a lelki élet tiszta és elapadha
tatlan forrása." 

"A Krisztus-hívőknek szélesre kell tehát támi a ka
put, hogy hozzáférhessenek a Szentíráshoz. Mivel Is
ten igéjének mindenkor kezünk ügyében kell lennie, 
az egyház anyai törődéssel gondoskodik arról, hogy 
a klilönböző nyelveken megfelelő és pontos fordítá
sok készliljenek, főleg a szentírási könyvek eredeti 
szövegei alapján." 

"A Szentírás tanulmányozása legyen mintegy a hit
tudomány lelke. A Szentírás szaváb61 virágzik a lel
kipásztori igehirdetés, a hitoktatás és minden keresz
tény tanítás, amelyben kiváltságos hely illeti meg a 
liturgiában elhangzó szentbeszédet." 

"Nyomatékosan buzdítj a és sürgeti a zsinat a ke
resztény hívőket, hogy a Szentírás gyakori olvasásá
val tanulják meg »Jézus Krisztus fönséges ismeretét«. 
Mert aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisz
tust." 

Ezek a szövegek átfogó és igényes programot hirdet
nek meg. Kívánja a zsinat, hogy minden keresztény hí
vő olvassa és ismerje a Szentídst. Ennek érdekében 
szorg,llmazza, hogy jó és pontos Szentírás-fordítások 
készüljenek minden nyelven; s a Szentíds gyü
mölcsöző olvasásához szükséges magyar,izatok és 
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egyéb segédeszközök álljanak a hívek rendelkezésére. 
Kív,inja, hogy előmozdítsuk az igeliturgiákat; hogya 
szentmiséken felolvasandó szentírási szövegeket úgy 
válogassuk ki, hogy több év leforgása alatt a Szentírás 
fontosabb részei mind sorra kerüljenek; valamint hogy 
a szentbeszéd fOrfé:"ísa elsősorban a Szentírás legyen. 

Nagyon fontos a Szentírás szerepének hangsúlyozá
sa a teológiai oktati:isban. A papok teológiai képzéséről 
a zsinat úgy rendelkezik, hogya dogmatikus teológiá
ban először a szentíréisi témák kerüljenek kifejtésre. Te
hát nem az egyház dogmáiból kell kiindulni - bár ezek 
figyelembevé~ele feltétlenül szükséges -, hanem a 
Szentírásból. Igy lesz a teológia ízes, élő és kiegyensú
lyozott. 

Igen fontos az is, amit a zsinat a hitoktatásról mond. 
A hitoktatás a Szentírás szavaiból táplálkozzék! A 
gyermekek elsösorban a legfontosabb szentírási szöve
geket: Jézusnak és apostolainak fontos szavait véssék 
emlékezetükbe. Így például nem elegendő, ha a gyer
mekek könyv nélkül tudják a Tízparancsolatot. Véssék 
emlékezetükbe a szeretet kettős főparancsát (Mt 22,37-
40), Jézus új szeretetparancsát (Jn 15,13), a Hegyi be
széd nyolc boldogságát (Mt 5,3-10), az ellenségszere
tetről szóló jézusi tanítást (Mt 5,43-45), a hitről és a sze
retetről szóló Szent Pál-i szövegeket (IKor 13), János 
evangéliumának és első levelének legfontosabb szöve
geit, mindenek fölött azt, hogy "az Isten szeretet" 
OJein 4,8). 

A Szentírás fordítására vonatkozólag a zsinatnak 
egy rövid mondata váltott ki hatalmas visszhangot. 
Eszerint katolikus és nem katolikus keresztények kö
zösen készíthetnek Szentír,is-ford ításokat. A reform,i
ció óta a protestánsok és a katolikusok egymástól füg
getlenü I készítettek Szentír,is-fordíteisokat, és kölcsö
nösen azzal veidolt,ik egym,ist, hogy felekezeti okokból 
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részrehajlóan fordították a szövegeket. A katolikus 
egyház sokáig szigorúan tiltotta nem katolikus Szent
írás-fordítások használatát, a protestánsoknak pedig 
eszükbe sem jutott, hogy katolikus Szentírás-fordításo
kat használjanak. Az ökumenikus mozgalom eredmé
nyeképpen azonban ez az áldatlan állapot megszűnő
ben van. Ma már komoly Szentírás-tudósok felekezeti 
előítéletek nélkül nyúlnak a Bibliához, csak arra töre
kedve, hogy minél pontosabban adják vissza a szöve
gek értelmét. A keresztények egységét előmozdító ró
mai titkárság és a protestáns Egyesült Biblia Társaság 
közös szabályzatot dolgozott ki közös fordítások készí
tésére. Ennek alapjéin ma m,ir több száz nyelven létez
nek közös Bibl ia-fordít,isok. 

Magyarországon is sürgősen szükség lenne egy kö
zös bibliafordítéisra. Ezen a téren nagyon is lehetséges 
az együttműködés. 

Azonban addig is, amíg egy ilyen új fordítás elké
szül, kövessük a zsinatnak a Szentírás-központúsé'Ígra 
vonatkozó tanít,isát. Isten megáld érte. 
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3. Közösségi, érthető, 
élményszerű liturgia 

Liturgiának nevezik az egyház nyilvános és hivatalos 
istentiszteleti szertart,ísait. A keresztény liturgia köz
pontjcít a Jézus által alapított szentségek képezik, s 
ezek közül legfontosabb a keresztség és az úrvacsora 
(szenbnise). A római katolikus egyhcízban a múltban a 
szentmise, a szentségek szertartásai, a többi liturgikus 
szertart,ís és ima a római hatóságok által a legapróbb 
részletekig meghaté:írozott egységes formé:íban, latinul 
történt. Sok szépség volt ezekben a szertartásokban, de 
már századunk elejétől több országban megindult a hí
vek és papok körében egy mozgalom azzal a céllal, 
hogya liturgi<'ít a mai ember számára érthetőbbé, él
ményszerűbbé, ezáltal még szebbé tegye. A római ha
tóságok azonban nem tudták magukat rászánni a litur
gia gyökeres megújítására. Csak a II. vatikáni zsinaton 
történt meg a nagy ,íttörés. 

A liturgia reformjára vonatkozó legfontosabb pon
tok: 

1. A liturgia lényegét a zsinat Jézus hal,ílának és fel
támadcísának üdvhozó eseményéből kiindulva fejti ki. 
Ebből a krisztusi eseményből született meg az egyhcíz 
mint kegyelemközvetítő alapszentség. A liturgia Jézus 
papi szolgálatcínak gyakorlása: benne érzékelhető jelek 
jelzik és meg is valósítják az ember megszentelését; Jé
zus és egyháza egyúttal nyilvános istentiszteletet mu
tat be az AtYé:ínak. 

Krisztus megbíz,lsé:íból az egyház végzi azokat a 
szertartásokat, melyek ,íltal a hívő ember Krisztussal 
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egyesül. A keresztségben az emberek Krisztussal meg
h<llnak és felt"lmadnak; megkapjélk az Atya gyermeke
iként a fog<ldott fiúsélg Lelkét. A szentmisében, Jézus 
h<llálélnak és feltámadásának emlékünnepén a kereszt
áldozat lesz jelenlévő valósélg: Krisztus húsvétjélnak 1<1-
kom,lja, mclyben Krisztust vesszük magunkhoz, lel
künk megtelik kegyelemmel és megkapjuk az örök élet 
zálogélt. 

Nem parancsolatok, jogi c1öírások vagy <lprólékos 
szab,ílyok képezik tehélt a liturgia lényegét, hanem 
Krisztus halál,lnak és feltélmadáséln<lk szentségi megje
lenítése és az abban való személyes részesedés. 

2. Azért hatásosak a liturgikus szertartélsok, mert 
Krisztus v<llós,lgosan jelen van e cselekményekben. Je
len van az egybegyűlt hívőközösségben, jelen van a 
Szentíréís felolvasott igéjében, jelen van a misét végzö, 
szentségeket kiszolgált<ltó papban, és kivé'Íltképpen je
len van az OltMiszentségben. A zsinat már nem korlé'Í
tozza a felt,'ÍmadottJézus jelenlétét az Oltáriszentségre: 
Jézus ezer módon velünk V<ln, amint megígérte, <I vilé'ig 
végéig. A liturgiában az élö Jézus jelenlétét és működé
sét különösképpen megtapasztaljuk. 

3. A liturgiéíb<ln a közösséget kell mindenkor szem 
e]ött tartani: ez leginkább él hívek tevékeny jelenlété
ben fejeződik ki. Azelött a papok mindig egyenként 
miséztek, a keresztelőkön csak a szűk rokonséíg vett 
részt, és így tov,íbb. A zsinat megengedte a papok kö
zös misézését; sürgeti, hogy az egész közösség vagy 
legal,íbb annak jelentős része vegyen részt a kereszte
lési szertart,lson: az új misekönyvben és szertart,ís
könyvekben meg vannak jelölve a papé mellett a többi 
résztvevö szavai és cselekményei. 

4. Kívánja a zsinat, hogya liturgikus szertartásokba 
minden résztvevő tudatosan és tevékenye n kapcsolód
jon bele. E célból megengedték, hogy a szövegeket, leg-
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"Iéibb részben, nl' latinul, hanem a nép nyelvén mond
j<ik. VI. Péil péipa jóvolt,iból a zsinat után már nemcsak 
a litu rgia egyes részeit, hanem valamennyi szövegét a 
nép nyelvén im,idkozzák. 

A szembemisézés is a közösségi, tudatos és tevékeny 
részvételt akarja e1ösegíteni. A liturgia ettől nem válik 
előadássá, a szertartás vezetője nem a hívők számára 
"mondja fel" az im,idságokat. Amikor megszólít ja "ir
galmas Aty,inkat", akkor az valóban az irgalmas Isten
hez folyamodó könyörgés. 

A szentmise lényegét tudatosan megértő részvétel 
e1ömozdítás,ira "llaRyoll kívánatos, l!oRY a hívek uRyanab
baJI a s::,clltmiseuell átválto::.tatott s::.elltostyával áldo::.::.a
/lak." K,ir, hogy l' h,mninc éve tartó sürgetés ellenére 
ezt " kív,inalm,lt még nagyon sok helyen nem teljesítik, 
és rendszeresen a szentségh,izból elővett, más misék
böl megmaradt szentostYéikkal áldoztatnak. 

5. A zsinat feloldotta a római liturgia mereveRyforma
ságát. Egyes orsz,ígok és kultúrák egyházClinak püspö
kei kérelmezhetik, hogy cl liturgikus s::.öveRek és mo::.du
latok jobban alkalma::.kodjallak a különböző népek lelki 
igényeihez és kultúréij,lhoz. A IegbcHrabb változatot 
Zaire egyh,ízának püspökei Vl'zették be: az általuk elő
készített és a római hatóságok által jóv,ihagyott mise 
olyan, mint egy afrikai népünnepély, dobpergéssel, 
6nekkel, t,inccal, nagy vidáms,iggal. 

6. A S::.elltírást jobban kell értékelni a liturgi,iban: v,ll
tozatosabbak legyenek az olvasmányok, úgy, hogy cl 

Szentírás legfontosabb szövegei több éves ciklusban 
sorra kerüljenek a szentmisén. 

7. A fentiek megvalósítása célj,iból szakemberek se
gítségével dolgozz,ik cit a miseköllyvet és minden más 
s::.ertartásköll yvet. 

A zsinat ut,in ezeknek az elvek nek alapján megszü
letett az új római katolikus liturgia. Sok helyütt, legi n-

19 



k,íbb a missziós országokban nagy áldásnak bizonyult 
ez a reform. A régi keresztény országokban azonban 
nem egyszer meg nem értésre tal,ílt. Itt még ma is van
nak, akik ragaszkodnak a megszokott, számukra ked
ves formákhoz. Igaz, hogy az új szövegek és dallamok 
nyelvi és művészi szempontból nem mind kifogástala
nok, és egyes papok felelőtlen túlzásai olykor némelye
ket megbotdnkoztatnak, de az inga lassan helyrebil
len. A liturgia reformja még nem fejeződött be. Még 
sok-sok imára, türelemre, igyekezctre lesz szükség, 
hogy megtaláljuk azt az istentiszteleti módot, amely 
legjobban megfelel a kereszténység lényegének a hu
szonegyedik századb'1l1. Velünk a Szentlélek. Legyünk 
biz,llommal! 
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4. Az egyház Isten vándorló népe 

A II. vatikáni zsinat által kiadott okmányok között ta
lán a legfontosabb az egyházról szóló konstitúció. En
nek a szép okmánynak második fejezete viseli Az Istcll 
llépC címet. Érdekes e fejezet keletkezésének története. 
Az okmány eredeti tervezetében az első fejezet az egy
ház misztériumáról szólt, és gyönyörűen fejtette ki, mi
képpen születik meg az egyház mint Krisztus miszti
kus teste az örök Atya üdvözítő tervéből, Fiának, Jézus 
Krisztusnak és a Szentléleknek küldetése által. A 2. fe
jezet az egyh,íz vezetőségéről, a püspökökről és a pa
pokról, a 3. pedig a vihígi hívekről szólt volna. A zsi
nélti tclrgyaléísok ,11att azonban a belga SUCIlCIIS ufuoros a 
következő indítv,ínyt tette: "Nagyon tetszik az első fe
jezet, mely az egyMznak a Szenthi:íromság egy Istennel 
való kapcsolat<it fejti ki. Azonban azt javaslom: mielőtt 
külön-külön beszélnénk az egyh,ízi vezetőkről és a vi
lágiakról, illesszünk be egy fejezetet, melyben kifejtjük 
mindazt, ami az egyh,íz valamennyi tagjéíban közös. 
Sok fontos dolgot kell mondanunk az összegyh,ízról, 
mely Istcll válldorló lIépc az újszövctséRUCII." 

A bíboros indítvány,ít a zsinat elfogadta, és így szü
letett meg a konstitúció új 2. fejezete, amely az egész 
okm,íny legszebb részévé lett. E fejezet főbb gondola
tait foglaljuk össze. 

