
Az egyház szemközt
az idegen vallásokkal
A kereszténység missziós küldetése

Ha alapvető bibliaismeretünk tükrében hétköznapi logikánkkal pró-
bálnánk megfogalmazni, hogy miből fakad az egyház léte, s mi a
legfőbb rendeltetése, akkor valószínűleg Jézus missziós parancsá-
ból indulnánk ki. A Szent Márk szerinti evangélium utolsó fejezeté-
nek jól ismert soraiban arról hallunk, hogy Jézus a világ minden ré-
szére elküldi apostolait azzal a megbízatással, hogy hirdessék az
Örömhírt; másrészt itt hangzik el a Feltámadt azon kijelentése is,
amely szerint üdvösségre az juthat el, aki hisz, a hitetlenekre pedig
a kárhozat vár (Mk 16,15–16). Ez azt jelenti, hogy a Jézus Krisztus
életében, tanításában, halálában és feltámadásában nekünk ajándé-
kozott üdvösség hordozójaként születik meg az egyház azzal a ren-
deltetéssel, hogy a keresztség révén minél több embert olvasszon be
Krisztus misztikus testébe. Az egyház így önmagát alapítójának aka-
rata tükrében mindig is az üdvösség eszközeként értelmezte, amely-
nek tagjai — igaz egészen különböző formákban — a kívülállókat a
bűnöktől való megszabaduláson keresztül az „új ember felöltésére”
próbálják invitálni (Ef 4,24) azért, hogy „Isten népévé” és „szent
nemzetté” legyenek (1Pét 2,9–10). Pál apostol többször is utal arra,
hogy a kereszténnyé válás azt jelenti, hogy aki korábban „kívülálló”
volt, aki „idegenként” a szövetség s az ígéret kizártja volt, az a szen-
tek polgártársává (Ef 2,12), sőt egyenesen szentté (Kol 1,21) válhat.

A „szükséges és sürgős” misszió

Krisztus feltámadását követően hosszú évszázadokon keresztül a
kereszténységen kívüli embereket illető egyházi megnyilatkozá-
sokban arra tevődött a hangsúly, hogy számukra az üdvösség elér-
hetetlen. Az 1442-ben megfogalmazott Cantate Domino kezdetű
bulla egészen szigorú megfogalmazása szerint nem lehetnek az
örök élet részesei sem a pogányok, sem a zsidók, sem az eretnekek,
sem a szakadárok. Az üdvösség csak azok számára érhető el, akik
az egyházon belül vannak. A jámbor cselekedetek, a böjtölések, ala-
mizsnálkodások is csak annyiban teremnek örök jutalmat gyakor-
lóik számára, amennyiben katolikusok (DS 1351). Ennek a teológiai
álláspontnak két fontos axióma állt a hátterében. Mindenekelőtt
Isten mindenkire kiterjedő üdvözítő szándékát evidenciának te-
kintette mindenki, hiszen eleve az az Isten adja a misszióra szóló
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parancsot, aki azt akarja, hogy „minden ember üdvözüljön és el-
jusson az igazság ismeretére” (1Tim 2,4). A másik axióma lényege,
hogy az ember szabadsága révén az üdvösség lehetőségére nemet
is mondhat, vagy amennyiben távol marad az egyháztól, akkor a
Krisztus érdemein alapuló megváltás gyümölcseit, Krisztus „halá-
lának jótéteményét” nem kaphatja meg (DS 1523). Mindennek tük-
rében nem csodálkozunk azon, hogy a 20. század első harmadáig a
pápai körlevelek és egyéb egyházi megnyilatkozások szövegkör-
nyezetében meglehetősen pesszimista hangnem hatotta át az ide-
gen vallások követőiről szóló részeket. Ezekben az esetekben a po-
gányok, a más vallásúak, a Krisztus által alapított egyházon kívül
esők úgy jelennek meg, mint akik a kegyelmi állapot teljes hiányá-
ban szenvednek. A „pogányok” legfőbb jellemzője, hogy „sötétség-
ben ülnek, s a halál árnyékában laknak”. Ezek a kifejezések fordul-
nak elő XVI. Gergely pápa 1840-ben kiadott Probe Nostis és XIII. Leó
1880-ban kiadott Sancta Dei Civitas kezdetű körleveleiben. XV. Be-
nedek pápa Maximum Illud körlevele (1919) szerint a missziót végző
legfőbb feladata, hogy „a pogányokat a tisztátalan babonától a ke-
resztény bölcsességre vezesse el”, XI. Piusz pápa gondolatai pedig
a Rerum ecclesiae körlevélben (1926) a felebaráti szeretet legnagyobb
fokát abban vélik megjelenni, hogy „a pogányokat a gondoskodá-
sunkkal a sötét babonából kivezetjük”, és Krisztusba vetett hittel
töltjük el őket.1 Ezek a pápai körlevelek egyértelműen abban látják
az egyházi missziós cselekedetek indokoltságát, hogy a pogányok
helyzete a kegyelem nélkülözése okán tulajdonképpen kétségbe-
ejtő, s így a mi számunkra, Krisztus követői számára pedig kifeje-
zetten sürgető.

