Giacomo Lercaro bíboros
A SZERETET A ZSINATI TANITÁS VILÁGÁNÁL

"M i tu djuk , hogya halál ból átmentünk az életbe, rnert szeretjük testvéreinket. Aki nem szeret, a halálban marad . . . Isten szeretetét arról ismertük fel , hogy életét adta értü nk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért. Hogyan marad meg az lst en szeretete abban, aki - bár b őven
van neki a világ javaiból - mégis, amikor látja testvérét. hogy szükséget
szenved, elzárja e l ő l e a szfv ét?"
Nem az én szavaim ezek. hanem lsten szaval, Szent János tollából ( lJn
3,14-17) . Fölösleges lenne bármit is hozzátenni. Legyen tehát Ist ennek ez a
szava a bevezet önk. vezérlónk, megvilágosítónk és öszt ökélö nk. mert csak az
Ige, aki az igazi élet, mondhatja meg nekünk : mi a szeretet.
Minthogy a Zsinat világánál tárgyalunk a szeretetról. hadd kezdem e lő sz ör
is egy felhívással. Ez sem az enyém, hanem azé a zsinati végzésé . amelyet
alapvetónek mernék mondan i. Valamennyien tudjuk, hogy a Zsinat t árgya az
Egyház volt; de az egyháztan t legelsósorban az isteni kinyilatkoztatásról
szóló konst itúcióban kell tanulmányozni. A . Del Verbu m" konstitúció tehát
az alapvet ő dokumentum a zsinati határozatok sorában.
1) Tanuljuk megismerni ls ten szívét lsten szavában
Ez a konstitúció azt a felhívást intéz i hozzánk. hogy olvassuk . tanulm ányozzuk, szeressük Isten nek a Bibliában leírt szavát. Ha szeretni akarunk . és nem
akarunk a halálban maradni, hanem átmenni a halálból az életre , vagy ha
hiszünk a szeretetnek - .rnl hittünk a szeretetnek". mondja Szent János - ,
akkor hát olvassuk a Bibliát! Térdenállva olvassuk, mert lst en szava. AB ibli át
nem kíváncsiságból olvassa az ember, még csak nem is jogos tudományos
kíváncsiság ból. mert a Biblia a testté lett lsten Igéje . ugyanaz az örök S z ő ,
akiben lsten él és kifejezi magát.
Az Ige emberi szöv á lett. és testet öltve mindenben a mi szavunkh oz
hasonlóan jelent meg. magára véve nyelvt anunk. mondatta nunk. szókincsü nk,
irodalmi müfajaink megkötöttségeit; mindenben hasonlóvá vált az emberi
szóhoz - a teo lógusok ezt így mondják : . Humano modo loqultur Deus in
Sacris Scripturis " , lst en a Szentí rásban emberi módon szól -, kivéve a téve dést; rnlndenben, kivé ve a búnt. Tehát a Bibliát úgy olvassuk. mint lsten igéjét, térdenállva, elm élkedve és imádkozva . Olv assuk aBibliát! . Dlsce cor
Dei in verbis Dei" . mondjuk Szent Agostonn al : tanuld megismerni lsten sztvét lsten szavában.
Hogyan ismerjük meg lst en sz ívét lsten szavában?
Hát hogyan ismerjük meg az emberek szívét? ml a közlés eszköze ember
és ember között, ha nem a szó?
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Tehát lsten szavában is megismerjük lsten szívét! A Biblia az üdvösség
tört énet e; az egész Biblia, benne az egész Ószövetség, a történeti könyvek
éppúgy. mint a bölcsességiek és a prófétaiak, mindez lsten szava és mindez
az üdvösség története ; ugyanígy az Újszövetség is.
A Biblia az üdvösség, az egész üdvösség története. Az egész Bibl ia tör ténelem . de mind ig az üdvösségé. Első 13 fejezete is üdvösségtörténet,
amennyiben a bűn története . Kegyetlenül keserű történet: az emberiség bű
neinek egyetlen láncolata , Adámétól az Abelt megölő Káinéig ; aztán azoknak
a bűne, akik el akarják érni az eget, hogy meghódítsák. és Ur át megfosszák
trónjától; azoké, akik testies cselekedeteikkel kihívják lsten haragj át. és ő a
vízözönben elpusztítással fenyegeti az emberiséget - bűnök története az
egész!