Az ószövetségben is volt egy választott népe Isten
nek: Izrael népe. Az újszövetségben minden nemzetből 
gyűjti egybe az lsten gyermekeit, hogy a Szentlélek ál
tal ötvözödjenek Isten új népévé. E nép feje Krisztus; 
minden tagja Isten gyermekeinek méltóscígával és sza-
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b,lds,igéival rendelkezik; szívükben ott lakik a Szentlé
lek. E népnek törvénye a krisztusi parancs: Szeressetek 
úgy, ahogy én szerettelek titeket. E nép célja pedig Is
ten orsz,íga, melyet terjesztenünk kell itt a földön, 
amíg maga az Isten tökéletessé nem teszi a viléíg végén. 
Krisztus ebben az egyházban egyeseket p,ísztoroknak 
rendelt m,ísok szolgálat,íra, mégis teljesen egyenlő 
minden hívö méltósága és tevékenysége közös felada
tukban, Krisztus testének építésében. 

Lítjuk, hogy él II. vatik,íni zsinat szerint az egyh;:Ízat 
nem piramisként kell felfogni, mclyben egyesek csak 
parancsolnak, m,isok pedig csak engedelmeskednek, 
h ,111 em egy nagy családként, melyben mindenkinek 
megvan a Krisztus ,íltal neki adott aktív szerepe. 

Hangoztatja a zsinat, hogy valamennyi hívő részesül 
Krisztus papi küldetésében. A hívek ún. "királyi pap
ságuk" (1 Pét 2,4-10) révén közreműködnek a szentmi
Sl' felajéínléísában; a szentségek vételével, az iméídséig
gal, életük t,1l1ús,íg,íval és tevékeny szeretetükkel gya
korolj,ík papséígukat. Részesül valamennyi hívő Krisz
tus prófétai küldetésében is. Ez egyfelé5I azt jelenti, 
hogya Szentlélek ,íltal adott "hitérzékkel" rendelkez
nek, és ezért az összegyh,íz nem tévedhet hitében. 
Másrészt pedig azt jelenti, hogy Krisztus valamennyi 
hívőt küldi, hogy hirdessék az evangéliumot és ter
jesszék hitüket. Nem pápai, püspöki vagy pléb,ínosi 
küldetés révén terjesztik teh,lt az egyh,íz tagjai a ke
resztény hitet, hanem a keresztségben közvetlenül 
Krisztustól kapott isteni küldetés alapj,ín. 

Ezenkívül a zsinat szeri nt él Szel1tlélek sajéítos ke
gyelmi adoméínyokat, karizméíkat is osztogat vala
mennyi hívőnek, melyekkel alkalmass,í teszi őket a kü
Iönféle felad,ltok ellcít,ís,íra. Mindenkinek joga és köte
lessége, hogy ezeket a karizméíkat az egyházi közösség 
és a társadalom javára használja. Az egyházi elöljárók-
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nak feladata, hogy e kegyelmi ,ldom,ínyok valódis,íg.ít 
felülvizsgcílj,ík. Ugyelniük kell azonban mindig arra, 
hogy ne oltscík ki a Szentlélek működését, hanem gyü
mölcsöztessék és összehangolj,ík a Szentlélek adomá
nyélit a közösség javcíra. 

Az Isten népének adott isteni adományokat tehát h,í
lcísan felsorolj" a zsinat, mégsem fest eszményi képet 
,17. egyházról. Elismeri, hogy az egyház bűnösöket fog-
1<11 magcíba, és ezért állandó megtisztul,ísra szorul. El
ismeri, hogy megprób,í1tatásokon és bajokon keresztül 
vel.etnek útjai, és szüntelenül meg kell újulnia a Szent
lélek ösztönzései szerint. Nem célba ért egyház va
gyunk, hanem uálldor~ó egyhcíz. A v,lndorl,ís mindig 
veszélyes és hírasztó. Uj tcíjak nyílnak meg elöttünk, új 
aké1dcílyokkal kell megküzden ünk, de nem félünk, 
mert velünk v,índorol mé1ga az Úr. 

Istennek e népe - mondja a zsinat - a föld minden 
nemzet(~böl toborozza tagjait, felkarolja a nemzetek ha
gyom,ínyait, szok,ísait, értékeit. Ide,ílja nem az egyfor
mascíg, h,lIll'm a v,íltoz<1tos sokascíg harmonikus egysé
ge. 

Az egyházat Isten vcíndorló népeként értelmező fen
ti felfogcís szép és dinamikus egyhcízképet terjeszt 
elénk. S nem jelenti azt, hogy a magukat Isten népének 
tekintö katolikusok ezzel minden más embert kizárnak 
ebböl a közösségböl. A zsinat szerint ugyanis "külön
féle módon Isten népének egységéhez tartoznak vagy 
ehhez vannak rendelve mind a katolikus hívők, 
mind Krisztus más hívei, mind pedig kivétel nélkül 
valamennyi ember, akiket az Isten kegyelme az üd
vösségre hív." 

Teh<H különbözö fokozatokban kapcsolódnak az 
emberek lsten népéhez. A katolikus hívők így: "Az 
egyház közösségébe azok épülnek be teljesen, akik 
Krisztus Lelkét hordozván magukban, elfogadják az 
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egyház egész rendjét, és a hitvallás, a szentségek, az 
egyházkormányzat és az egyházi közösség kötelékei 
által kapcsolódnak össze Krisztussal, ki az egyházat 
a pápán és a püspökökön át kormányozza." Figye
lemre méltó, hogy a zsinat az egyhéizba való "teljes be
épüléshez" megkívánja nemcsak az egyhéiz látható 
szervezetébe való bekapcsolód,ist, hanem azt is, hogy 
az illető ember szívében Krisztus lelke, a Szentlélek la
kozzék. Az olyan katolikus, akinek szívében nincs sze
[('tet - hiszen ez a bennünk lakozó Szentlélek "gyü
mölcse" (Gal 5,22) -, az az egyházhoz tartozik ugyan, 
de semmiképpen sem tökéletesen, hiszen hiányzik be
lőle cl Krisztus ,iltal az egyháznak adott legnagyobb 
kincs: a Szentlélek, a szeretet Lelke. A nem-katolikus 
keresztények is az lsten népéhez tartoznak, és őbennük 
is munk,ilkodik <1 Szentlélek, bár meggyőződésünk 
szerint híj,ival vannak néh,iny olyan elemnek, melye
ket Krisztus egyhjzjnak szánt. 

A nem-keresztényekre az áll, hogy az egyhjzhoz 
vannak "rendelve". Ez azt jelenti, hogy Krisztusra, és 
az ő üdvözítö működését az egész emberiségért fel
ajánlott szentmisével és imával folytató egyházra való 
tekintettel minden ember közelében ott van az lsten, és 
így azok is, akik nem ismerik Krisztust, de a nekik 
adott isteni kegyelem hatására lelkiismeretük szerint 
lsten akarat,in,lk teljesítésére törekednek, elnyerhetik 
Krisztusban az örök üdvösséget. 

A zsinat t,1gra nyitotta szívét, és senkitől sem tagadja 
meg az üdvözülés lehetőségét, hiszen tudja, hogy "ls
ten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön" (lTim 
1,4). Ugyanakkor azonban tanítja: Isten akarata szerint 
szüntelenül kell terjesztenünk az evangéliumot, hogy 
minden ember tudatosan is m(~gismerje és kövesse Üd
vözítöjét. 

Az egyh.1zról szóló konstitúció gyönyörű szavát 
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idézzü k végül: "Imádkozik és dolgozik az egyház, 
hogy az egész széles világ Isten Népévé, az Úr Krisz
tus Testévé és a Szentlélek Templomává váljék, és 
Krisztusban, a mindenség fejében, mindennek Te
remtőjének és Atyjának megadassék minden tisztelet 
és dicsöség." 
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5. A testületiség elvét megvalósító 
egyház 

A II. vatikáni zsinat ülésein <1Z egyh,ízi testületiség el
vének értelméről és érvényesítéséré51 folytak a legheve
sebb vit,ik. Mi volt a probléma? A Szentír,hból tudjuk, 
Jézus 12 apostolt választott ki. Ök képez ték <1Z <1posto
lok testületét. Testületüket fejezi ki <1 Szentíréísban 
gy,lkran clöforduló "a ti/.enkettő" elnevezés. Azt is 
tudjuk, hogy Jézus az apostolok közül Pétert tette meg 
,lZ egyh,íz szikl,íj,íVéí, rábízta ny,ij,ínak gondját. A kato
likus egyház hitéhez hozzMartozik, hogy <1 püspökök 
az apostolok utódai, a római p,ipa pedig Péter utódja. 

Amikor az egyház szervezete megsziléirdult, éiltalá
nossá vált a szok,is, hogy <1 v<irosok, később az egyház
megyék lelkip,isztori vezetését egy-egy püspök végez
te, a püspökö t pedig a papok (presbiterek) segítették 
fcladat,ínak elvégzésében. 

A katolikus egyhéizban a hangsúly mindinkább a p,í
pa egyetemes fcladatéíra és az egyes püspököknek egy
h,í/.megyéjükre szűkített fel<1dat,íra esett; kevés figyel
met szenteltek viszont annak, hogy <1 püspököknek 
mint testületnek, valamint a papoknak mint testület
nek mi a feladatuk. A péípa szerepére vonatkozólag ezt 
,1 szemléletmódot nagyon felerősítette a múlt sZ<Ízad
b,1I1 tartott I. vatik,íni zsinat, mely dogmaként hirdette 
ki, hogya p,ipa az egyh,íznak teljhatalommal rendel
kelő l<itható feje, dc mielőtt a püspökök szerepét meg
t,irgyalhatták volna, a hirtelen keletkezett héíborús ve
szél y miatt félbe kellett szakítani e Isi natot. A téma új
r'ltárgyal,iséira egészen a II. vatik,ini zsinatig nem ke-
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rült sor: így a pápával szemben a püspökök szerepe 
h<ittérbe szorult. 

A II. v,üikcíni zsinaton pótolt,ík, ami az elsőn elma
r,ld t. Lírgyalcísaik következtetése: A római pápcít meg
illeti a legfelsöbb, egyetemes hatalom az egyh,ízban, de 
a pcíp,íval egyesült püspökök testülete szintén hordo
zója az egész egyhcízra kiterjedő legfőbb hatalomnak. 
Amikor hatalomról van szó, természetesen nem politi
kai hatalomra kell gondolnunk, hanem a keresztény 
hit hivatalos tanítcíscíra és a hívek jóp,ísztori vezetésére 
kapott hatalomra. A püspöki testület ezt a hatalmat 
gyakorolja péld,íul az egyetemes zsinatokon. 

Minthogy egyetemes zsinatokat ritkán szoktak tarta
ni, vélhetjük, hogy ez az egész kérdés nem is olyan fon
tos. Azonban az,íltal, hogya testületiség elvére felfi
gyelt a zsinat, sok mindenben megv,íltozott az egyház 
képe. M,l az egyes püspökök tudják, hogy nem csak sa
jcH egyh,'Ízmegyéjükkel kell törődniük, hanem mint az 
összegyház püspöki testületének tagjai, felelősek az 
összegyházért is. Ennek a felelősségnek a gyakorlása 
végett jött szokc'Ísba, hogya vilc'ig püspökeinek megvá
lasztott képviselőit a p,ípa három évenként Rómába 
hívj,l, az ún. püspöki szinódusra, amelyen az összeg y
h,íz fontos kérdéseit közösen megbeszélik. Ugyancsak 
,l zsinat ut,ín jött szok,ísba, hogy minden országban 
mcgal,lkult a püspöki kar, melynek tagjai rendszeresen 
üléseznek az orsz,ígos egyházi problémák megold,ísa 
0rdekében. Megalakultak a püspöki karok titkárságai 
és a különböző püspökkari bizottságok tervek kidolgo
z,ís,íra, ügyek intézésére. Egyes orsz,ígok püspöki ka
rai ,ll. elmúlt évtizedekben igen élénk tevékenységet 
fejtettek ki, és fontos nyilatkozatokban szóltak hozz,í a 
mai vil,íg égetéí problém,íihoz. 

A püspöki karok szervezödésc tov,íbb folytatódott, 
és meg,llakultak a n,lgy vil,ígrészek püspöki kar,linak 
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szövetségei: például a latin-amerikai püspöki karok 
szövetsége, melynek nyilatkozatai a szegények pár~án 
eílló egyh,íz feladatait hirdették meg. Óriási hateísuk 
volt, föként Dél-Amerikában. Ugyancsak fontos nyilat
kozatokat adott ki az ázsiai püspöki karok és az afrikai 
püspöki karok szövetsége. Az európai püspöki karok 
szövetsége a kommunizmus összeoml,lsa ut,íni új 
hely/et megt,írgyal,ísára tartott igen jelentös összejöve
telt. 

Napjainkban tehát az egyes püspökök látóköre kit,í
gult: m,ír nemcsak a helyi egyházmegye keretén belül 
gondolkodnak, hanem elZ összegyház és az összembe
ris0g kérdései foglalkoztatják öket. A püspököknek 
tennésIetesen bele kell tanulniuk ebbe a t,ígabb sze
repkörlikbe, és ehhez idö kell. De m,ír t,lpasztalhatjuk 
a fl'jlödést. Az is szükséges lesz, hogy pontos,lbb,m e1-
h,ltMolj<'ik a p,ípM egyh,ízkorm,ínyz,ís,íban segítö ró
mai hatóságok és a püspöki kar hateís- és feladatkörét. 
Ha ez megtörténik, akkor a püspökök testületének fcl
l'rtékclése új energieíkat mozgósít az egyházban, és ah
hoz is hozz,ij,írul majd, hogy minden nép és nemzet a 
maga sajMos módj,ín élje és alakítsa - a nagy katolikus, 
egyetemes egységen belül - saj,H keresztény életét. 

Az egyes egyh,ízmegyék papjaira vonatkozólag a 
zsinat azt tanítja, hogy ezek cl papok egy papi testületet 
(presbitériumot) alkotnak püspökük vezetése alatt. Eb
böl következöen cl zsinat természetesnek tartja, hogy 
az egy egyh,íZ/negyében dolgozó egyh,ízmegyés és 
szerzetesp,lpok egymást szeressék, segítsék, t,ímogas
s,ík, annak tudat,íban, hogy ugyanazt a papi szolgála
tot teljesítik. 

A papi testület képviselöszerve az egyházmegyei 
p,lpi tamícs. E tancícs tagjainak legal,íbb felét a p,lpok 
v,ílasztj,ík. A tan,ícs feladata, hogyapüspököt segítse 
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<ll' egyházmegye vezetésében, <lzonban csak tan,ícs
adói joggal rendelkezik. 

A p,lpok testületére vonatkozólag a zsinat nem dol
g()Zott ki részletes tanít,ist, és ezért a zsinat után ennek 
a testületnek a működése nem vé:iltozott meg <lnnyira, 
mint a püspököké. 