Ilaria Morali szerint 1840 és 1951 között fokozatos hangnemvál-
tás figyelhető meg az egyházi megnyilatkozásokban, hiszen az ide-
gen vallásokat és követőiket illető, korábban kifejezetten pesszi-
mista tónus helyett az egyre inkább pozitívabb fogalmazásmódok
nyertek teret.2 A hangnemváltás egyik fontos mozzanata az 1863-
ban IX. Piusz pápa által kiadott Quanto conficiamur moerore encik-
lika (DS 2866), amely új kategóriát vezet be akkor, amikor olyan em-
berekről tesz említést, akik „legszentebb vallásunkat illetően
legyőzhetetlen tudatlanságban szenvednek”. Ha ezek az emberek
követik az Isten által a minden emberi „szívbe bevésett parancsot”,
a természeti törvényt, s így „tisztes és igaz életet” élnek, akkor a ke-
gyelem erejével képesek elérni az örök életet még annak ellenére is,
hogy hivatalosan nem számítanak a katolikus egyház tagjai közé!
Isten ugyanis nem enged(het)i meg, hogy valaki bár „akarattal el-
követett bűn nem terheli”, mégis „örök gyötrelemmel bűnhődjék”.
Ezek a sorok tehát kifejezetten „az egyházon kívül nincs üdvösség”3

rigorózus elvvel szemben fogalmazódnak meg, s hátterükben ott
állt az a felismerés, hogy a megszámlálhatatlanul sok és egészen
különböző emberi helyzet, az egymástól egészen radikális mérték-
ben különböző kulturális, szociális, egyáltalán földrajzi különbsé-

1Horváth Lóránt – Kovács
József: Nyilatkozat az

egyház és a nem
keresztény vallások
viszonyáról. „Nostra

Aetate”. In: A II. Vatikáni
zsinat tanítása.

Szent István Társulat,
Budapest, 1975,

405–409, 407.

Hangnemváltás az egyhá-
zi megnyilatkozásokban

2Ilaria Morali:
Salvation, Religions, and

Dialogue in the Roman
Magisterium, From Pius

IX to Vatican II and
Postconciliar Popes.

In: Catholic Engagement
with World Religions.

Orbis Books, Maryknoll,
New York, 2010,

122–142, 122–125.

3Az elv a Szent Ciprián
püspök (†258) írásából

merített és sokat
hivatkozott mondatból

ered: „Salus extra
ecclesiam non est”.

Episcopus Ciprianus:
Epistolae 73.21.