De ezeknek a kínosan keserű történeteknek szurokfekete láthatárán mindig ott dereng az üdvösség fénye . Ennek kinyilatkoztatását tartalmazza az az
ígéret, amelyet lsten ősszüleinknek tes z: az asszony széttiporja rt kígyó fejét. és elégtételt vesz rajta; ezt hirdeti az a jel is, amelyet lsten Káin homlokára nyom . hogy senk i se ölje meg , bár kóborlás ra kényszerül a földön , és
ez a föld . amely beltta testvérének vérét, ellene fordul ; végül a vízözön után
támadó szivárvány Istennek az emberrel kötött első szövetségét jel zi. Már az
is csodálatos , természetet meghaladó dolog . hogy lsten szerz ödést köt velünk,
feltételeket szab. megpecsételi szövetségét. Az üdvösségtörténet ilyen szövetségek története lesz, először egy emberrel. Abrahámmal. az üdvösségtörténet első nagy oszlopával. azután pedig többször is Izrael népével. Mózes
idején a szövetséget vérrel pecsételik meg; Dávid a szövet ség erejével ivadékában az igazságosság, a béke, a megváltás egyetemes és örök királyává
lesz az emberiség számára ; végül pedig ott van Iste nnek az egész emberiséggel kötött szövetsége Krisztus által, amelyet szintén vér pecsétel meg,
mert a szerződ és pecsétje csakis a vér, - a szenved ö Krisztusnak az utolsó
vacsora kelyhébe öntött vére.
Az egész Biblia az üdvösségnek ez a története . Azokban a szavakban lehet
összefoglalni, amelyekbe Krisztus sűrítette Nikodémus számára éjszakai találkozásukkor. János evangéliuma mondja el ezeket a szavakat : .úgy szerette
lsten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte" (Jn 3,16). Ez az üdvösség
története: . Úgy szerette lsten a világot": a szerétet. az irgalom , a bocsánat
története. Mert, ahogyan Szent Pál kiemeli : .szeretett minket, amikor még
bűnösök voltunk" (Ef 2,4), ellenségei; szeretett minket, és már akkor fiainak.
örököseinek akart; századokon át mint kiskorú fiakat tartott. és várta , hogy
elérjük Krisztusban a nagykorúságot, s így elnyerjük lsten gyermekeinek azt
a dicsőséges szabadságát, amelyet Krisztus szerzett meg számunkra. Ezért
Krisztus testvérünk lett. a mi vérünk folyt ereiben . és mint az Atya egyszülötte, ő lett .elsösz ülött a sok testvér között". .Szeretett minket - mondja
Pál - és önmagát adta értünk" (Ef 5,2). Ez a Biblia ; ez az üdvösség története. Elmondhatjuk, hogy ebben benne van az egész, hogya Biblia egész
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értelme nem más, mi nt a szeret et mély és egyetemes érzéke. Ennek a szeretetnek az a rendeltetése, hogy beérjen bennünk . amint érett a századokon
át, még az emberek fogyatkozásai, nyomorúsága. elpártol ása . szétszóródása
által ls, amint érett egészen Krlszt uslq,
Azt hiszem . az első ta nítás. amelyet a Zsin at a szeretetról ad nekünk , az.
hogy újitsuk fel magunkban a bibliai érzéket. a Biblia élv ezését. Szeressük,
olvassuk , elmélkedjük, mélyitsük el imában és a hit gyakorlásában azt a t itokzatos Sz öt , amely által lsten századokon keresztül párbeszédet fol yt at ott
velünk emberekkel , hogy üdvözitsen minket, mi g végül nekünk adt a meqtestesülve örök Szavát. örök Igéjét, hogy legyen számunkra az cl teljes kinyilatkoztatása, minden egyes szavában. mind en egyes tettében. minden
magatartásában .
•Aki lát engem. látja az Atyát. mert én és az Atya egy vaqyunk" (Jn
14,9.11 i.
A Biblián ak ebbó l a szeretetéból, érz ékéb ől . é l ve z e té bő l , lsten szavának
ebból a szenvedélyes és imádó olvas ásából , az isteni párbeszédre adott alázatos feleletünkból születik meg a szeretet egyetemes je llege.