Minthogy a fentiekben közvetlenül csak püspökök
ről és p,lpokról volt szó, azt gondolhatn.ink, hogya 
testületiség elvének újrafelfedezése nem érinti közelről 
a vil,igi hívek életét. Azonban a testületiség elvének 
h<lngoztat,isakor valójé:iban az ún. zsin<lti elv felértéke
léséről van szó, melynek a jövőben igen nagy hat,is<l 
lesz a katolikus egyház egészére. A magyar zsil/at szó 
nem m,is, mint ,l görög s:il/odos: szónak magyaros ki
ejtése, mely öss:cjövctclt jelent. A keresztényeknek kez
dettöl fogv<l az a szokcisuk, hogy össujöllllck istentisz
telet célj,iból. Akik pedig így összejöttek, azokn,lk szí
vében a Szentlélek l<lkik, és <l S/.l'Iltlélek különbözö ke
gyelmi aj,índékaival vannak felruh,1ZV<l. Ezért amikor 
ők im,ids,igos lélekkel valamiről tanácskozn<lk és vala
mit elhat,iroznak, akkor nagyon valószínű, hogy az 
megfelel a Szentlélek akarat,in<lk. Gyönyörű példa erre 
az <lpostolok vezetése al<ltt egybegyűlt jeruzsálemi zsi
nat, melyben az <lpostolok, presbiterek (papok) és hí
vek közös döntésüket a következő szavakk<ll közölték 
,lZ antióchiai keresztényekkel: "A Szentlélek és mi úgy 
l<itjuk jónak, hogy ne rakjunk r,itok több terhet a szük
ségesnél" (ApCsel lS,lR). A S:clltlélck és mi - milyen 
merész ,illítás! De megfelel az igazs,ígnak. Nemcsak 
egyes elölj,irók sz,imítanak az Igazság Lelkének segít
ségére, hanem a keresztség vagy a papszentelés vagy a 
püspökszentelés által létrejött közösségek, testületek 
is. 

Ezért hívtak össze, illetve készítenek elő n,lpjaink
ban vil,igszerte egyh,izmegyei zsin,ltokat, hogy így az 
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"Isten sokrétű bölcsessége" (Ef 3,10) nyilvánul jon meg, 
és teremtsen pezsgő, friss életet <IZ egyház minden 
szintjén. 

A nem-katolikus keresztény egyházi közösségek 
(protestánsok, görögkelctiek) a zsinati elvet már régen 
'llkalmazník. Igaz, hogy az ö tapasztalataikból meg ta
nulhatjuk a zsinati elj,íri:íssal jé:író nehézségeket is. Az 
emberi gyöngeség miatt születhetik belöle pé:1rtosko
dás, szakadé:ís, döntésképtelenség. Tehé:1t a zsinati elvet 
a Krisztus által egyesek nek (a pé:íp,ínak, él megyéspüs
pöknek) adott különleges megbízat:ís elvével kell össz
h,1l1gba hozni. Ha ez sikerül, akkor él zsinati elv él sok
féleséget, a p,ípa, illetve,a püspökök szolgálata az egy
séget fogja biztosít'1I1i. Igy vir,ígzik majd az egy gy ö
kérböl, Krisztusból sarjadt egyhé:íz mint a Szentlélek 
ezerszínű vidgoskertje. 
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6. A helyi egyház fontossága 
és az inkulturáció 

A hitvalléísban mcgvalljuk: "Hiszem az cF.Y, szent, ka
tolikus, apostoli egyh,ízat." Ezért lepődnek meg az em
berek, ha észreveszik, hogy a Szentírásban nemcsak 
egyes, hanem többes sz,lmban is előfordul az egyház 
SiÓ. Pedig mindkettö helyes és szükséges. Létezik az 
Istennek az egy, egyetemes egyh,íza, amely Krisztus 
egy teste és ,l Szentlélek egy temploma (Ef 4,4-13). Dl' 
mindenütt, ahol hitben, reményben és szeretetben élő 
keresztények gyű Inek össze az Ú r asztala köré, ott is Is
ten egyh,)/a v,llósul meg. 

A k<.ltolikusokban a II. vatik,'Íni zsinat előtt ez alig tu
datosult. Ezért hangoztatt,ik annyira az egyformasá
got. Latinul miséztek mindenütt, egységesítették az is
tentisztelet rendjét, egy és ugyanazon tananyag szerint 
képez ték a papokat, minden teológiai oktat,ls sz,ímára 
elöír,is volt Aquinói Szent Tamás gondolatrendszeré
nek követése. Ezt az egyformaságot oldja fel él helyi cF.Y
há:ak egyedül,illó szerepének újrafelfedezése. 

Az egyh,izról szóló zsinati konstitúció szerint: 
"Krisztusnak az egyháza valóságosan jelen van a hí
vek valamennyi törvényes helyi közösségében. Eze
ket a pásztoraikhoz ragaszkodó közösségeket is egy
házaknak nevezi az újszövetségi Szentírás. A maguk 
helyén ugyanis ők az Istentől meghívott új nép. 
Ezekben a közösségekben - jóllehet gyakran kicsi
nyek, szegények vagy szétszórtságban élnek - jelen 
van Krisztus, az ő ereje kapcsolja össze az egy, szent, 
katolikus és apostoli egyházat." 
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A helyi egyház teheít nem valami nagyvállalat fióküz
lete. Vállalatok fióküzlete csak afféle kirendeltség. Az 
egyheíz esetében azonban annak minden kincse jelen 
van a szentmisét végző helyi közösségben: jelen van 
Krisztus, jelen van cl Szentlélek, árad az Atyaisten ke
gyelme, él az emberek szívében a hit, remény, szeretet, 
növekszik bennük az örök élet; a miséző pap révén ez 
a közösség bpcsolatban van a püspökkel, aki tagja cl 

p,ípéíval egybebpcsolt püspökök testületének. 
A helyi egyházközségek fontosságának hangoztatá

sa mellett a zsinat hangoztatja az ún. részegyházak 
(=egyházmegye vagy egyh,ízmegyék csoportja) szere
pét is. Bennük és belőlük valósul meg az egy és 
egyetlen katolikus egyház - mondja a zsinat. 

A részegyházak és a helyi egyh,lzak fontosséígának 
felfedezése vezet el az ún. Íllkulturáci6 elvéhez. A zsina
ti okm,inyokb,ln ugyan még nem fordul elé) ez a kifeje
zés, de a zsinat ut,íni teológia e szóval jelzett tartalma 
meir igen. A kultúra a vilé'ígnak az cl része, amelyet az 
emberek teremtettek meg eszükkel, akaratukkal és te
vékenységükkel; mag,'íban foglalja a nyelvet, az irodal
mat, a művészetet, a tudom,ínyt, a szok,ísokat, a ha
gyom,ínyokat stb. Az európaiak sokéíig éltek abban a 
tévhitben, hogy egyetlen "kultúra" van: a görög-római 
kultúra és a kereszténység összeolvadéísából született 
európai kultúra. Napjainkban azonban végre számo
lunk Mzal - amit éleslátó emberek már régen tudtak-, 
hogy sokféle kultúra létezik. Minden nemzetnek és 
minden kornak megvan a maga sajéítos kultúrája. 
Minthogy minden ember gondolat- és érzésvilcíg,ít mé
lyen meghat,írozza az ő saj,ít kultúrája, ezért van szük
ség arra, hogya keresztél/ység minden nép kultúr,íj,íban 
mil/tegy "testet ÖltSÖlI": annak a kultúr,ínak nyelvén és 
fogalmaival fejezze ki az evangélium tanítéísát, és ala-
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kítsa ki a keresztény életet. Ezt jelöli az illkarnáció (meg
testesülés) szó mint<ijára alkotott illkulturáció kifejezés. 

Az egyh,iz missziós tevékenységéröl szóló zsinati 
hat,irozat ezt a fcl,ldatot így fejti ki: liA fiatal egyházak 
népük szokásai ból és hagyományaiból, bölcsességé
ből és tudományából, művészetéből és készségeiből 
átveszik mindazt, ami hasznos a Teremtő megdicsőí
tésére, az Üdvözítő kegyelmének szemléltetésére és a 
keresztény élet helyes kialakítására. E cél eléréséhez 
szükséges, hogy minden nagyobb kultúrkörben szor
galmazzanak olyan teológiai vizsgálódást, amely újra 
fölkutatja - az egyetemes egyház Hagyományának 
fényén él - az Isten által kinyilatkoztatott, a Szent
írásban feljegyzett, az egyházatyák és a tanítóhivatal 
által magyarázott (isteni) tetteket és szavakat. Így ért
hetőbbé lesz, hogy a népek bölcseletét és bölcsessé
gét figyelembe véve mily utakon juthatunk el a hit 
megértésére, és hogy miképpen lehet összeegyeztetni 
a népek szokásait, életfelfogását és társadalmi rend
jét az isteni kinyilatkoztatásban feltárt erkölccsel. Ez 
a vizsgálódás fogja megnyitni az utakat az egész ke
resztény élet mélyebb alkalmazkodása felé. Ily mó
don elkerülheWnk mindenféle szinkretizmust (val
láskeverést) és hamis partikularizmust (egyedieske
dést), a keresztény élet pedig jól belesimul majd min
den kultúra sajátos szellemébe, és az egyes hagyomá
nyok minden egyes népcsaládnak az evangélium fé
nyével megvilágított sajátos tulajdonságaival együtt 
beépülnek a katolikus egységbe." 

Amint az egyh,izról szóló zsinati okm,ínyból kitű
nik, a fentebbiek nemcsak a missziós orszcígokra, ha
nem nlÍlldell Ilfpre és nemzetre állnak. A katolikus exy
há::. ideálja Ilcm a::. cxyformasáx, ha Ilem a külölluö::.óséXek 
harl110llikus cXyséxc. Hiszen lsten szereti a kü lönbözösé
get. Ezért teremtett péld,íul olyan sokféle embert. Csak 
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él gőgös nem képes elviselni, ha valaki mást gondol, 
méísképp viselkedik, mint ő. A diktatúréík ünnepségei n 
ezért lcíttuk és léítjuk azt a borzalmas egyformaséígot. 
Mindl'l1ki ugyanabban az egyenruhélban jár, mindenki 
ugyanazt a jelszót kiabálja, Ez nem a szeretet vil.iga. A 
s::..crctct örül annak, ha a másik emberben a saját jától kü
löllúö::"Ó értcKct fcde::.. fcl, örül, hogy gazdagodhatik álta
luk. 

Ma él katolikus egyház ilyen nyitott szÍvű szere
tetközösség akar lenni. BMmilyen szép is a latin nyelv, 
bélrmilyen bölcs is Szent Tamás gondolatvilága, van
nak az emberiségnek méís kincsei is. Létezik az európai 
kultúr,ín kívül egészen l11éls, értékes indiai, kínai, ja
p.ín, afrikai stb. kultúra. Ezeknek a népeknek is joga, 
hogy a Teremtő és a kezdettől bennük működő Szent
lélek jóvolt,íból alkotott kincseiket, hagyoméínyaikat, 
erkölcseiket, szoké'isaikat magukkal hozzjk az egyhjz
bLl. A krisztusi szeretet ezeket a kincseket <'it ha t ja, meg
nemesíti, a tévedéseket kirost,'ilja, és valamennyi nép
böl és nemzetből egy nagy, egyetemes szimfóniát hoz 
létre az Isten dicsöségére. 

A zsinat utasÍt,ísai szerint él missziós országokban 
méír meg is indult az inkultudCÍóra való törekvés. Szü
letöben vannak indiai, afrikai, japán stb. teológiák és li
turgiéík. Ez teljesen jogos. Az ókorban is egymás mel
lett létezett a görög és a latin egyh,ízatyák teológiája, és 
azon belül még számos különböző teológiai irányzat, 
és voltak latin, görög, szír, kopt, örmény stb. liturgiák. 
Teh,H ma legal,íbb ekkora véiltozatosséígra van szük
ség, hogy ,1 keresztény hit és szeretet valóban minden 
nép sajátjéívá legyen. 

A magyar katolicizmus szcím,íra is feladat a keresz
ténység inkulturációja. Ez részben m,ír mcgvalósult, 
hiszen a magyar mindig magyar módra élte meg a ke
resztény hitet. Dc még sok a tennivaló. Igazán magyar 
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teológia még nem létezik. A jogos különbözőség nem 
vezethet azonban az alapvető egység elhanyagolciséi
hoz. Föleg a kelet-közép-európai térségben fenyeget a 
veszély, hogya különbözőség kölcsönös elutasít,ishoz 
és harag hoz vezet. Ezt csak akkor kerülhetjük el, ha 
mindl'nkiben él a kölcsönös szeretet, s az egész világ 
keresztényeit egy test tagjainak tekintjük. "Szeretetedet 
terjeszd ki a föld hat,idig, ha Krisztust szeretni akarod, 
hiszen az ö t,lgjai ott vannak mindenütt" - mondta 
Szent Ágoston.' Igy lesz eggy é él sokaság. 
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7. Minden keresztény 
hivatott az életszentségre 

Az egyh,izról szóló konstitúció 5. fejezetének címe: 
"Az cgyhcizb,lI1 mindenki hivZltott az életszentségre". 
A fejezetben el. a mZlgyZlré1zZlt ,íII: "Az egyházban min
denki hivatott az életszentségre Pál apostol szava 
szerint: »Az Isten akarata, hogy szentek legyetek.« 
(lTcssz 4,3) Az Úr Jézus, minden tökéletesség isteni 
mestere és példaképe, minden tanítványát együtte
sen és egyenként meghívta az életszentségre, mely
nek ő a szerzője és bevégzője: »Legyetek tökéletesek, 
amint mennyei Atyátok tökéletes« (Mt 5,48). Ugyanis 
mindegyikükre elklildte a Szentlelket, aki belülről 
arra indítja őket, hogy szeressék Istent teljes szívük
ből, teljes lelkükből, teljes elméjükből és minden 
erejükből (vö. Mk 12,30), és hogy úgy szeressék egy
mást, ahogyan Krisztus szerette őket (vö. Jn 12,34; 
15,12). Krisztus követői a hit keresztségében igazán 
Isten gyermekei és az isteni természet részesei, és így 
valóban szentté lettek. Következésképpen az aján
dékba kapott megszentelődést - Isten segítségéve l -
életmódjukkal kell megtartaniuk és tökéletesíteniük. 
Mindenki számára világos tehát, hogy bármilyen 
rendű és rangú keresztény hivatott a keresztény élet 
teljességére és a tökéletes szeretetre." 