260

5_VinczeKrisztián_Az egyház_Layout 1  2017.03.13.  12:32  Page 260



gek egyértelműen ellehetetlenítik a korábbi teológiai elv merev al-
kalmazását.

A vallásokat érintő teológiai reflexió fejlődése

A más vallásokat és a más vallásúakat illető fentebb említett teoló-
giai álláspontok változásának és alakulásának természetesen na-
gyon sok kiváltó oka és mozgatórugója volt, amelyek legtöbbször
éppen az egyház missziós szituációiból eredtek. Röviden említjük
meg azt a jezsuiták által Kínában végzett missziós tevékenységet,
amelynek európai visszhangja egyrészt óriási volt még az egyház-
tól távolálló gondolkodók körében is, másrészt az egyházat arra
ösztönözte, hogy egyre jobban elmélyítse önreflexióját a keresz-
ténységtől eltérő vallások és kultúrák tükrében. Ami az egyháztól
távolálló, illetve az egyházat nagy kritikával sújtó személyeket illeti,
a kínai események számukra egyenesen „kapóra jöttek” az európai
szellemi légkörben már amúgy is jelenlévő deizmus és egyházelle-
nesség megerősödésének, s a vallásnak a racionalitásra való redu-
kálását szorgalmazó törekvésüknek. A felvilágosodás kori gondol-
kodó közül például Voltaire és Rousseau (akiknek tudomásuk volt
az úgynevezett kínai rítusvitáról4) vélték úgy, hogy Isten más, a ke-
reszténységen kívüli üdvözítő utat is kínálhat az embereknek, így
az egyház egyetemessége és egyed(ül)i üdvközvetítő szerepe szá-
mukra meglehetősen kétséges gondolatoknak tűntek.

A rítusvita kirobbanásának oka az volt, hogy a jezsuitákat elma-
rasztalták más térítő rendek, hiszen az általuk megkereszteltek bi-
zonyos helyileg gyakorolt, a konfucianizmushoz kötődő szertartá-
sokkal, szokásokkal nem hagytak fel, amelyeket a jezsuiták polgári,
társadalmi természetű gyakorlatnak tartottak, kritikusaik azonban
kifejezetten vallási, s így bálványimádó gesztusként bélyegeztek
meg.5 Az európai visszhang akkor vált intenzívebbé, amikor a je-
zsuitákkal szemben álló janzenisták, s maga Pascal (Lettres provin -
ciales) is a figyelem előterébe terelték a Szent Ignác rendiek enge-
dékenységét. A vita egyre nagyobb körben terjedt tovább, s egyre
hangosabbak voltak a bíráló szavak is, ennek ellenére Róma 1656-
ban kiadott egy olyan dekrétumot, amely a kínai keresztények e
szertartásait engedélyezi, hiszen azok valóban polgári és politikai