2) A szeret et egyete mes jellege: az ökumenizmus követelményei
A szeretetnek ez az egyetemes jellege: ez szer intem a második elem .
amelyet kiemelhetünk a zsinati akt ákban. •Kiemelh etünk", mondo m. mert szeretném mindjárt megállapitani: a Zsinat nem mondott semmi új at , hanem
kiemeit sok mi ndent, amit elfelejtett ünk. félretettünk , árn yékban hagytunk.
akár a történelem különféle követelményei vagy visszahatásai rnlatt, akár

restséqböl .
lsten szava örök. Az egyetlen Szó, amelyet lsten kimondott, Krisztus. A
Zsinat tehát nem mondhatott semm i újat, legföljebb megerósithette az örök
életnek ezt az egyetlen szavát . mert .ég és f öld elmúlnak, de ez a szó el
nem m úllk" (Mt 24,35) ; bele állíthatta a mai helyzetbe , szembeslthette az új
adottságokkal. Nem mintha ez a Szó újjá lett voln a az új helyz etekkel szemben, Inkább ó vetett új fényt ezekre a helyzet ekre.
A Zsinat egyik nagy hangsúlya pedig éppen ez: a szeretet egyet emes
jellegére hivja fel figyelmün ket. ezt tárja elmélkedésün k elé , ezt te szi cselekedetei nk normájá vá. Nem új beszéd a Zsinaté , hiszen Pál apostol ismételten
állitja: . Krlsztus Jézusban nincs sem zsidó, sem görög, sem rabszolga . sem
szabad, sem férfi, sem nő" (Gal 3,28); nem mondta ugyan: . sern fehér, sem
fekete" , de ez ls beleértetődik .
Ennek az egyetemes jellegü szeretetnek a Zsinaton megvolt a maga neve.
Kezdetben és szorosan vett értelemben ugyan egy bizonyos megjelenési formájának tartották fenn , de elóbb az újs ágíró i zsargonban, majd a köznyelvben ls könnyen kiszélesedett az értelme. Ez a sz ó az ökumenizmus . Szerenesés kifejezésnek mondhatjuk, vagy legalábbis abban a szerenceében r észe12

sült, hogy a Zsinat vele fejezte ki a szeretetnek ezt az evangéliumi gyökerű
egyetemességét: lsten minden embernek Atyja akar lenni, zsidóé és pogányé
megkülönböztetés nélkül: a pogányok sem .idegenek és jövevények, hanem
fiak " lsten házában (Ef 2,19J.
lsten nem akarja, hogy bármi megkülönböztetés legyen az ő családjában,
még férfi és nő között sem. A nó fölemelkedése, ami modern vívmánynak
látszik, minden bizonnyal a kereszténység igazi gyümölcse.
Mint mondottuk, az . ökumenlzmus" szónak eredetileg sajátos értelme
volt. De a modern szóhasználatban a szeretetnek azt a nyelvét foglalja össze,
amely a Zsinaton konkrét módon is kifejezésre jutott két szabályban. KI kell
emelni ezt a két szabályt, mert itt az egyetemes szerétet gyökerénél járunk.
Az elsó: fölülkerekedés az egoizmuson és individualizmuson, vagyis nemcsak
az egyes ember személyes, alanyi önzésén, hanem mindenekfölött a kollektív kaszto, oszt ály-, ideológiai, törzsi önz ésen. Tehát fölébe kerekedni rnlndannak, ami megoszt, mert az mindig önzés; méginkább ha kollektív jellegú,
mert akkor még rosszabb a személyes önzésnél.
A megoszlás tényezői közé tartozhatnak: a teológia, a történelem , a százados küzdelmek vagy az elkövetett és elviselt igazságtalanságok, a pozitfv
vagy negatív érzelmek és az életszabállyá vált hagyományok .
Hadd említek meg egy epizódot, amelyet nemrég olvastam (vö. Carretto :
Levelek a pusztából): Egy nyolcéves muzulmán gyerek szomorúan jön este
haza, nem sz öl semmit. Az elbeszélés szerz ő]e megkérdezi : . M it csináltak
veled, mit mondtak neked, mi történt?" A gyerek egyszerre sírva fakad.