Volt olyan kor az egyház történelmében, amikor úgy 
vélték, hogy ha vZllaki "tökéletes" akar lenni, el kell 
hagynia csal,idj,H, mindenét, és szerzetesként kell élnie. 
Ennek al,H,imaszt,is,ira föként Jézusnak egy gazdag if
júhoz intézett szavait szokt,ik idézni: "Ha tökéletes 
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akarsz lenni, add cl, amid van, az clr,it oszd szét a szegé
nyek között. Aztán gyere és kövess engem!" (Mt 19,21) 

Ha azonban figyelmesen olvassuk az evangéliumo
kat, Icltjuk, hogy Jézusnak kétfajta tanítványa volt. 
Voltak olyanok, akiket az apostolok módjclra arra hí
vott meg, hogy elhagyjcík otthonukat, csal,ídjukat, va
gyonukat, mindenüket, és úgy kövessék öt. De voltak 
oly,mok is, mint példcíul UZcír és növérei, akik ottho
nukban maradhattak, folytathattcík csal,ídi életüket, és 
mégis nagyon kedves tanítwlnycli voltak az Úrnak. Az 
ösegyh,ízban is megtalcílható ez a kétfajta keresztény: a 
legtöbben folytatt,ík addigi foglalkozcísukat, h,ízas- és 
csal,ídi életüket, így éltek hitben, reményben (>s szere
tetben. Dl' voltak olyanok is, mint péld,íul a v,índor
prófét,ík és v,indortanítók, akik teljes szegénységben és 
cs,ll,idi kötelékektől mentesen hirdették az evangéliu
mot, ahol csak megfordultak. Ez a kétfajta keresztény 
jól kiegészítette egym,íst: egyfelöl a v,indortanítók 
mindent fel,íldozó buzgós,íga lelkesítette a helyi ke
resztény közösségeket, m,ísrészt a helyi közösségek 
adtak sz,íll,íst a vándortanítóknak és támogatták őket 
,ildozatos munkájukban. 

A középkorban terjedt el az a nézet, hogy csak a sze
génységben, szüzességben és engedelmességben élö 
szerzetesek járnak a keresztény tökéletesség útj,ín, a vi
I,ígi dolgokkal foglalkozó házasemberek pedig éppen 
csak bejuthatnak a mennyországba. Persze mindig el
ismertek kivételeket is: így péld,íul az egyház a házas
s,ígban élö és orszcígának kormányzcisával foglalkozó 
Istvcin kir,ilyunkat is szentté avatta. De összehasonlít
hatatlanul több szerzetes volt a szentté avatottak kö
zött, mint vil,igi. 

Az egyh,izat Isten népének és csal,ídj,ínak tekintő II. 
vatik,íni zsinat ezzel szemben a minden tanítv,ínycít tö
kéletességre hívó Jézus szav,íra teszi a hangsúlyt, és 
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ut,ína egyenként felsorolja, miként juthatnak el a töké
letes szeretetre püspökök, papok, papnövendékek, hit
vest,írsak, szülök, özvegyek, mag,ínyosok, dolgozók, 
betegek, szenvedők és minden keresztény. 

Jól megérthetjük a zsinatnak ezt a tanításM, ha ösz
szevetjük MMé evangéliumának fent idézett szövegét 
Luk,ícs evangéliUlTIéínak p,írhuzamos SZÖVl'gével, 
mely Jézus mond"ísát kissé m,ís formában idézi. Míg 
M,Héncíl Jb.us így fogalmaz: "legyetek tökéletesek, 
mint mennyei Atyátok tökéletes"; addig Lukcícsmíl így 
szól: "legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas" 
(Lk 6,36). A két változat tökéletesen megfelel egym,ís
nak. A kereszté!,y tökéletesség ugyanis az irgalmas 
szerL'tetben ,íll. Igy megértjük, miként hívhat ja Jézus 
mim/Cll tanítvcíny,ít a tökéletességre. Ha a tökéletesség
hez arra lenne szükség, hogy sokat böjtöljünk, sokat 
im,ídkozzunk, nehéz tanulmjnyokat folytassunk, ne 
hclzasodjunk meg, ne legyenek gyerekeink, akkor bi
zony lehetetlenség lenne a legtöbb keresztény sz,im,íra 
a "tökéletesség". De ha a tökéletesség abban ji I, hogy 
teljes szívvel és lélekkel szeressünk, akkor senki sem 
mond hatja, hogy erre ő képtelen. 

Azazhogy igenis meg kell vallania, hogy erre ő a sa
ját erejéből képtelen, de azt is meg kell vallania, hogy 
megkapta Istentől a Szentlelket, a szeretet Lelkét, aki 
belülröl indítja kitartó és mindenkit átölelő szeretetre. 
Olyan a Szentlélek, mint egy mindig friss, bőven áradó 
forrás, mindig lobogó tűz, mindig fiatalosan fújó szél. 
Ha a hit és ima révén kapcsolJtban maradunk az Isten
nel, akkor cíllandóan tapasztalni fogjuk magunkban a 
Szentléleknek ezt cl szeretet-energiáj,ít, mely "mindent 
hisz, mindent remél és mindent elvisel" (IKor 13,7). 

Persze a tökéletes életszentségre való törekvés lénye
géhez tartozik az is, hogy őszintén megvalljuk: ez élet
ben nem jutunk el cl tökéletességre. A zsinat is elismeri, 
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hogy ,íllandóan réíszorulunk Isten irgalmára, és n"pon
ta kell kérnünk bűneink bocsánatát. Az egyházatyák 
úgy mondták, hogya keresztény ember tökéletessége 
a tökéletességre v"ló ,íllandó törekvésben áll. Ha vala
ki megállna, és azt hinné magáróL hogy már tökéletes, 
az m,ír le is tért a tökéletességhez vezető útról. 

A minden keresztény hívő életszentségre való meg
h íVéís,í ról szóló zsin"ti tanít,ís alapján újra kell fogal
maznunk a szerzetesélet létjogosults,ígát az egyház
ban. Már nem mondhatjuk az embereknek: "ha tökéle
tes keresztény akarsz lenni, légy szerzetes", hanem azt 
kell mondanunk: "ha úgy érzed, hogy az lsten téged 
arra hív, hogya héírom evangéliumi tanács (szegény
ség, szüzesség és engedelmesség) követése által töre
kedj cl tökéletességre, akkor légy szerzetes!" VI. P,íl péí
pa fogalmazta meg legtömörebben, miben áll a tökéle
tességre törekvő két út különbsége: a viléígiak arról ta
núskodnak az életükkel, hogy lsten országának ener
gi,íi mindent ,it tudnak hatni és meg tudnak nemesíte
ni: a családi életet a t,'írsadalmaL a művészetet, a poli
tikát és minden egyebet; a szerzetesek pedig arróL 
hogy lsten orsz,iga minden evilági valóságot végtele
nül meghal,ld, és ezt az evilcígi értékek önkéntes felál
dOZcís,íval mutatj,ik meg. Kell az Isten népének ez a ta
núscígtéteL mert könnyen hajlunk arra, hogy eviléígi 
dolgokba te'!letkezzünk, elfelejtve, hogy Isten nagyobb 
mindennél. Igy lesz a valódi szerzetesélet felkiáltó jellé: 
"Keressétek azt, ami fönn van, ahol Krisztus ül az lsten 
jobbj,ín" (vö. Kol 3,1). 

Adja Isten, hogy minden keresztény élllapotának 
megfelelöen törekedjék a tökéletes szeretetre! Nincsen 
íztelenebb dolog, mint az ímmel-ámmal folytatott ke
resztény élet. De nincsen szebb éleL mint teljes szívvel 
és tl'ljes lélekkel követni J ézust a szeretet ú tj,ín. Erre 
hív Jézus, és ezt v,írja tőlünk a vil,íg is. 
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8. Minden embernek 
csodálatos a méltósága 

"Az ember méltósága ircint érzett csodálat: ez az evan
gélium." II. Jcínos Pcíl páp,ínak ez a mondata tal,ílóan 
foglalja össze a II. vatikcíni zsinat tanításának ezt a 
nyolcadik pontjcít: minden egyes ember csod,ílatos 
méltós,ígának meghirdetését. 

A kereszténységben mindig fontosnak tartották az 
embert. Azonban mégis voltak korok az egyház törté
netében, amikor a szab,ílyokat, az előírásokat, a tétele
ket, a szertart,ísokat stb. még fontosabbnak tartották, 
mint az embert. Az is megesett, hogy azokat, akik nem 
tartoztak a keresztény egyh,'izhoz - például az eretne
keket, pog,inyokat stb. -, semmibe vették, megvetették 
és lenézték. 

A II. vatikcíni zsinat utéín ez a beállítottság gyökere
sen megv,íltozott. Ebben nagy az érdeme annak a pá
pának, aki a zsinatot összehívta: XXIII. Jánosnak. Ö 
volt az első pápa, aki körlevelét nemcsak cl katolikus 
hívöknek, hanem nlilldell jóakaratú embernek címezte. 
Atyai szeretettel fogadott mindenkit, akár katolikus, 
akár protestáns keresztény, akár más vall,isú volt is. 
Nem zárkózott be a vatikáni palotákba, hanem meglá
togatta a római börtönöket és kórházakat, és elkezdett 
utazgatni, hogy kapcsolatba kerüljön minden ember
rel. Az emberek ösztönösen meg is érezték ennek a "jó 
Jcínos p,íp,ínak" atyai szívét. A haláléit követő napon 
egy utasokkal beszélgető római autóbusz-vezető fejez
te ki legjobban ezt az érzést: "J,ínos pápa megéreztette 
velünk, hogy EMBEREK vagyunk!" 
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J<ínos p,íP,l nagy s7.ívét tükrözik az emberrm szóló 
zsinati tanít"ísok. "Minden ember Isten képmására te
remtetett." "Minden ember cél és nem eszköz." "Az 
ember minden földi dolog középpontja és csúcsa." 
"Az Isten Fia az ő megtestesülése által valamiképpen 
minden emberrel egyesült." "Isten minden ember 
örök iidvösségét akarja, s ezért a Szentlélek minden 
embernek megadja a lehetőséget, hogy Krisztus halá
lának és feltámadásának üdvöt hozó eseményével 
egyesüljön." "A lelkiismeret az ember legrejtettebb 
magja, ahol egyedül az Istennel találkozik." 

Figyelemre méltó, hogy mindezekben cl szövegek
ben nemcsak a jó emberekröl vagy a keresztényekröl, 
net,ín csak a btolikusokról van szó, h,1I1em MINDEN 
emberröl, megkülönböztetés nélkü!. Vil,ígoS,1I1 kijelen
ti ,1 /sin,lt, hogy "minden ember alapvetően egyenlő, 
mert mindegyiknek értelmes lelke van és Isten kép
mására van teremtve. A személy alapvető jogai tekin
tetében ki kell küszöbölni minden megklilönbözte
tést, legyen az nem vagy faj, bőrszín vagy társadalmi 
helyzet, nyelv vagy vallás miatti megklilönböztetés, 
minthogy az ilyen megkülönböztetés Isten szándéká
val ellenkezik." 

A zsinat tanítcís,ínak tov,íbbi öt pontja cl nem-katoli
kus keresztényekkel és a nem-keresztényekkel való új 
viszony, a mai vil,íggal való jó bpcsolat, cl szegények 
ir,ínti fokozott figyelem, a vall,ísszabadság jogéínak el
ismerése, mind ugyanebböl az emberi méltós,íg ir,ínti 
tiszteletböl fabdn'lk. 

Az egyhcíz mindig Isten dicsöségét kereste. Ma még
is fokowttabban belátja és elismeri egy ókori püspök
nek, Szent Ireneus7l1ak gyönyörű szavait: "Az élö em
bl'r az Isten dicsösége." 
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9. Minden keresztény egysége felé 

Jézus azért im,ídkozott, hogy minden tanítványa 
"eggyé legyen" (J n 17,21). Azért adta oda életét, hogy 
egybegyűjtse Isten s7étszóródott gyermekeit (Jn 11,52), 
és így "egy ,lkol legyen és egy P,ísztor" (Jn 10,16). 

Jézus e kíváns,íga és imé:íja ellenére a történelem fo
Iyam,ín szakad,ísok keletkeztek a keresztények között. 
Ezeket mé:'Ír Szent Pál is helytelenítette (1 Kor 1,11), 
mégis folytatódtak a sz,lkadások: az ókorban kisebb 
csoportok vagy helyi közösségek váltak le a nagy egy
hál.tól. A 11. században nagy szakadás keletkezett a 
nyugati és a keleti egyh,'íz között, ,l 16. században pe
dig ,l rdonn,íciö következtében a nyug,lti egyh,'ízon 
belül keletkeztek és gyar,lpodtak szakad,'ísok. A szaka
d,'ís haraghoz, gyűlölethez, ellenségeskedéshez, söt 
gyilkos vallc'ísh,'Íború khoz vezetett. 

Ezek az események a kereszténység f,ijó sebei, és 
akad,ílyozz,ík a keresztény hit terjedését a vil''Ígon. Ezt 
különösen a nem-keresztény országokban mííködö 
misszion,'Íriusok érzik, és ezért nem véletlen, hogya 
múlt SZ,íz,ldban éppen az Ázsiában működő, különbö
zö felekl'zetekhez tartozó protestc'Íns hithirdetők indí
tottak egy mozgalmat, amely a keresztények újraegye
sülését tűzte ki célj,íul. Ezt a mozgalmat "az emberek
töl I,lkott földkerekséget" jelentő görög "ökumené" 
szö al,lpjcín "ökumenikus mozgalom nak" nevezték el. 

Ez ,l mozgalom a protest,íns l'gyhcízak között nagy 
fejlödésnek indult, katolikus fl'szröl azonban hidegen 
fog'ldt,ík. A katolikus egyházi vezetők meg voltak elé
gedve saj,ít egylüruk egységével, és a többi keresz-
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ténytöl csak azt vártcik volna el, hogy azok hib,ijukat 
bel,itv,in tékozló fiúként visszatérjenek az atyai h,izba. 
Ebből az önelégült cillapotból XXIII. János pápa nagy 

szíve és a II. vatikcini zsinatnak az ökumenizmusról 
szóló határozata vezette ki a katolikus cgyh,izat. Ez a 
hatcirozat a katolikus egyheiznak az ökumenikus moz
galomról vallott fclfogc1scit fejti ki. Emeljük ki a fonto
sabb cillítcisokat: 

A történelem egyházszakadásaiban rendszerint 
mindkét fél hibás volt. A múlt hibáinak kérdését köl
csönös bocsánatkéréssel és megbocsátással lehet és 
kell megoldani. Azokat pedig, akik manapság a kato
likus egyháztól régen elvált felekezetekben nevel
kedtek, nem terheli felelősség a múltban bekövetke
zett egyházszakadás miatt. Mi, katolikusok meg va
gyunk győződve jóhiszemúségükről, s hogy lelkiis
meretük szerint hisznek Krisztusban és követik tanÍ
tásait. 