jellegűnek tűnnek (videtur… civilis et politicus… esse).6 Mai szemmel
tekintve az 1656-ban kelt római döntés azért fontos, mert hatására
az egyházi reflexióban megjelennek új, korábban ismeretlen fogal-
mak, valamint a más vallásúak, az idegen kultúrában élők egészen
más megítélés alá esnek. A jezsuita Athanasius Kircher (1602–1680)
a falsa religio pejoratív kifejezés helyett a religio prophana kifejezést
használja már könyvében, ami az európai olvasóinak lehetővé tette,
hogy ne elkapkodva hozzanak ítéletet a kínai kultúráról, hanem in-
kább mutassanak azzal szemben különleges érdeklődést és nyi-
tottságot.7 Egy másik jezsuita, Le Comte atya könyvében a kínai
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császárt azért méltatta, mert a kereszténységet s annak gyakorlását
szabaddá tette alattvalói körében, ezzel együtt tulajdonképpen el-
ismerte e vallás igazságát és szentségét. E bölcs döntés által így
egyenesen Senecához illett őt hasonlítani.8 Le Comte ezenfelül elis-
merő szavakkal illeti az egész kínai népet a valláshoz való ragasz-
kodásuk okán, amit Isten kegyelmi hatásának tart. Hasonlata sze-
rint, ahogyan a Nap különböző időben a Föld más-más részét
világítja meg, így Isten is az embereket kegyelmének fényével kü-
lönböző helyeken és időben árasztja el, amelyet aztán jól vagy rosz-
szul használnak fel a megajándékozottak. Az egyre tovább gyűrűző
rítusvitában nemcsak érdekelt, hanem érintett volt Leibniz is, aki a
jezsuitákkal való levelezésén keresztül9 sok részletét ismerte a fe-
szültségeknek. A hannoveri filozófus pártjukon állt, hiszen szerinte
a jezsuiták éppen azzal a jóindulattal viseltettek a kínaiak szokásai
iránt, mint amit Pál apostol mutatott Athénban az Areopágoszon,
amikor elismerőleg vélekedett az ismeretlen istennek állított oltár
esetében (ApCsel 17,23)10. Tehát a kínaiak erkölcse, vallásuk bizo-
nyos elemei valóban elismerésre adnak okot. Ezzel egyidejűleg
azonban Leibniz rendkívüli érzékenységében tiltakozott az euró-
paiakat egyre nagyobb mértékben befolyásoló vallási indifferen -
tizmus ellen, amely már nem akart lényegi különbségeket látni a
különböző vallások és a kereszténység között. Levelei tükrözik,
hogy egyre több kortársa vélte úgy, hogy Istent a természetes érte-
lem fényénél teljesen meg lehet ismerni, s e megismerési lehető-
ségnek fontos következménye, hogy minden vallás jó.11