•Miért sírsz?" .Mert te a pokolba jutsz, és én szeretlek." .En a pokolba
jutok?" . Igen" - feleli a gyerek. .Honnan tudod? " .Nagyapa mondta" viszonozza a kicsi; a muzulmán nagyapa minden szava kétségbevonhatatlan.
•Nagyapa azt mondta nekem , hogy minden keresztény a pokolba jut: Amikor
elváltak, már a beszélgetés másik résztvevője is sírt.
A szerz ö hozzáfúz ehhez egy másik személyes emléket: Am ikor nyolcéves
gyerek voltam , mint az a másik, a harangtorony árnyékában éltem. Egy nap
a kis faluba jött valaki, és könyveket osztogatott. Akkor hallottam először
ezt a szót : biblia. Egyszerre zaj támad a téren: egy asszony hozzávágja a
könyvet az osztogatóhoz; a gyerekek követ vesznek a kezükbe és feléje
hajitják; én is kivettem a részem a kódobálásból. Es este, a májusi ájtatosságon, a plébános megdícsérte híveit, mert megvédték a hitüket.
Ez hát a Zsinat nyitotta új lap: jussunk túl a lelkünkben minden ilyen
magasztalt, hagyományossá vált magatartáson.

hősiesnek

A második szabály viszont abban áll, hogy alkossuk újjá azt, ami egyesít
bennünket. Annyi ilyesmi van, olyan mély, olyan nagy dolgok! Ebból születtek meg a Zsinat koncentrikus körei , amelyeket a konstitúciók, a dekrétumok,
a nyilatkozatok lángjai alkotnak. E körök középpontjában a római katolikus
apostoll Anyaszentegyház áll, Istentiszteletével liturgia - , hitével
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isteni kinyilatkoztatás -. szerkezetével - egyházról szóló konstitúció tagjaival: a papsággal , a lalkusokkal . a szerzetesekkel , Szúz Máriával.

és

Az egyházról szóló konstitúció után következnek a püspökökr ől, a szera papnevelésról stb. szóló határozatok; majd a mi ún. különvált
testvéreinkre vonatkozó ökumenikus dekrétum. Ezek: a Rómától különvált
tiszteletreméltó keleti egyházak tagjai. és azok a nyugati közöss éqek, amelyek a XVI. században szakadtak el Rómától.
zetesekr ől.

Ezen a körön áthaladva - amely magában foglalja mlndazt, ami egyesít
bennünket. és magával hozza a szentségek közös vételéig folytatandó párbeszédet - következik egy másik. Ez azokat az istenhivóket foglalja magában. akik nem hívják segítségül a mi Urunk Jézus Krisztus nevét. Cullmann
professzor szavával mondva: a Krisztusban nem hiv ő istenhivóket. Ez a nemkeresztény vallásokról szóló nyilatkozat: értékeli mindazt, ami ezekben a vallásokban igaz és jó; mindez egyesít velük.
Ezek között a vallások között ott az iszlám is. jóllehet a kereszt és a félhold századokon át küzdött egymással. Ezen is túljutottunk. mert van valami .
ami egyesít bennünket: közös atyánk, Abrahám . Mi hitünk ósatyját tisztel jük benne, .seminarium fidei nostrae" , hitünk magvetójét. a hit szerlnt Abra hám törzséból valók vagyunk . I:s a muzulmánok is tisztelik Abrah ámot. mint
lsten barátját. tiszteletben tartják sírját.
Az iszlám. akárcsak rnl, hisz egy transzcendens , személyes. kinyilatkoztató Istenben . - Ott van aztán Izrael : mennyi harc folyt Izrael ellen. a gettóba zárt zsidók ellen. az izraelitáknak tulajdonított ritu ális búntettek ellen;
mennyi a bizalmatlanság irántuk! Pedig mi magunk is lzraelból élünk. mi
keresztények nap mint nap olvassuk azokat a szavakat, amelyeket Izrael lsten
ihletésére írt le; mi vagyunk .a hit Izraelje" . amely a . t est szerinti Izraelhez "
közeledik .