A nem-katolikus keresztény egyházak nak nagy ke
gyelmi értékeik vannak: az ezekhez az egyházakhoz 
tartozó keresztény (keresztyén) testvéreink "megiga
zultak a keresztség által, Krisztus testének tagjai, hit
tel és buzgón olvassák a Szentírást, él bennük a 
Szentlélek, van hitük, reményük, szeretetük, erköl
csös életet élnek, vannak vértanúik, és még számos 
más isteni ajándékban részesednek." Ezért a jóságos 
Isten a nem-katolikus felekezeteket is eszközként 
használja fel arra, hogy az embereket az üdvösségre 
vezesse. 
Avégből, hogy újra eggyé lehessünk, a katolikus 

egyháznak és a többi egyháznak az evangélium mér
céje szerint kell megújulnia, mégpedig egymás jogos 
kívánalmainak figyelembe vételével. Jóindulatúan és 
helyesen kell megismernünk egymást; ki kell küszö
bölnünk minden előítéletet és a másik félre vonatko-
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zó minden téves állítást, melyekre a múltbeli viták 
során ragadtattuk magunkat. 

Minthogy pedig Krisztusban hívőként a legfonto
sabb pontban már egyek vagyunk, végezzük közösen 
mindazt, amit hitbeli meggyőződésünk szerint közö
sen végezhetünk. Így például dolgozzunk és küzd
jünk közösen a békéért, a társadalmi igazságosságért, 
az emberi jogok tiszteletben tartásáért, az erkölcsi 
élet megújulásáért, az igazmondás uralmáért, a sze
gények és betegek megsegítéséért; imádkozzunk 
együtt, készítsünk közös Szentírás-fordítást, közös 
imaszövegeket, közös egyházi énektárakat stb. 

Szakértők folytassanak közös megbeszéléseket a 
vitás hitbeli kérdések tisztázására. 

Úgy éljük és magyarázzuk katolikus hitünket, 
hogy más keresztényeknek ne adjunk okot a félreér
tésre. Hitünk tételei között fontossági sorrend van: a 
legfontosabb (Jézus üdvhozó halála és feltámadása) 
álljon a központban; a többi hittételt e köré kell cso
portosítani, és az ezzel való kapcsolat figyelembevé
telével magyarázni. 

Végül is imádkozzunk a keresztények egységéért, 
hiszen a hosszú, fájdalmas múltban felhalmozódott 
akadályok kiküszöbölésére csak az isteni kegyelem 
csodája lesz képes. 

A fenti elvek <ll<lpjein <l II. vatikáni zsinat nyomán <l 
katolikus egyház n<lgy energiával vetette bele m,lgát az 
ökumenikus mozgalomba. Meg is születtek m,ír <lZ el
ső eredmények. Beír a katolikus hiszi, hogy élet- és jog
folytonoss,ígb,ln áll a Krisztus ,iltal Péterre és az apos
tolok testüll'tére épített ősegyh,ízzaL de ugyanakkor 
tudja, hogy ,illandó tisztul,isra és reformra szorul, és 
~ogy ebben a rdormban a többi egyh,íz péld,íja segíti. 
Igy péld,íul a II. vatikáni zsinat nyomeín a protest,íns 
egyh,íz<lk példcíjeír<l valósított<l meg a katolikus egyh,íz 
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d nép nyelvén történő liturgi,1t, a Szentíréis olvaséiséínak 
buzgóbb szorgalmaZ<ÍséiL a viléigi hívők egyházi szere
pének értékelését stb. A keleti egyhéiz tanítása és pél
d,íja pedig él "zsinati elv" felértékelésére, a Szentlélek 
működésének hangsúlyozéisára, az isteni életben való 
részesedésünk hittételének kidomboríteisára adott indí
t,isokat. 

A teol.ógiai szakértők p,irbeszéde is sok gyümölcsöt 
hozott. Igy péld,íul az ókori krisztológiai zsin<ltokk<ll 
kapcsolatos vitéik mi,ltt a nagy egyhéiztól elszakadt 
egyiptomi és szíriai keresztények p<:itri,írkéiinak és <l ró
mai p,íp,ínak sikerült közösen megvallania hitét; az 
ev,lngélikus, rcforméÍtus és élnglik,ín egyházak teológu
s,lival való hivatalos megbeszélések eredményeként a 
múltban nagy vita t,írgyát képező hitbeli kérdésekben 
sikerült megegyezésre, vagy legal,ibbis az áll,ispontok 
közeledésére jutni. Több sZ,lZ nyelven készült m,ir kö
zös katolikus-protest,'íns Szentír,is-fordíté'ís, kiváló 
eredl:,énnyel. Az Egyhéízak Vil,ígt,lnácsa ei Ita I elfoga
dott Urvacsora rendje számos elemet vett át az új kato
likus liturgié'íból. Egym,'ís ócs,írl,'ísJt és kölcsönös meg
bélyegzését kezdi felváltani a megértő péirbeszéd és 
köl.~sönös nagyrabecsülés légköre. 

Okumenikus lelkülettel kereszténynek lenni: ez él ke
resztény élet új módj'l. Sok sZéiz éven keresztül a ke
resztény felekezetek útir,ínY<l mindinkéibb téívolodott 
l'gym,istól. Harminc éve azonban egymás felé közeled
ve haladunk. Még nem értünk össze teljesen. Egyes hit
bl'li és erkölcsbeli kérdésl'kben még nem tudunk 
egyetérteni. Ez bizony f,íjdalm<ls. De nem szabad két
ségbe esnünk. Minthogy egy az lsten, egy a Krisztus, 
egy a keresztség és egy <l Szentír,is, ezért remélhetjük, 
hogy egyszer megintcsak "cgy szív és egy lélek" (Ap
Csel 4,32) leszünk, mint az első tanítv,inyok. 
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10. Más vallásúak tisztelete 

A II. vatikcíni zsinat egyik korszakalkotó okmánya "az 
Egyh,iz viszonya a nem-keresztény wlll,ísokhoz" CÍmű 
nyilatk();I,at. Ez a kérdés napjainkban, amikor már szin
te cl világ minden orsz,íg,íban együtt élnek keresz
tények és nem-keresztények, igen fontos. Ugyanakkor 
kényes kérdés is. Félreértések elkerülése végett világo
san ki kell mondanunk és fejtenünk a zsinat itt követ
kező kcttös t,ln ít,ísc1t: 

1.) A zsinat világosan újra kijelentette az egyház 
kétezer éves hitét: (1) Egy az Isten: Atya, Fiú és 
Szentlélek. (2) Egy a közvetítő Isten és ember között: 
az emberré lett Istenfia, Jézus OTim 2,5). (3) Nincs 
üdvösség senki másban, csak Jézusban (ApCsel 4,12). 
(4) Jézus üdvözítő halála és feltámadása révén kap
juk meg a Szentlelket, aki Isten gyermekeivé és az is
teni élet részeseivé tesz minket. (5) Az ember ,,a sze
retet által munkálkodó hit" révén üdvözül (Gal 5,6). 
(6) Ezért változatlanul minden keresztény köteles
sége, hogy hirdesse az evangéliumot mindenkinek. 
Az egész egyház hithirdető küldetésben jár, mert a 
Fiú és a Szentlélek küldetéséből születik. 

A fentiek ma is a katolikus Egyház közös hitét és hi
vatalos tanításM képezik. 

2.) Azonban ugyancsak hisszük, hogy O) "Krisztus 
meghalt mindenkiért" (2Kor 5,14); (2) és hogy "Isten 
azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön" OTim 
2,4). (3) Ebből a zsinat arra következtetett, hogy az Is
ten Fia az ő megtestesülése által valami módon min
den emberrel egyesült, és hogy a Szentlélek az Isten 
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előtt ismert módon minden embernek megadja a le
hetőséget, hogy Krisztus üdvözítő halálával és feltá
madásával egyesülj ön. 

Minthogy az emberiség nagyobbik része még nem 
került élf) és személyes kapcsolatba Jézus evangéliu
m,íval, hanem jóhiszeműen az ősei ,í Ital áthagyomá
nyozott vall,ísokban él, ebből arra kell következtet
nünk, hogya Krisztus jóvoltából e vilcígba kiéÍTadt 
Szentlélek ezeknek az embereknek a szívében is műkö
dik, hogy lehetövé tegye nekik is az Istenhez való kö
zeledést. Ezért az ö vall,ísi hagyom,ínyaikban, erkölcsi 
tanít,ísaikb,ln, im,íikban, szertart,ísaikb,lI1 sok (1)"111 

dem is tal,ílható, me ly a Szentléleknek e titkos műkö
désébölered. Persze nem minden szép és jó a v,lll,ísok
bem, dl' ami az, az abban t,ímogatja követöit, hogy bi
z,llommal higgyenek egy mindent ,ítfogó Irgalomban 
és él lelkiismeretük ösztönzése szerint szeretetben éljék 
életü ket. 

AI. ilyen megfontoléisok alapjéin a nem-keresztény 
v,1llé1sokról szóló zsinati nyilatkozat a következöket 
mondja: "A katolikus egyház semmit sem vet el ab
ból, ami ezekben a vallásokban igaz és szent. Öszinte 
tisztelettel szemléli azokat a magatartási fonnákat, 
életmódokat, parancsokat és tanokat, melyek sokban 
különböznek ugyan attól, amit az egyház tart és tanít, 
mégis nemegyszer megcsillan bennük egy sugara an
nak az Igazságnak, amely megvilágosít minden em
bert." 

A zsinat itt az ókori egyh<Ízaty<Ík tanít<Ísát követi, 
akik J,1nos evangélium<Ínak "Az Ige volt az igazi vilá
goss,íg, mdy minden embert megviléígosít" (1,9) sza
vaiból arra következtettek, hogy az Isten egyszülött 
Fia, az örök Ige (Logosz) minden ember lelkében mű
ködik és azt belülröl az igél7s,íg felé vonzza. 

Ilyen, a nem-kerl'sztény vall,ísokat megbecsülö leI-
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külettel beszél a zsinati nyilatkozat a népi vallásokról, 
a hinduizmusról, a buddhizmusról, a muzulmán val
Icisról (mohamedanizmusról), valamint a zsidó valléis
ról. Mindegyik esetben néhány rövid mondatban jel
lemzi e valléisok sajéitosságait és értékeit; a muzulm,in 
és a zsidó valléis esetében pedig különösen kiemeli a 
keresztény vallással közös elemeket. 

Minthogy a zsimt így gondolkozik a nem-keresz
tény valléisokról, ezért azt kívánja, hogya keresztények 
kezdeményezzenek p,irbeszédet a nem-keresztény val
I,isok kövctöivel, hogy ez,iItal elöítéletek nélkül ismer
jék meg egym,ist, tanulj,ik meg egym,istól mindazt, 
ami szép és jó, és lehetöleg működjenek együtt az em
beriség javéira az igazs,igoss,ig, szabadság, béke, kultú
r" stb. elömozdítás,iban, valamint a h,iború, elnyomás, 
az emberi jogok megsértése, a szegénység, éhség, be
tegség stb. leküzdésében. 

A m,is vall,isok ir,inti ennyire pozitív magatart,'is ed
dig nem volt é'iltalános a katolikusok között, de nem is 
volt ismeretlen. Még az izraelita véilasztott nép egy is
tenhitét féltékenyen örzö és ezért más va lI,isoka t szigo
rúan bíréiló ószövetségi Szentíréisban is szerepelnek 
nem izraelita vall,isú "szentek", mint például Melkize
dek vagy Jób; az óegyh,iz hittudósai közül pedig pél
dául Alexandriai Kelemen a görög bölcsészek tanait a 
Krisztust clökészítö ószövetségi próféták szerepéhez 
hasonl ította. 

Kétségkívül sokat segített napjainkban a más vall,i
sok iréinti e1öítélctek closzlat,isában a m,is vallások t,'ir
gyilagos ismerete. A keresztények sokszor voltak haj
lamosak arra, hogya "méis"-t mindjárt "rossz"-nak 
mondj<ik és az ördög művének tekintsék. Hatalmasabb 
azonban az ördögnél a minden ember üdvösségét aka
ró lsten! Az ö Igéje és Szentlelke jelen van már mindig 
minden emberben, és ezért mondhatta II. J,inos p,i1 p,i-
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pa, hogy "minden valódi imát a Szentlélek ébreszt, aki 
titkosan jelen van minden ember szívében". 

Ezért kezdeményezte a pápa, hogy minden valli:is 
képviselője gyűljön össze Assisiben és imádkozzon kö
zösen a békéért. Ez az Assisi-imanap korszakalkotó 
esemény volt. 

Sajnos, nemegyszer a vall,isi különbségek gYűlölet
hez, viszályhoz, sőt véres üldözéshez, háborúhoz és öl
dökléshez vezetnek. Gondoljunk csak arra, ami a mu
wImának és keresztények között történt a múltban, 
V,lgy azokra a valli:isi összeütközésekre, melyek napja
inkban Indi<it teszik véres események színhelyévé. 

Végre itt az idő, hogy minden vall.is hívői kövessék 
a mindenki ir,int szeretetet parancsoló emberi lelkiis
meret szavát, és az embereket szétválasztó evilcigi ér
dekeken túllépve az Örök Jóscig jegyében elősegíl<;ék 
az emberiség harmonikus egységét. 

Persze a zsinat fenti tanítása nem old meg minden 
problém<lt. Vannak ugyanis, főképpen az újonnan ke
letkezett vall.lsok között olyanok, amelyek nem hajlan
dók p,lrbeszédre és együttműködésre; fanatikus tana
ikkal veszélyt jelentenek az egyén és a társadalom szá-
mára. 

E sarok írója élete egyik felét Japánban töltötte, ('5 

nagy tisztelettel viseltetik a történeti, nagy keleti vall,i
sok (hinduizmus, buddhizmus, taoizmus) iránt, mégis 
úgy érzi, hogy azok, akik most Európ,iban úgymond 
keleti tanokat és vallásgyakorlatokat terjesztenek, leg
többször nem a Keleten elismert nagy felekezetek hez 
tartoznak, hanem kétes értékű, alig ismert és a nyuga
tiak ízlése szerint leegyszerűsített vallási v,ilfajokat 
propagálnak. 