A „beteljesülés elmélet” két teológusa

Miután a kínai misszió néhány mozzanatának súlyát és következ-
ményeit vázoltuk, felidézünk két olyan kulcsfontosságú teológust,
akik dogmatikai szempontból is felvetik a „hitetlenek”, a más val-
lásúak helyzetét, az egyházhoz való viszonyukat és üdvösségük le-
hetőségének kérdését is. Henri de Lubac 1930 tavaszán kezdett fun-
damentális teológiát oktatni a Lyoni Egyetemen, ahol dékáni
kérésre kifejezetten nagy figyelmet fordított a vallások történetére,
s azok keresztény szempontú értékelésére, hiszen ezek az évek már
egy olyan korszak részei voltak, amelyben egyre fokozódó érdek-
lődéssel fordultak más tudományok is a különböző vallások és tör-
ténetük felé.12 Természetesen Lubac célja nem az volt, hogy a hu -
mán tudományok szempontjából értékelje a vallásokat, a vallási élet
jelenségeit. Számára az volt a fő kérdés, hogy teológiai szempont-
ból, azaz egyfajta belső, a kinyilatkoztatásból meríthető kritériu-
mok alapján hogyan lehet azokat értékelni. Egy 1937-ben megjelent
tanulmányában kritizál minden olyan megközelítést, amelyek a
vallásokban csak illúziót látnak, elvet minden, a marxizmusból ki-
növő valláskritikát, miközben kifejezetten hasznosnak ítéli meg a
pozitív tudományok által végzett valláskutatásokat.13 Reális ve-
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szélynek tartja azonban azt, hogy a kutató pozitív tudományok a
vallást ideológiai alapon kiszakítják a természetfeletti mátrixából.
Hangsúlyozza, hogy a vallások ténye az ember Isten-látásának vá-
gyán alapszik (desiderium naturale videndi Deum), amely vágy magába
az emberi természetbe van beírva. Ez a minden emberben jelenlévő
vágy tehát együtt adatik az emberi természettel, de önmagában az
emberi törekvések és erőlködések képtelenek arra, hogy felemel-
kedjenek a keresett természetfelettihez. Lubac véleménye szerint
csak az isteni kegyelem tudja beteljesíteni az ember Istenhez való
felemelkedésének vágyait, s pont emiatt egyedüli a kereszténység
vallása, amelyben ezt a krisztusi közvetítés biztosítja. Minden e-
setre az emberiség vallási jelenségei — legyen az bármely vallás
vagy bármely kultúra istenkereső, természetfelettit kereső gesz-
tusa — az istenképűségünk kifejeződései! A francia teológus egyik
finom megkülönböztetése szerint a vallások — a vallás fogalom
nem teljes értelmében — emberi vallásnak tekinthetőek, amennyi-
ben az embernek Isten utáni vágyakozásából fakadnak. Ha azon-
ban kegyelemről beszélünk, akkor valami olyasmire gondolunk,
amit egyedül csak Isten adhat meg, s éppen ennek az isteni aján-
dé kozásnak a gesztusa valósul meg a kereszténységben; így szi-
gorú, teljes értelemben a vallás fogalma csak a kereszténységre al-
kalmazható, hiszen e vallás nem az emberi keresés és törekvés
eredményeként születik meg, hanem Isten világba küldött Fiának
alapítása által. Lubac ezen gondolatainak szintéziséhez 1930-tól a
pat risztikus irodalom praeparatio evangelii kifejezését használja,
amely életművében a nem keresztény vallások megítélésének leg-
főbb kritériumává válhatott. Az emberiség történetében Ábeltől
kezdve Krisztusig tart az a folyamat, amelyben az ember számára el-
érhető üdvösség kiérlelődik, s amelyben a különböző vallások pe-
dagógiai értékeket és propedeutikus szerepet hordoznak maguk-
ban, hiszen a kereszténység előkészítői. Előkészületet egészen
pon tosan olyan mértékben jelentenek, amilyen mértékben felfedez-
hetőek bennük az autentikus vallás, a kereszténység elemei. Lubac
Catholicisme című műve arra is kitér, hogy amikor a katolikus egy-
ház missziós tevékenységet végez, akkor úgy találkozik az idegen
vallások értékes elemeivel, hogy azokat megtisztítva építi be „a ke-
resztény szintézisbe”.14 Emellett az is fontos meglátása Lubacnak,
hogy az isteni kegyelem a természetfeletti rendszeren kívül (a
Krisztus alapította egyházon) is képes embereket megszólítani és
áthatni.