Izraelböl kaptuk a pátriárkákat. a törvényt. magát Krlsztust .test szerlnt",
mint Pál mondja . Amikor a szentmiseáldozatot felajánljuk. az els ő kánon szerint arra kérjük Istent: fogadja el. mint ahogy elfogadta . igaz szolgája , Abel
ajándékát. ő satyá n k na k . Abrahámnak áldozatát. és azt a szent és szeplótelen
adományt. amelyet Melkizedek fópap mutatott be: M i papok a nap minden
órájában Izrael szavaival imádkozunk Istenhez. Aldást sem adhatunk anélkül .
hogy lzraelre ne emlékeznénk; amikor a pap eljött a házatokba húsvéti áldásra. az órzóangyalt említette. aki áthaladt Izrael házain.
Mennyi minden egyesít bennünket. amit elfeledtünk. eltemettünk. hogy
helyette az egyenetlenség. az ellenkezés. a harc . a gyúlölet. a bizalmatlanság .
az állandó összeütközés indokait fürkésszük!
Tehát mindezt le kell gyózni . és megkeresni azt. ami minden emberrel
egyesít bennünket. akármi ls a hite. sót még akkor is. ha nincs hite . . .
Milyen mérhetetlen fényt sugároz egy olyan t ársadalomba. mint a mai. a
. vallásszabadságról szóló nyilatkozat" : senkit sem lehet kényszeríteni bármi
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istentiszteleti ténykedésre, ha a lelkiismerete nem diktálja ezt neki. Csodálatos fényez, elismerése minden emberi lény méltóságának, a lelkiismeret
belső szentélye szabadságának!
A szeretet egyetemessége így körr öl-k örre bővült , mindig egyforma ragyogással, mígnem magába foglalja az egész világot, az egész emberiséget: ime
a .Gaudium et spes" kezderu konstitúció - azelőtt . 13. szk érn ának" hívták
-, amelyben az Egyház, sőt minden egyes krisztushivő szolIdárisnak érzi magát a többi emberrel, megosztja örömeiket és reményeiket, aggodalmaikat,
gyötrelmeiket és problémáikat. Ez igazán egyetemes jellegú szeretet! Ez a
csodálatos világosság úgy fogja fenntartani a történelemben és a századok
során a II. Vatikáni Zsinatot, mint egy világítótornyot, amelyet egy adott pillanatban a Gondviselés gyújtott meg a világban, akkor, amikor annyi árnyék ,
önző harcok megannyi árnya nehezedett rá.
Az egyetemes szeretetnek ezt a világítótornyát nem szabad összetéveszteni a hamis irenizmussal, vagyis a megalkuvó engedményekkel , egészen
addig, hogy megkülönböztetés nélkül összekeverjük az igazat a hamissal.
Hanem magának az igazságnak állítása ez szeretetben (veritatem facientes
in caritate) , vagyis a másik ember véleményének tiszteletben tartásával. E
világítótornyon fölépülhet, kigyúlhat, szórhatja fényét a szeretet lángja , rnlndenféle irenizmus vagy szinkretizmus veszedelme nélkül, ami a szeretet
elárulása lenne . Megvan viszont - a .Gaudium et spes" konstitúcióval szélva - az . okos, de nyílt p árbesz éd", hogya bármilyen hitú vagy akár nem
hivő emberekkel együtt építsük a földi várost.
Igazán az egyetemes igazságot tárja így elénk a Zsinat ragyogó világossággal, a legvigasztalóbb módon!
Egy másik jegy, amely még beljebb vezet a szeretet jellegébe úgy, amint
a Zsinat látta, a katolicitás mély érzéke. Szándékosan mondtam . rnélyet",
hogy ne .ú jat " mondjak, bár van valami újság ebben a közvetlen múlthoz
viszonyítva. De semmi esetre sem teljesen új, csak felújult: mert a katolicitás iránti igazi érzék feledésbe merült, elhomályosult, és most újból napfényre került. Egy kicsit zavarossá vált ugyanis azzal, hogya nyugatra korlátoztuk, a Földközi-tenger vidékére, kifejezetten görög jellegú szellemi, vagy
kifejezetten római jogi kategóriákra .