Mi, keresztények m,ü ott vagyunk a forrcisnál, Krisz
tusn,il; és ha szívesen átvesszük is b,irkitöl mindazt, 
ami jó, soha nem szakadhatunk el Attól, akiröl mind-
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annyian elmond hat juk: "Ő szeretett engem és fel,ildoz
ta magé:ít értem" (Gal 2,20). Emellett változatlanul édes 
kötelességünknek fogjuk tekinteni azt is, hogy hitünk 
örömét megosszuk másokkal, és hogy alázélt?san, de 
meggyözödéssel mondjuk el mindenkinek: "Ugy sze
rette Isten él vil,ígot, hogy egyszülött Fi,ít adta oda, 
hogy aki hisz benne, örökké éljen" (Jn 3,14). 
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11. Megnyílás a mai világ irányába 

A vii ,ig a xx. században többet változott, mint az aze
lőtti ezer esztendö alatt együttvéve. Nemcsak a tudo
Imíny és a technika véiltoztatta meg gyökeresen az éle
tünket, hanem megváltozott az emberek felfogása is. 
Napjainkban tennészetesnek tartj"ik, hogy minden em
ber ugyanazokkal az alapvetö, sérthetetlen emberi jo
gokkal rendelkezik; hogy mindenkinek joga van a vé
lemény-, a S,ljtó- és valléisszabads"íghoz; hogy véget ért 
a gyarmatosít,ísok kora, és a népeknek joguk van az 
önrendelkezéshez; hogy az emberek mint emberek, 
alapvetöcn eg;.'l'nlöek; hogy jogállamban élünk; hogy 
minden ,1llampolgcír emberhez méltó megélhetését a 
t,írsadalomnak és az cíllamnak biztosítania kell; hogy 
mindenkinek joga van a munkcíra és a neveltetésre; 
hogy az é:íllampolgcírok szabad v,ílasztcísán alapszik az 
,1llamhatalom stb. Ugyanakkor kifejl6dött a nevelés 
rendszere: általé:inos az iskolakötelezettség, és így egyre 
kevesebb az írni-olvasni nem tudó ember. 

Még sok méis változást felsorolhatnánk, melyekhez a 
fiatalabb nemzedék már annyira hozzászokott, hogy 
nem is tudja elképzelni, hogyan is lehetett másképp él
ni. 

Oly gyorsan és egyre gyorsabban változik a világ, 
hogy alig tudjuk követni cl v,iltozásokat. A kétezer éves 
múltat őrzö katolikus Egyház különösen nehezen 
sZcínta rá ma gM a változ,ísok követésére. A katoliku
sok sokszor visszasírták a középkort, amikor vala
mennyi európai nép az egyhéiz akl,íban örzött ny,íjként 
l'lt; visszasírt,ik az "olt,ir és a trón szövetségét", amikor 
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az: "Isten kegyelméböl uralkodó" királyok pártfogoltLik 
az Egyhéiz:at; visszasírták azokat az idöket, amikor nem 
vetett fel új és új probléméikat a bölcselet, a term é
s/,ettudomány és a történelemtudomány hitünk meg
értésére vonatkozólag. A modern kor új eszméit hirde
tö gondolkodók műveit az egyh,lzi hatóságok a tiltott 
könyvek jegyzékébe sorol ták. Az egyház mintegy vár
falakat épített maga köré, hogy megörizze híveit a mo
dern eszméktöl való megfertözödés veszélyétöl. 

A történelem menetét azonban nem lehet megállíta
ni. A régi kor nosztalgikus visszasírása nem megoldás. 
Az új t,ijak felé h,lladó emberiség nem azokat követi, 
akik csak fékezni tudnak, hanem azokat, akik reményt 
mutatnak neki. Aki az embereket vezetni akarja, annak 
előttük kell járnia, nem pedig mögöttük kullognia. 

A mindig fiatal Szentlélek vezetésével a katolikus 
egyhé~z a II. vatiké:lni zsinaton ébredt rá arra, hogy nem 
egy régi é:ll1apot megőrzésére, h~m~m egy új vii ,ig me
rész: megteremtésére hívja az Ur. Nem akarunk m,ir 
"Z,1rt egyház" lenni, hanem meg akarunk nyílni min
den ember és az egész mai vilclg felé. 

A:: Egyhá:: és a mai világ vis::ollyáról szóló zsinati ok
m,iny a következö jelentös szavakkal kezdödik: "Ko
runk embereinek, főképpen a szegényeknek és a 
szenvedőknek örömét és reményét, szomorúságát és 
gondját Krisztus tanítványai saját örömüknek és re
ményüknek, saját szomorúságuk nak és gondjuknak 
tekintik, és nincs olyan igazán emberi érzés, mely 
szívükben visszhangra nem találna." 

A katolikusok, ha igazán Krisztus tanítványai, nem
csak magukkal törödnek, nemcsak saját jogaikat han
goztatj,ik, h,lnem minden ember boldogságát kívánj,ik 
szolg,ílni, Uruknak, Krisztusnak péld,ijára, aki nem 
azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ö szol
gciljon m,isoknak. 
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Ezért hangoztatj,ík most <1nnyira az egyház vezetői a 
mindenkivel folytatandó párbeszéd szükségességét. 
Nem elzcírkózcíssal, hanem előítélet-mentes pcírbeszéd
del tanulhatunk egymástól, és építhetünk együtt egy 
emberibb világot. 

Amint a zsinat mondja, az egyes emberek és közös
ségek hatalm<1s eröfeszítése, mellyel századokon ke
res/.tül igyekeztek javítani életfeltételeiket, nagyon is 
megfelel Isten akaratának. A zsinat óta gyakran idézik 
az ókori püspököt, Szent Iréneuszt: "Az élő ember az 
Isten dicsösége." Mennél ink,íbb él az ember testileg, 
szellemileg, lelkileg és isteni módon, annál ink,íbb r<1-
gyog fel benne Istennek, minden jó forrás,ínak dicsősé
ge. Ezért a m,li egyház helyesli és elősegíti a tudo
méíny, a technika és művészet fejlődését, a gazdasági 
haladást, a demokratikus államformcít, a vallásszabad
s,ígot, a nök egvenjogúscígéít, az egvetemes nevelést. 

A modern kárt megnyÚó franci~-forr<1dalom h,irmas 
jelszava a "szabadsé"íg, egyenlőség, testvériség" volt. 
Ezeket a jelszavakat a mai katolikusok nem veszély
nek, hanem mcgvalósítandó idejInak tekintik. Mi, ke
resztények tudjuk, hogy ezek gyökere a mennyei Atyá
ba vetett hit, aki minden embert gyermekeként szeret 
és szabad akarattal rendelkező személynek teremt. 
Ezért mondja a zsinat, hogy az emberek szabadságát 
növeIni kell, és csak annyiban sZ<1bad korlátozni, 
amennyiben ez a közjó és méísok jogainak védelme mi
att szükséges. 

A zsinat ut,ín eltörölték a "tiltott könyvek jegyzé
két". Az egyh,íz felnőttnek tekinti híveit, akiket nem 
kell kisgyermekként óvni mindentől, hanem megbíz
hatunk okosságukban és józan ítéletükben. Az Egye
sült Nemzetek Szövetsége által kihirdetett által,ínos 
emberi jogokat, beleértve a vall,ísszabadság jogát, <1 ka
tolikus egyh,íz ma teljes egészében elismeri. Bízik az 
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emberek jóakarat,íban, akkor is, ha azok nem katoliku
sok, és minden jó cél érdekében kész együttműködni 
velük. 

Még sok,íig folytathatnánk mindannak felsorolását, 
amit a II. vatikcíni zsinat és a zsinat utáni egyh .. íz jónak 
ítél a modern vilcígban. Mi ma a kor haladásától nem 
,1karunk elzcírkózni, hanem, ellenkezőleg, annak élére 
,íllni. Ez persze útkeresésscl és bizonytalankodással is 
j,ír. 

XXIII. J,lnos páp,íról mesélik, hogy amikor valaki 
megkérdezte töle, mi a célja az egyetemes zsinat ösz
szehívcísával, a p,ípa szó nélkül odament a vatikcíni pa
lota ablakcíhoz, és t,ígra nyitotta azt. Túl áporodott volt 
egyh,ízunkban a levegő. Főképp a fiatalok nehezen ju
tottak friss !evegöhöz egyházi közösségeinkben. Most 
nyitva az ablak, és círad be rajta a friss, ízes hajnali le
vegö. 

Igaz, hogy vannak, akik megcsömörlötten a zsimt 
ut,íni egyhcízban mutatkozó zavaroktól, így panasz
kodnak: "J,1nos pápa kinyitotta az ablakot, de most hu
zat van". Ebben a panaszbc1n is van igazság. Ma fel
nöttként kezeli az egyház híveit, de mi is sokszor úgy 
viselkedtünk, mint a kamasz, aki kiszabadult szülei és 
tan,írai felügyelete alól és mindent felborít. Ezeknek az 
éret!enségeknek ki kell tisztulniuk, de az ablakot többé 
nem csukjuk be, mert akkor megfulladunk. 

A modern vilcíg ircíny .. íba való megnyílás által sok 
minden megváltozott, és még tovább fog változni az 
egyh,ízban. Azonban "az összes vcíltozások mögött sok 
minden van, ami nem változik, és aminek végső alapja 
Krisztus, aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké" - ír
ja a zsinat. V,íltozik a liturgia, v,íltoznak a szokások, 
v,íltoznak cll. Egyh,ízi Törvénykönyv előírásai, változ
nak a szent énekek, v,íltozik az egyh,iznak mások ircín
ti viselkedése stb. dl' nem v,íltozik meg Krisztus, a "hű-
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séges tanú" (Jel 1,5), akié minden kor és minden idő. 
Még ha elmúlik is az ég és a föld, az ő szavai el nem 
múlnak. Ezekből a szavakból és az azokat kimondó Jé
/usból ma is élet fakad. Aki őbenne bízik, rendíthetet
len reménnyel tekinthet cl jövöbe. 
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12. Az egyházban 
a szegényeké az elsőbbség 

J ézus a ncizclreti zsinagógában e szavakkal foglalta 
össze küldetését: "Az Úr Lelke van énrajtam, hogy 
evangéliumot hirdessek a szcgénycknc/(' (Lk 4,18-19). 
Amikor Keresztelő Szent Jeinos követei megkérdezik 
Jézustól, ö-c az Eljövendő, Jézus igenlő v,ilaszként ezt 
üzeni: "A szegényeknek az evangélium hirdettetik" 
(Mt 11,5). Az egész Szentír,is arról beszél, hogy bár Jé
zus senkit sem zárt ki szeretetéböl, a szegényeket még
is elönybcn részesítette. Őket mondotta "boldognak", 
róluk cl11ította: övék a mennyek országa. 

A kereszténység első századaiban az egyhéiz nagy
részt a szegények egyháza volt. De miutcln a keresz
ténység áIIamvallásá lett a római birodalomban és az 
egyházi vezetők különböző evilági kiváltságokat kap
tak a cSciszártól, lassacskán elhalványuIt az egyház
nak ez a saj,Hossága. Persze a hívő népben mindig a 
szegények voltak többségben, az egyház vezetői vi
szont sokszor a nagyurak módjára éltek, és a vagyont 
és hatalmat igyekeztek felhaszn,ilni a kereszténység 
terjesztésére és fejlesztésére. 

Az újkortól kezdve az egyházellenes és ateista hatal
mak t,imadásai révén az egyház sokat veszített vagyo
neiból és hatalmi helyzetéből, de még a mi századunk
ban sem volt igazán jellemző a katolikus egyház veze
tőségére a szegénység vagy a szegényekért való kiálhis. 

XXIII. Jeinos p,ipa már a ll. vatikáni zsinat meghirde
tésétől kezdve hangoztatta, hogya katolikus egyház
nak a szegények egyh,izának kell lennie: kell, hogya 
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szegények érczzék, hogy az egyházban ők a legfonto
s'lbbak. A zsin,lton sokan buzgólkodtak azért, hogy az 
egyheíz ,ílljon ki a szegények mellett, és változzék meg 
úgy, hogya szegények az egyheízat mindenütt a saj,ít 
egyh,ízuknak érezhessék. 

VI. P,íl p,ípa, aki a zsinat évei alatt elhunyt XXIII. J"í
nos p,ípa művét folytatt,l, néhány szimbolikus gesztus
s,11 fejezte ki ugyanezt a kíveíns,ígot. Lemondott a dí
szes p,ípai koronáról; a részt vevő püspökök számára 
emlékül egy-egy egyszerű püspöki gyűrűt aj,índéko
I.ott; végrendeletében elrendelte, hogy festetlen desz
bkoporsóba tegyék hol ttestét, csu pán püspöksüvegét 
és egy Szentír,íst helyezve r<Í díszÜI. 

A zsinati szövegekben többször megnyilv,ínul az 
egyh,íz abrata, hogy igazán a szegények egyh,íza le
gyen. Az Q;yhá:ról szóló konstitúció így ír: "Krisztus 
szegényen és üldözötten vitte végbe a megváltás mű
véti az üdvösség gyümölcseinek szétosztása végett az 
egyházat is ugyanerre az útra szólítja hivatása. Jézus 
Krisztus ))Isten formájában lévén ... kiliresítette ön
magát, szolgai alakot öltött« (Fil 2,7), és érettünk ))no
ha gazdag volt, szegény lett« (2Kor 8,9). Ugyanígy az 
egyház, jóllehet küldetésében rászorul emberi eszkö
zökre, nem avégett van alapítva, hogy földi dicsősé
get keressen, hanem avégett, hogy saját példájával is 
az alázatosságot és önmegtagadást terjessze." 

A fenti szöveg al,lpvető kijelentését igyekszik apró
pénzre v,iltani Az ESyhá: a mai vilásball néven ismert 
okm,íny s/,imos szövege. 