A másik számunkra fontos szerző Jean Daniélou, aki egyik leg-
ismertebb írásában15 egyértelműen azt a véleményt képviseli, hogy
az isteni Logosz csíráinak (semina Verbi) a pogány környezetben
való jelenlétéről is lehet beszélni. Daniélou szerint az Ige, a Logosz
az emberi történelemnek három elkülöníthető korszakában más-
más módon nyilvánul meg. A Logosz a természeti vallások kör-
nyezetében abban működött közre, hogy az ember rájöjjön, Isten
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létezik. A második szakasza az emberi történelemnek abban konk-
retizálódik, hogy Isten beavatkozik a zsidóság életébe, s kinyilvánítja
szentségét. Végül pedig a harmadik korszak a krisztusi kinyilatkoz-
tatással esik egybe. Az idegen vallások önmagukban elégtelennek
tekinthetőek, bár a krisztusi megváltásra való előkészítő jellegűk
vitathatatlan. Daniélou közben azt is észrevette, hogy két szélsősé-
ges álláspontot kell mindenképpen elkerülnie a katolikus teológiá-
nak: egyrészt nem szabad „leértékelni” a nem keresztény valláso-
kat, ugyanakkor szintén hibás lenne a kereszténységet magát egy
szimpla vallási fejlődési folyamat stádiumának tekinteni. Soha nem
szabad feledni, hogy a keresztény vallás gyökerében Istennek az
emberi történelembe való természetfeletti beavatkozása áll! A ter-
mészetfelettihez való felemelkedésre irányuló emberi kísérletek ku-
darcra ítéltek, ezzel szemben a kereszténységben Isten leereszke-
dése mutatkozik meg, ami egészen konkrétan a Jézus Krisztus által
hozott üdvösségben mutatkozik meg. Egy másik írásában16 Danié lou
elkülöníti a kozmikus és a bibliai kinyilatkoztatás fogalmát. A koz mi-
kus kinyilatkoztatás fogalmának a Bibliában megtalálható alapjai arra
utalnak, hogy Isten a teremtésen keresztül hírt ad magáról, hiszen
nyomai ott vannak az égen, földön, tengeren (ApCsel 14,15–17), szinte
„kitapintható” közelségben van mindenki számára (ApCsel 17,26–
27), s végül a minden emberi szívbe beírt természeti törvényről ta-
núskodó lelkiismeret szava szintén Istent fedi fel minden emberben.
Ez a kozmikus kinyilatkoztatás azonban töredékesnek tekinthető,
és az üdvösségtörténet szempontjából már mindenképpen a múlt-
hoz sorolandó. A kozmikus kinyilatkoztatásban érintett emberek
istenkeresése a természet szemléléséhez és a lelkiismeret tapaszta-
latához fűződik, miközben a bibliai kinyilatkoztatásban Krisztus
teljes világosságra vezeti követőit, és személyes kinyilatkoztatása
már eszkatológiai perspektívát ölt magára. Daniélou továbbá le-
szögezi, hogy amennyiben az emberek üdvösségre jutnak, az min-
den esetben Krisztus megváltásának köszönhető, s ennek értelmé-
ben a látható egyházon kívüliek üdvössége esetében az üdvözültek
mintegy láthatatlan kötelékkel kapcsolódnak ahhoz!

1997-ben A kereszténység és a vallások címmel a Nemzetközi Teo-
lógiai Bizottság egy olyan dokumentumot adott ki, amely Daniélou
és Lubac elméletét a beteljesedés elméleteként tartja számon. Esze-
rint az Isten felé való emberi törekvések, amelyek minden vallásban
tetten érhetőek, csak a kereszténységben tudnak beteljesedni. A val-
lások alapja a „Noéval kötött kozmikus szövetség”, amely Istennek
a természetben és a lelkiismeretben adott kinyilatkoztatásához kap-
csolódik, s ebből fakad minden pozitív értékük, bár önmagukban
nincs üdvözítő értékük.17 Ezzel szemben a bibliai kinyilatkoztatás
az Ábrahámmal kötött szövetséggel kezdődik el és Jézus Krisztus
személyében éri el csúcsát, s az embereket így vezeti el az üdvös-
ség re. A vallásokban tehát egyértelműen megmutatkoznak az
ember Isten felé törekvő vágyai, maguk a vallások „az embertől

16Jean Daniélou:
Le problème théologique

des religions non
chrétiennes. Archivio di

Filosofia, 1956, 209–233.

A kereszténység
és a vallások

17Vö. A kereszténység és
a vallások. A Nemzetközi

Teológiai Bizottság
dokumentuma, 1997. n. 4.

(Ford. Várnai Jakab.)
Szent István Társulat,

Budapest, 1998.
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Isten felé haladnak”, de csak Krisztusban és az ő egyházában érhe-
tik el beteljesedésüket.