Bizonyos , hogy lsten gondviselése folytán a katolicizmus bölcsője a Földközi-tenger medencéjében ringott, ehhez fúződnek első kapcsolatai , első
fejlődése , ezen a vidéken pedig a görög-római világ jellegzetes filozófiai és
jogi elgondolást hozott létre . Ez tagadhatatlan történeti tény. De amint akkor
az Evangélium találkozott a görög gondolattal, amint akkor az Egyház tal álkozott a római .lus" -szal, úgy talá lkozik Evangélium és Egyház mindenkor
az emberiség lelkíségével, mindenütt, minden nemzet, minden nép, rnlnden
faj, minden nemzetség, minden törzs, minden hagyomány körében .
Mindenekelőtt pedig az Egyház megérezte, hogy belső határai nem esnek
egybe küls ő határaival. Az Egyháznak megvannak a maga igen világos külső
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határai: ezek alkotják azt az oldalát, amelynél fogva látható társaság, bár
nem minden eleme látható. Ezért azután látható határai nem mindig esnek
egybe a láthatatlanokkal: vannak, akik lelkileg az Egyházhoz tartoznak, de
nem tartoznak hozzá a látható társasághoz.
Ez a tan ítás olyan régi, mint maga az Egyház. Mégis az Egyház ma még
élénkebben érzi a missziós sürgetést, hogy mindenkinek hirdesse Krisztust,
.nem adatott
mert - mint Szent Péter mondotta pünkösd másnapján más név az ég alatt az embereknek /Krisztus nevén kív ül/ . amelyben üdvözülhetnénk " (Csel 4,12J.
Az Egyház azt a parancsot kapta, hogy . tanítson minden népet", és elvigye az evangéliumot minden teremtménynek (Mt 15,15). !Orzi , mennyire
szükség van arra, hogyanyájon kívül maradt juhok is odajöjjenek, hogy .egy
nyáj legyen egy pásztor alatt" (Jn 10,16).
Szükségszerú, szinte parancsjellegú sürgetés tehát ez, s azért az Egyház
nem mondhat le a missziós vágyról.
De akkor mi az, amit a katolicitásnak ez a hiteles érzéke, ez a missziós
szellem kizár?
Mindenekelőtt kizár minden küls ő prozelitizmust, akármilyen történelm i
alakban jelent ls meg az elmúlt századokban. Az Egyháznak tehát nincs semmi uralkodási szándéka, nem akar semmiféle hatalmi csoportot alkotni, akár
többségben, akár kisebbségben vannak egy országban a katolikusok; az Egyház nem akar semmi kiváltságot, és mindenekfölött energ ikusan szabadulni
kíván a kolonializmus minden gyanújától s következésképpen a nacionalizmus minden formájától.

Sajnos a missziók olykor ebbe a gyanúba keveredtek ; és a misszionáriusok, talán öntudatlanul, a legnagyobb nemeslelkúség mellett is hozzájárultak
ennek a gyanúnak a fölmerüléséhez.
Az európai múvészetet elvitték olyan vidékekre, amelyeknek múvészete
évezredekkel előzte meg a mienk kialakulását; exportál ták irodalmunkat, nyelveinket, jogunkat, kultúránkat, gondolkodásmódunkat, liturgiánkat; mindez a
nyugatiasftás, s Igy a gyarmatosltás eszközének tűnt, és olykor forradalmat
váltott kl maga ellen.
Most az Egyház egyedül Krisztust akarja megvinni, hiszen egyedül Krisz tus az üdvösség - olyan Krisztust, aki se nem nyugati, se nem keleti, se
nem görög, se nem barbár, se nem szklta: azt a Krisztust, aki mindenben
minden, és ezért tiszteletet parancsol minden iránt, ami a hagyományokban ,
a kultúrában, a múvészetben , az irodalomban , a történelemben. a zenében
emberien Igaz.
Mind azt, ami emberileg jó, igaz vagy elfogadható - akár nyugati, akár
keleti - kereszténnyé lehet tenni, meg kell keresztelni: fölveszi a keresztséget a fehér ember , fölveszi a néger, fölveszi a sárgabőrú, és ezzel együtt
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az indiai, a kínai, az óceániai , az afrikai kultúra is . Tehát a nyugati formák
semmiféle kényszere nem igazolható többé.