Soroljuk fel néheiny utasít,ísát: minden ember szám,í
ra hozz,íférhetővé kell tenni mindazt, amit az emberi 
személy méltós,íga megkíván: ilyen a t,ipl,ilék, a ruhá
zat cl lak,ís, az élchillapot szabad megválasztáseíra és a 
csal,idalapításra való jog; a neveltetésre, munk,ira, tisz
teletre, vall,isszabads,igra stb. való jog. Napj,linkban 
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különösen sürgető kötelességünk, hogy közel érez
zünk szívünkhöz megkülönböztetés nélkül minden 
embert, és ha ránk szorul, siessünk segítségére; legyen 
az ak,'ír mindenkitől elhagyott öreg, akár igazságtala
nul lenézett vendégmunké'ís vagy bárki más. Egyre ha
té'írozottabban el kell ismerni, hogy minden ember 
alapvetöen egyenlö. Az emberek között mutatkozó, ki
rÍvóan nagy gazdasági és té'írsadalmi különbségek bot
r,'ínyosak és ellenkeznek a társadalmi igazságossággal 
és a személy méltósé'ígával. 

A munka elöbbre való a gazdas,lgi élet minden más 
eleménél. Mindenkinek munkaalkalmat kell nyújtani, 
és úgy kell megfizetni a munkáj,'ít, hogy méltó életet 
biz.tosÍthasson önmagé'ínak és övéi nek. Igazsé'ígtalans,'íg 
és embertelenség, ha a gazd,lsági tevékenységet úgy 
ir,'ínyítj,'ík, hogy belőle cl dolgozók bármelyikének kára 
sz<1rmauék. 

A föld javai minden emberért vannak. lsten az em
beriség snlm,íra teremtette azokat. A magántulajdon 
csak annak eszköze, hogy ezek a minden ember szá
mcira teremtett javak eljussanak azokhoz, akiket illet
nek. A zsin,ü különösen kikel a nagy földbirtokosok el
len, akik még mindig ott terpeszkednek sokak kizsák
m,'ínyol,'ísára. A zsinat szerint a kellően meg nem mű
velt földeket szét kell osztani azok között, akik e földe
ket majd jól megművelik. 

Ezekböl a zsinati utasÍt,'ísokból született meg Latin
Amerik,'íban a "felszabadít,'ís teológi,'íja", mely az otta
ni püspöki kar jóváhagy,'ís,'íval az egész egyházat a sze
gények szolg,ilaté'íba állította. Sok pap szenvedett ott az 
utóbbi években az igazs,'ígosságért vértanúhalált azok 
ke/.étöl, akik a szegényeket tov,'íbbra is nyomorban 
,1karj,'ík t,utani. 

De nemcsak a különösen igazs,'ígtalan társadalmi 
helyzetben élö Latin-Amerika papjait, hanem a többi 
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katolikus papot is a következőképpen buzdít ja a zsi
nat: "A papok ugyan mindenkinek elkötelezettjei, 
mégis tudatában kell lenniük annak, hogya szegé
nyek és gyengék különösen is rájuk vannak bízva, 
hiszen Krisztus maga közösséget vállalt velük." 

A magyar egyházat az elmúlt 40 év üldözése meg
fosztotta vagyoncínak és hatalmának nagy részétől. Ez 
segítheti egyh,ízunkat abban, hogy Krisztus akarata és 
a zsinat kívé:ínscíga szerint valóban a szegények egyhá
ZéÍVé:í legyen, soha többé ne cílljon a gazdagok és a ha
talmasok pártjcín, és ne azonosít<;a magát az ő érdeke
ikkel. Nem könnyű feladat. A régi beidegződéseknek 
el kellene tűnniük. Még rengeteg tennivaló van, amíg 
megvalósítjuk azt a programot, melyet a nemrég el
hunyt kivé:iló Domonkos-rendi teológus bíboros, Yvcs 
Co/!:.;ar fejezett ki egyik könyvének címével: ERY szolRá
ló és s:cf!.;éIlY cf!.;ylzá: nrcRualósítása érdckébc/!. 

Nagy a feladat, de lsten áldása lesz rajta. Mert "bol
dog az, akinek gondja van a szegényre; ha bajba kerül, 
megmenti az Úr" (Zsolt 41,2). 
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13. A vallásszabadság joga 

A zsin,lt tanít,ísai között a valléísszabadséÍgról szóló 
nyilatkozat hozta a legnagyobb Véíltozást a katolikus 
egyh,íz hivatalos felfogéísába. Ezért nem csoda, hogy 
cSclk hosszú vitcík utéín hagyt,ík jóvéÍ a zsinat utolsó 
ülésszak,ínak végén. II. JéÍnos Péíl pcípa, aki krakkói ér
sekként vett részt a zsinaton, egy interjúban bevallotta, 
hogya v,l11,ísszabadséÍgra vonatkozó új felfogéÍs elfoga
d,íscíhoz volt szüksége a legnagyobb szellemi erőfeszí
tésre, dl' végül teljesen m'1g,íévéí tette. 

A II. v,ltikcíni zsinat elötti időkben a katolikus egy
lür.ban a következő felfog,ís uralkodott: A katolikus 
v,lll<ís igM. Jogai csak az igazságnak vannak. Más fele
kezetek és Vé11léisok, legalábbis részben, tévcsek. Ezért 
ezek nyilv,inos gyakorl<isára, főképpen pedig terjeszté
sére, senkinek sincs joga. Az államnak eze klt meg kel
lene tilt'1I1ia. Ha azonban ebből a tilalomból t,írsadalmi 
z,lV,lrok keletkeznének, akkor az állam eltűrheti e val
I,ísok tevékenységét. Eszményi mégis az lenne, ha éÍl-
1,1mvall,ísként egyedül a katolicizmust ismernék el. 

E felfog,ís következtében a zsinat előtt a Vatikán a 
többségében katolikus orszéÍgokkal kötött megegyezé
sek esetében arra törekedett, hogy katolikus legyen az 
,illamvall,ís. 

A zsinat elött az Amerikai Egyesült Államokban mű
~ödö néhcíny teológus széÍllt vitéÍba ezzel a felfog,íssal. 
Ok a teljes vall,ísszabads,ígot emberi jogként elismerő 
<lmerikai AlkobnéÍny felfogéÍscít taléílt,ík helyesnek, és a 
katolikus egyh,íz sZcím,íra is kív,lnatosnak. Szerintük 
<11. ,illam beavatkoz,ísa vall,ísi ügyekbe több kéÍrt okoz, 

65 



mint hasznot. Az "lIlam nem illetékes a vallások ig,lZ
s,ígtartalm"ínak megítélésében, legyen teheít vallcísi 
kérdésekben semleges. 

A zsinaton az amerikai püspökök erélyesen támo
gatt"ík ezt a felfogást, s ez mindinkább tért hódított a 
résztvevők között. Igen nagy hatása volt a német Bea 
bíboros felszólalcíséínak, aki így érveIt: "Nem az igazság 
jogalany, hanem az ember. Az emberi méltóság pedig 
megkívánja, hogy az ember minden külső nyomi.ls és 
kényszer nélkül szabadon kutassa, fogadja el és köves
se az igazságot, legjobb meggyőződése szerint". 

A zsinati atyák végül nagy többséggel megszavazt"ík 
a "Valláss::abadsáRról s:óló Nyilatko::at"-ot. Idézzük a 
legfontosabb szövegeket: 

" ... az emberi személynek joga van a vallásszabad
sághoz. Ez a szabadság abban áll, hogy minden em
bemek mentesnek kell lennie a kényszertől akár 
egyesek, akár csoportok vagy bánninemú emberi ha
talom részéről, mégpedig úgy, hogy a vallás tekinte
tében senki se legyen kénytelen lelkiismerete ellen 
cselekedni, s ne akadályozzák abban, hogy - jogos 
határok között - lelkiismerete szerint cselekedjék 
akár magánéletében, akár a nyilvánosság előtt, akár 
egymagában, akár másokkal társulva." 

"A vallásszabadsághoz való jog az emberi személ y 
méltóságán alapszik." 

"Az igazságot a személy méltóságának és társas 
természetének megfelelő módon kell keresni, azaz: 
szabad kutatás, tanítás, közlés és párbeszéd segítsé
géve!." 

,,Jogsérelem éri a személyt és magát az Isten által 
megszabott rendet, ha megtagadják az embertől, 

hogya társadalomban szabadon gyakorolhassa vallá
sát, feltéve, ha tiszteletben tartja a jogos közrendet." 

"Ezért az államhatalom, amelynek sajátos célja az 
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evilági közjó gondozása, köteles ugyan a polgárok 
vallásos életét elismerni és támogatni, de túllépi ille
tékességi körét, ha irányítani vagy megakadályozni 
merészeli a vallásosság megnyilvánulását." 

"A vallási közösségeknek joguk van nyilvános is
tentiszteletek tartására, vezetőik megválasztásában 
az államhatalom beavatkozásaitól való mentességre, 
hitüknek szóban vagy írásban történő akadálytalan 
terjesztésére, nevelő, kulturális, karitatív, szociális 
célú egyesületek alapítására." 

A szövegben l'iőforduló "jogos hatcirok között" kife
jezés cl Nyilatkozat szerint arra utal, hogya vallcíssza
b,lds,íg ürügyén elkövetett visszaélésekkl'i szemben ,ll 
cíllamnak biztosítania kell cl polg,írok jogvédelmét és a 
közerkölcs megőrzését. Azonban hozzéíteszi cl zsinat: 
"Az embernek a lehető legnagyobb mértékben bizto
sítani kell a szabadságot, és azt csak a szl.ikség esetén 
és annak mértéke szerint szabad korlátozni." 

Nagyon figyelemre méltó, hogya zsin,lt e széleskörű 
vall,bszab<lds,'íg jogc'ít nemcsak a katolikus egyh,'íz sn'í
m,ir,l követeli meg, h,lnem minden ember és minden 
emberi közöss('g sz,im,íra, b,írmely vallcishoz tartozza
nak is. 

Nem arról van szó, hogy az ember tetszésére legyen 
bíZ\"l, keresi-c az igazscigot vagy sem, követi-e a meg
ismert ig,lzságot, v,lgy scm. Hangoztatja a zsi nat, hogy 
minden l'mber lelkiismeretében kötl'ies az igazs,ígot 
keresni, azt megismerve magciév,í tenni, és ,lhhoz ra
g<lszkodni. Arról is meg van győződve, hogy maga 
Krisztus ,lZ Ig,lzSéíg, és hogya katolikus egyh,íz a krisz
tusi ig,lZS,igot őrzi és tanítja az embereknek. Ezért eré
lyesen buzdít ja a btolikusokaL vallj,ik meg és ter
jesSlék hitüket, a Jézus Krisztus és apostolai által hasz
n,ílt eS/.közökkel. E Nyilatkozat az emberi hatalmak
bL föképp ,lZ ,íllamh,ltalommal szembeni szabads,igot 
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hirdl'ti: ne furakodjanak evilcigi hatalmak az ember és 
T erem tője közé! 

A múltban a katolikus egyheiz szívesen támaszko
dott az ,:illamhatalomra. A zsimlt ettől óv. Mi bízunk az 
igazs,ig erejében; az igazs,lg ismeretére teremtett em
beri értelem igazsüg-megismerő képességében; bízunk 
a lelkiismeret h,ltalméiban; és főképpen a minden em
bert megvil,ígosító Szentlélek kegyelmében. Béir a val
I,isszabads,ig jogéinak elismerése következtében sok fu
ra vall,ist is terjeszthetnek híveik az emberek között, de 
el. ellen nem az ,illamhatalom tilt<isa a segítség, hanem 
az igaz krisztusi tanítás vonzó bemutat,lsa és a krisztu
si élet rélgyogó példéija. "Krisztus Országát az igazság
ról tett tanúság és az igazság meghallgatása építi, és 
az a szeretet növeli, mellyel a keresztre emelt Krisz
tus vonzza magához az embereket" - mondja a zsinat. 

A "Valláss::aúadságr6l s:ól6 Nyilatko::at" által nyert 
polg,irjogot él katolikus egyh,h az e jogot éiltaléinosan 
elismerö mai viléigban. B,ir olykor gyöngének IcHszik 
az igazs,ig és a szeretet, mégis mindennél erÖsebb. Hi
s/.cn m,lga az lsten: igd/.s,ig és szeretet. Ezt hisszük, eb
ben bízunk. A jövő igazolni fogja ezt a bizalmat. 
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14. Egység a sokféleségben 

A helyi egyh,ízak fontosscígáról szólva mcír említettük, 
hogy az "egyh,íz" (ekklézia) szó a Szentídsban egyes 
és többes sZcímban is elöfordul. Az újszövetségi Szent
ír,isban szó van Istennek és Krisztusnak az egyh,ízáról, 
mely Krisztus osztatlan teste: ennek egyetlen szeglet
köve m,'ga az Úr Jézus, összekötökapcsa az egy Szent
lélek, az egy hit, az egy keresztség; Jézus rendelte alap
j" pedig az ,lpostolok testülete, fejével, Péterrel, kinek 
l'gyh,izq:;yesítö feladat,ít utódaik, a p,ípa és a püspö
kök testülete I,itj,ik cl. Ez az egyház Jézusnak a nyája, 
melynek egyedül éS a p,ísztora. 

Ugyan,lkkor a Szentír,is többes sz,imban is beszél 
"Isten egyh,izai"-ról, és szó esik "Isten minden egyhá
z,i" -ról, "Isten hét egyh,ízá" -ról is. Ezek az "egyh,izak" 
]cruzs,ílemben, Korintusban, Róm,iban stb. léteztek; 
egym,íst kölcsönösen krisztusi egyh,íznak ismerték el, 
ugy,lIl,lkkor sokban különböztek egym,istól. M,ís volt 
a légkör péld,iul a Szent Jakab által vezetett és megtért 
zsidókból ,illó jeTU/-s,ílemi közösségbl'l1 és a Szent Pál 
,ilt,ll sok v,írosban alapított egyh,ízakban, ahol görö
gök, galat,ík, és egyéb népfajok voltak többségben. 

Ezt a v,íltozatoss,igot az akkori keresztények nem 
tartott,ík hib,inak, h,mem "Isten sokféle bölcsességé
nek" (Ef 3,10) megnyilv,ínulciscit hítták benne. Pál mind 
az egységet, mind a különbözöséget hangoztatja leve
leiben. Minden keresztény "egy Krisztusban", de a 
Szentlélek különböző "adom,ínyokat" és "szolg,ílato
kat" ad a híveknek. 