A II. Vatikáni zsinat szintézise és utóhatása

A II. Vatikáni zsinat több dokumentumában is említést tesz a nem
keresztény vallásokról a 20. századig kibontakozott teológiai elmé-
letek és reflexiók eredményeinek megfelelően. A Nostra Aetate nyi-
latkozat kifejezetten az egyház és a nem keresztény vallások viszo-
nyáról szól, s Bea bíboros méltatása szerint mustármagból nőtte ki
magát naggyá18 — nemcsak terjedelmileg, hanem jelentőségét te-
kintve is. E nyilatkozat lényegi eleme, hogy az egyház értékeli min-
dazokat a vallásokat, amelyek az emberek istenkereső vágyát pró-
bálják meg kielégíteni, s az élet végső kérdéseire próbálnak meg
választ adni. Továbbá „a katolikus egyház semmit sem vet el abból,
ami ezekben a vallásokban igaz és szent” (NA 2), ugyanakkor hir-
deti, hogy Jézus Krisztusban találja meg mindenki „a vallásos élet
teljességét”. Ezt követően a dokumentum a buddhizmus, az iszlám,
a hinduizmus és a zsidó vallás egy-egy értékére utal elismerőleg, s
megfogalmazódásának alapvető céljaként az emberek és a nemze-
tek közötti egységet és szeretet is megjelöli. (NA 1). A zsinat többi
dokumentumai közül csak röviden utalhatunk most az Ad Gentes
határozatra, melynek 9. pontja szerint „Isten titokzatos jelenlétéről”
(quasi secreta Dei preasentia) beszélhetünk akkor, ha más népeknél
(értsd nem keresztények) bármilyen igazság vagy kegyelem talál-
ható meg. „Az emberi szívekben”, a „népek sajátos szertartásaiban
és kultúrájában” magként elhintett értékek találhatóak, amelyeket
éppen a keresztény missziós tevékenységek vezethetnek teljes epi-
fániához. A Lumen Gentium dogmatikai konstitúció 2, 9, 16, 17. pont-
jai úgy emlegetik az idegen vallások és kultúrák igazságait, helyes
felismeréseit és egyéb értékeit, hogy azok a patrisztikus írásokból
merített fogalmaknak feleltethetőek meg. A praeparatio evangelica ki-
fejezésen keresztül az egyház a gondviselésen keresztül az Evan-
géliumra való előkészület formáit látja a más vallásokban; a semina
Verbi kifejezés arra utal, hogy a Logosz, az Ige csírái az idegen val-
lások igazságaiként és értékeiként mutatkoz(hat)nak; a paedagogica
divina Isten bölcs előkészítő tevékenységét jelenti a „világ kezdeté-
től”, amelynek csúcsa a krisztusi megváltás és a Szentlélek kiára-
dása. Végül az Ecclesia ab Abel kifejezés arra a kereszténységen kí-
vüli emberre utal, aki „bármely nép fia is”, ha „féli Istent” és az
„igazságot cselekszi”, akkor kedves Isten előtt (ApCsel 10,34–35).19

A zsinati dokumentumok nyomvonalát követik természetesen a
későbbi pápai enciklikák is, amelyekre részleteiben most nem tudunk
kitérni.20 Csak arra utalunk röviden, hogy ezen írásokban a zsinati
dokumentumokhoz hasonlóan többször előtérbe kerül a Szentlélek
szerepe is, amely a kereszténységen kívüli jelenlétén és tevékeny-
ségén keresztül „nemcsak az egyes embert érinti, hanem a társa-

18Bea bíboros a Kereszté-
nyek Egységét Előmozdí-
tó Titkárság vezetőjeként

1964 novemberében
nyilatkozott így. Idézi

Horváth Lóránt – Kovács
József: Nyilatkozat az

egyház és a nem keresz-
tény vallások viszonyáról.
„Nostra Aetate”, i. m. 405.

19Joseph Carola tanulmá-
nya a patrisztikus írások

e fontos fogalmainak
megjelenését vizsgálja a

zsinati dokumentumok-
ban. Joseph Carola:

Appendix: Vatican II’s
Use of Patristic Themes

regarding Non-Christians.
In: Catholic Engagement

with World Religions,
i. m. 143–150.

20A legfontosabb enciklikák
a következők: Evangelii

Nuntiandi (1975),
Redemptor Hominis
(1979), Dominum et
Vivificantem (1986),

Redemptoris Missio (1990),
Dominus Iesus (2000).
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dalmat és a történelmet is, a népeket, a kultúrákat, a vallásokat” is.21

Ez azt jelenti, hogy a Lélek működése olykor láthatóan is megelőzi
az egyház apostoli tevékenységét, s ez a működése érhető tetten az
emberek vallási keresésében és nyugtalanságában. A Szentléleknek
tehát két jelenléti és működési formája van. Egyrészt van egy egye-
temes működése, amin keresztül „az Ige magvait szórja szét” a
„vallásokban és azok szertartásaiban”, így lesznek azok az igazság
egy-egy sugarává. A Szentléleknek viszont van egy sajátos és kü-
lönleges működése, ami Krisztus testében, az egyházban játszódik
le, ahol a „Lélek teljes intenzitással jelen van”.22 Az egyház legfőbb
értéke így az, hogy a Szentlélek jelenlétén keresztül csak itt zajlik a
szoros értelemben vett kinyilatkoztatás, az „az ajándék, amelyben
Isten önmagát adja”.23

Márk evangéliumában olvashatjuk, hogy a feltámadás után Jézus
„idegen alakban jelent meg” két tanítványnak (Mk 16,12), Lukács
evangéliuma szerint pedig az emmauszi tanítványoknak majdnem
egy teljes nap kellett, amíg felismerték Mesterüket (Lk 24,13–35).
Úgy gondolom, valami hasonló történt az egyház idegenséget, más
vallásokat érintő reflexiójában is. Igaz, hosszú idő elteltével, de az
egyre finomabb teológiai megkülönböztetések kiérlelődése mellett
rendkívüli érzékenységet bontakoztatott ki magában az egyház az
idegen felé, amiben bár más módon, de saját Istenével is találko-
zott. A gyakorlati következmény az egyháztagok számára minden
bizonnyal abban áll, hogy „világos és örömteli identitással”, a
Krisztus által alapított szentségek egyedülálló „jelenlétének és ha-
tékonyságának” tudatában24 folytassanak párbeszédet a nem ke-
resztény vallásokkal, hogy a világbéke építésén túl igazságban és
szeretetben is gazdagodjanak.

21Redemptor Hominis 28.
Az enciklika 10, 21,

29. pontjai is ebben a
vonatkozásban említik

a Szentlelket. A Dominum
et Vivificantem 54. pontja

ismételten hasonló
gondolatot vet fel.

22A kereszténység és a
vallások. A Nemzetközi

Teológiai Bizottság
dokumentuma,

1997, n. 81–84.

23Uo. 88.

24Vö. Ferenc pápa:
Evangelii Gaudium,

apostoli buzdítás,
2013.11.24., n. 251–254.

(Ford. Diós István.)
Szent István Társulat,

Budapest, 2014.
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA

EBERHARD SCHOCKENHOFF

Elszántság és szembeszegülés
A vértanúk életének tanúságtétele

A vértanúkról az első századok keresztényüldözései jutnak eszünk-
be: azok a szentek, akik életük árán is megvallották hitüket Krisz-
tusban. Sokakat meglepett, amikor II. János Pál pápa a 20. századot
a vértanúk századának nevezte. Fájdalmasan igaz ez a kifejezés, hi-
szen itt Európában is számos keresztény szenvedett vértanúságot a
két nagy diktatúra idején, más földrészeken pedig még többen ál-
dozták életüket hitük megvallásáért, embertársaik iránti szeretetből
vagy éppen az igazságosságért és a békéért folytatott küzdelemben.
Sokaknak pedig pusztán azért kellett meghalniuk, mert keresztények.

A szerző az őskeresztények halálos elszántságát hasonlítja össze a mai kor vértanúival, el-
gondolkodtató példát állítva szemünk elé. Elemzéseit Gárdonyi Máté tanulmánya egészíti ki, amely

napjaink magyar vértanúit mutatja be. Ára: 2.900 Ft
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