Az ókori egyház követte a Szentírcísnak ezt a tanít,í-
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s,it. Amint egyre több nép körében terjedt el a keresz
tény hit, hamaros,ln Icfordították a nyclvükre a Szent
ír<ist, nyelvükön kezdték végezni a liturgi,it, lelki alka
tuknak megfelelöen formált,ik keresztény életüket. Kü
lönösen érezhetö volt a különbség a Római Birodalom 
keleti és nyugati felében: a keleti egyházak többsége 
görögül beszélt és gondolkodott (görög bölcselet és hit
tudomciny); a nyugati egyh,ízakban a latin lett uralko
dóv,í, és a rómaiak, késöbb pedig a germánok gondo
I,üvilága fejtett ki nagy hat,íst. Az ilyen különbözősé
gekböl feszültségek, söt, sajnos, néha egyh,ízszakad,í
sok keletkeztek. Az egységben létezö sokféleség mégis 
g'lI.d'lgS,igot jelent: Krisztus egyhcizának egyetemes
nek kell lennie, és ,lbban minden népnek, minden em
bernek, minden értéknek, minden jó szokásnak meg 
kell tal,ílni,l a maga helyét. 

A történelem folyam,ín bekövetkezett sajn,ilatos 
egyh,ízszakadcísok miatt a katolikus egyh,íz félni kez
dett ,1 sokféleségtől. Az egyformas,ígot hangoztató 
ir,ínyzat hat,ís,íra a múlt s/Jzad végén és e század első 
felében a katolikus egyhcízban a római minta szerint 
egyforn~ára csiszolást és a központosít,íst teki ntették 
jón'lk. Igy az egység nagyon kézzelfoghatóv,í lett 
ugyan, de ,lZ egyh,izi élet beszűkült, és a nem-katoli
kus keresltények szemében a katolikus egyh,íz egyre 
z,irtabb és megközelíthetetlenebb fcllcgv,írnak látszott. 

Az ir,ínyv,íltcíst e téren is a II. vatikáni zsinat hozta 
meg, melynek egyik célja kén t XXIII. Jéínos p,ípa a ke
resztény egyhá/ak egyesülésének előkészítését tűzte 
ki. 

A /sinat kihirdette a következ ö alapelvet: "Megőriz
vén az egységet, ahol szükséges, mindenki az egy
házban tartsa tiszteletben a kellő szabadságot a lelki 
élet és az egyházfegyelem terén, sőt a kinyilatkozta
tott igazság teológiai feldolgozásának terén is." 
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A keleti egyhcízakról szólva a zsinat így fejti ki rész
letesebben ezt az elvet: "Az apostoloktól áthagyomá
nyozott örökséget ,lZ emberek különbözö formcíkban 
és módokon fogadt,ík be, és az egyh,íz kezdeti korcítól 
fogv<l mcís-mcís vidékeken különbözö módon fejtették 
ki, a lelkialkat és az életkörülmények különbözöségétöl 
befol y,ísolva." 

"Mindenki legyen tudatában annak, hogy mérhe
tetlenül fontos megismerni, tisztelni, épségben meg
őrizni és ápolni a keletiek dúsgazdag liturgiai és lel
kiségi kincseit, hogy így megőrizzük a keresztény ha
gyományok teljességét, és valóra válj on a keleti és 
nyugati keresztények kibékülése." 

"Semmit sem árt az egyház egységének a hagyomá
nyok és szokások bizonyos különbözősége, sőt az 
egyház díszére válik és nem csekély mértékben segíti 
küldetésének teljesítésében." Ezért kív<'inja <I zsin,lt, 
hogya keleti katolikus egyh,ízak (péld,íul a görög ka
tolikusok) "saját fegyelmi rendjük szerint kormá
nyozzák magukat" és "törvényes liturgiájukat hűsé
gesen megtartsák." 

A sokféleségben megvalósuló egység elve megnyil
vcínul az inkulturáció hangoztatáscíban is. A katolikus 
egyh,íz örömme11Mja, hogy az afrikaiak, indiaiak, kína
iak, japcínok stb. saját kultúrcíjuknak megfelelően élik 
keresztény életüket, és gondoljcík át Krisztus tanítását. 

A zsinat a politika, a gazdaság és a kultúra területén 
is elismeri a különbözöség jog,ít: "Bizonyos körülmé
nyek között gyakran meg fog esni, hogy egyes hívek 
éppen a kérdés keresztény szemlélete miatt egy bizo
nyos megoldást tartanak majd helyesnek. Más hívők 
viszont, amint ez gyakorta és jogosan megtörténik, 
nem kisebb őszinteséggel másképp fognak vélekedni 
ugyanarról a kérdésről." A zsinat szerint ilyen esetek
ben senki se tartsa önmagM az egyházias gondolkod,ís 
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egyedüli képviselöjének, hanem igyekezzék a m,lsképp 
gondolkodókkal szeretettel kölcsönös megértésre jutni. 

Mindez összefoglalható ebben az ösi latin mondéÍs
ban: "In necessariis unitas, in dubi is libertas, in omni
bus caritas": "egységet a szükségesekben, szabadséÍgot 
él vitathatókban, szeretetet mindenben!" Szükséges 
sl.<1munkra az egy hit, az egy keresztség, az eucharisz
tia, az egyetemes szeretet, a Péter és az apostolok utó
d,li ,1Ital vezetett egyetemes közösséghez tartozeis. "Vi
tatható", v,lgyis nem egyértelmű en meghat,1rozott a 
kü lönbözö lelkiségek, teológiai ire1nyzatok, egyház
s71'rV('/l'ti felépítések, kultur,1lis értékek, politikai fel
fog,1sok, művészeti stílusok, népi lelkialkatok, egyéni 
temperamentumok stb. vil,íga. Ezeken a területeken jo
gos, söt kív,1natos "Isten sokféle bölcsességének" sok
féle tükröződése. A "minden" pedig a szó szoros értel
mében minden: vagyis a keresztény ember legjellem
zöbb tulajdons,1ga legyen az egyetemes szeretet, mely 
"mindent hisz, mindent remél, mindent elvisel" (IKor 
13,7), a különbözöséget nem tekinti eleve rossznak, ha
nem ink,ibb ösztönzésnek, mindig kész m,isokról jót 
feltételezni, keresi a p,irbeszédet és a megértést, értéke
li ,1 ve1ltozatoss,1gban megnyilvánuló harmóni,1t. 

Az egyhe1z eszménye nem az ütemesen menetelő 
egyenruh,1s hadsereg, hanem a csaleid, melynek min
den tagj,l örömmel és szabadon éli életét, mégis egy a 
szeretetben. Ne sorozatban gyártott gépkocsik tömegé
hez hasonlítson az egyhéÍz, inkább egy hatalmas feíhoz, 
melynek más a gyökere, meís a törzse, mások az ágai, 
m,1sok a levelei, vireígai, gyümölcsei, és mégis egyetlen 
pezsdü lö élet hatja eit egészen. 

Az egyheíz egységét nem fenyegeti a különbözőség, 
mert ezt az egységet maga a Szentlélek örzi meg széÍm
talan lcíngnyelvben csapongó egyetlen tüzével. 
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15. Állandó reform szükségessége 
az egyházban 

Olyan a katolikus egyh,iz, mint egy hatalmas h,irsfa. 
Gyökerei a mélybe hatolnak; a mélyböl, az AtYéitól, a 
Filüól és a Szentlélektől kapja életerejét. Ágai felfelé 
nyúlnak a napsugaras égbe, hiszen célja az lsten orsz,i
g,l, a mennyek orszé:íga. Az Atyaistentöl az Atyaisten
hez, Krisztustól Kri~i'tushoi' halad az egyház; növek
szik és terebélyesedik, rügyeznek ,igaL nyiladoznak Ie
Vl'lei és viré:ígai, a vir,ígokban méz terem, illatot ,íraszt, 
termése a szélben pörög, hogy menjen tov,ibb az élet. 
Istenben, Krisi'tusban és a Szentlélekben él az egyh,'Íz; 
é~ ,1/ AtYé:l, Fiú és Szentlélek élete lüktet benne. 

A hcirsfa h,'Írsfa marad, mégis változik. Csak a kiszé:'Í
radt f,l éíll merev egyformaséígban, amíg el nem kor
had. Az élő fa megtartja azonosság,it, mégis minden ta
vasszal friss leveleket és ágakat hajt, ,iIIandóan alakul. 
Lüktet benne az élet. Néha egy-egy ,íg kiszárad és letö
rik, de kihajt helyette egy másik, azon is levelek és vi
rLigok nyílnak. 

A II. vatik,íni zsinat ilyennek IMja az egyhéízat. Nem 
élettelen épület az egyh,íz, nem is kiszé:íradt fa. ÉI, és 
ezért azonos is és véiltozik is. 

Ennek szükségszerűségére ma jobban rádöbbenünk, 
mint régen, mert - amint a zsinat mondja - "maga a 
történelem folyása oly rohamosan gyorsul, hogy 
egyesek alig bírják követni. Így az emberiség áttér a 
dolgok rendjének statikusabb felfogásáról annak di
namikusabb és evolutívabb szemléletére." Felismer
tük, hogy az egész viléígmindenség hatalmas fejlődési 
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foIY,lm,lt, megértettük, hogy az emberiség történelme 
is "íllandóan v,íltozik és fejlődik. Aki egy ilyen rohanó 
folyób,1I1 meg akarna állni, azt vagy elnyelné él víz, 
vagy kisodorncí a partra, és otthagy ná. 

Krisztus egyh,íza nem fél a növekedéstől, változcístól 
és h'llad,ístól. Hiszen hiszi, hogy Krisztus "az egész 
történelem kulcsa, középpontja és célja", és ezért 
"minden változás alatt sok minden rejtőzik, ami nem 
változik és aminek végső alapja Krisztus, aki ugyan
az tegnap, ma és mindörökké". 

Ez a Krisztus a nonna; az élő egyh,iznak ,iIIandóan 
ehhez kell mérnie magát, és ezért állandóan reformá
lódni,l kell. 

M,ircsclk aiért is szükséges ez az állandó reform, 
mert "noha az egyház a Szentlélek erejéből mindig 
megmaradt az Úr hűséges jegyesének ... , mégis mind 
a papok, mind pedig a laikusok között az évszázadok 
során voltak az Isten Lelkéhez hűtlen tagjai. Korunk
ban is tudja az egyház, mekkora a távolság az általa 
hirdetett tanítás és az evangéliummal megbízatott 
emberek emberi gyarlósága között. A Szentlélek ve
zette anyaszentegyház szüntelenül tisztulásra és 
megújulásra buzdít ja gyermekeit, hogy Krisztus jele 
világosabban ragyogjon az egyház arcán". Ugyanis 
"Krisztus szent, ártatlan és szeplőtelen, de a bűnösö
ket is magában foglaló egyháza szüntelenül a bűnbá
nat és megújulás útját járja". Maga Krisztus indítja ar
ra ,1/ egyh,izat, "hogy szüntelenül megújítsa magát a 
Szentlélek ösztönzése szerint". 

Ilyen meggyőződés alc1pj,in rendelt el a II. vatikáni 
Isinat cgy sor reformot: mcgújította az egész liturgicit, 
elrendelte, hogy újraírj,ik a liturgikus könyveket; elren
delte a szerzetesrendek korhoz igazodó megújít,is,it és 
,1 rendi szab,ilyok új megfogalmaz,is<it; sokban korsze
rűsítette az egyh,izi törvényeket, és elrendelte egy új 
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Egyhelzi Törvénykönyv megszerkesztését; megújította 
a papnevelést és a teológiai képzést; újrafogalmazta az 
egyh,lz és az ,1l1am viszony,H; relállította az egyházat az 
ökumenizmus és a m,ls vallásokkal folytatott p<irbe
széd útj,ira. 

Azok, akik az egyházat v,cíltozhatatlan épületnek 
fogUk fel, úgy érezték, minden megingott. De azok, 
,lkik az egyhá/.at élölénynek (például egy hársfeínak) 
gondolUk el, örültek, hogya Szentlélek tavaszi szelé
ben ennyi új <ig, h,ljt,ís, levél, vir,íg és gyümölcs kelet
kezett ra jta. 

Persze a v,íltoz,ísban mindig fenn,iII a veszély, 
hogy értékek elvesznek, még élö ,ígak letörnek; söt az 
i~ megesheti k, hogy vadhajt,ís ü t ki a törzsön. De bíz
/unk ,l "h,írsb" életerejében. Hiszen az azt átj,író 
éll'tned ű nem emberi erö, hanem a Szentlélek energi
,íja. 

A zsin,lt ut,íni évek a sok v,'iltoz,'is mi,ltt zavarokat is 
hozt,lk, de m,'ir le'itjuk, hogy az új ir,'iny helyes. Ha Eu
róp,'iban tal,'in kevesebb gyümölcsöt h'itunk is, két<;ég
telen, hogy az afrikai, dél-koreai, latin-amerikai egyh,'i
/,lk hatalmas fellendülése és az e1nyomat,ís teléből 

most ébredezö kínai egyh,íz bámulatos tavasza nagy 
reménYl'kre jogosít. 

A zsinat nagy egyheízrdonnot indított el, mely még 
fnlyamatban van. De ha a zsinat ,11tal kívánt vala
mennyi rdorm megvalósulna is, nem lenne vége a 
n1l'gújul,ísnak. A zsimt II,íllandó megújuleísról" beszél, 
melyre a mindig fiatal Szentlélek ösztönzi az egyh,ízat. 
Nem cl roh,lmos,lIl fejlődö történelem haladása mögött 
kell kullognunk, hanem a halad,ís élére kell állnunk, 
hogy emberibb, krisztusibb, istenibb vileígot teremt
sünk. 
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Nöjön a h,írsfa, amíg ,ígai be nem borítj,ík az egész 
vil,ígOL és édes i 11,1 ta CI nem ragadtat mindenkit, hogy 
minden ember dicsérje az UraL "mert jó, és szeretete 
örökké megmarad" (Zsolt 106,1). Mindenekelött ezt a 
reményt adja nekünk a II. vatikáni zsinat. 
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Korunk nem katolikus hittudósai is a II. vatikáni 
zsinatot tartják a XX. századi kereszténység tötté
netében a legfontosabb eseménynek. A megfigye
lőként részt vevő neves református hittudós, Os
car Cullmann, a zsinat után így nyilatkozott: "Ez 
a zsinat gyökeres reformot valósított meg a kato
likus egyházban. Nem azáltal, hogy valamely ka
tolikus hittételt eltörölt volna - hiszen a katolikus 
egyház ilyet nem tehet. Nem is azáltal, hogy vala
mely új hittételt hirdetett volna ki, hiszen ez nem 
volt a zsinat szándékában. A zsinat azáltal refor
mált, hogy súlypontáthelyezést valósított meg az 
egyházban." 
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