Innen származik a liturgia hajlékonysága , amint ezt a liturgikus konstitúció
kijelenti : okosan alkalmazható a helyi viszonyokhoz, miután ezt a helyi egy·
házi hatóság kikísérletezte, és a központi egyházi hatóság jóv áhagyta és
engedél yezte. A papság magáévá teszi egy civilizáció, egy hagyomány , egy
törzs j ell egzet es helyi megnyilvánulásait - pl. mi egy bizonyos módon siratjuk el a halottat, másutt ez másképpen tört énik; nálunk a gyász színe a
fek ete, másutt a fehér.
Mi esetleg képte lenek volnánk megérteni valamit, mások számára ugyanez
természetes, és magában véve semmi rossz sincs benne, s őt magától értet ödö és emberi, következésképpen keresztény is lehet. ~s kivéve azt, amit
Krisztus változhatatlanu l elrendelt, mindaz, ami egy tiszteletreméltó hagyományban, egy ósrégi kultúrában, egy a mienktól különbözó, de igazi m űv é
szetben nyitott érték a kereszténység számára, a kulturális pluralizmus elvének erejében el fogadhat ó. Hiszen ki mondaná, hogy Görögország filozófiai
kultúrája szükségszerű alapja az emberiség egész gondolkodásának, és ne
lehetnének más, ugyanilyen tiszteletreméltó kulturális erek!
Ez a hit eles katoli citás: lehe tóvé teszi éppen ezt az alap vet ő, egyetemes
szeretetet, és az mind nyájunknak a testvériség érzését adja abban az emberiségben, amelyet lsten teremtett, Krisztus megváltott, majd pedig az
egész világo n szét szóródva különféleképpen alakult, különbözó nyelveken
beszél, különbözö kifejezési formákat teremt, k ül önb öz ő hagyományokat és
kultúrákat hoz létre.
I:s mégis ugyanaz az emberiség ez, amelyet lsten teremtett, egyedül
Krisztus váltott meg, amely ben ni ncsen zsidó, sem pogány, sem görög, sem
barbár, sem szkíta, sem rabszo lga, sem szabad, sem férfi, sem ná.
3) A közösség iránt i érzék: ..koinonia" és ..diakonia"
A Zsinatnak még egy másik pontj a is a szeretetre vonatkozik: ti. a közösségnek az az érzéke, amelyet részben mi hivók vagy gyakorló keresztények
is elvesztettü nk.
Amikor tizenkét éwel ezelőtt közzétettem egy misedirektóriumot, s
kezdtem beszélni .Isten népének gyülekezetéról' és terjeszteni az ilyen
utasít ásokat : . a gyülekezet feláll, a gyülekezet leül" stb ., akkor az új s áqokból, levelekból a tiltakozás egész kórusa hangzott fel: . a gyülekezet? mi ez?
hát azért megyü nk temp lomba, hogy gyülekezzünk? hiszen ez kommunizmus,
szocializmus, ez nem katolicizmus!"
Az indi vi dualizm us az a szú, amely a reneszánsz óta az élet minden valóságát megrágta : Descart es-t ól, aki az igazságot csakis önmagában keresi ,
Leibniz ajtó és ablak nélküli monádjaiig, a féktelen szubjektivizmustól az
iste ntagadó egziszt enci ali zmusig
2
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Megjelent magában a vallásban (.cuius regio , eius religio"), majd a közgazdaságban, a politikában, az ájtatossági gyakorlatokban , egészen bizonyos
jellegzetes megnyilvánulásokig: .nern lehet már imádkozni: most mindenki
beszél, mindenki felel!"
Belopózott magába az Oltáriszentség vételébe is, amelyet néha utilitarisztikus értelemben fognak fel: .Krlsztus, egészen az enyém vagy, jaj annak,
aki hozzád nyúl , vagy elvesz tőlem!"
A Zsinat ezzel szemben a közösség érzékét sürgeti. A .Presbyterorurn
Ordinis " dekrétumban van egy nagyszerú cikkely: .A lelkipásztor feladata
nem szorítkozik a hívekkel való egyéni t ör ödesre . hanem kiterjed az igazi
keresztény közösség kialakítására is . A közösségi érzés helyes kibontakozásához hozzátartozik, hogy necsak a helyi egyházközséget fogja át, hanem klterjedjen az egész egyházra" (n .s) . Úgy kell ápolni a közösség érzékét.
amint az egyházról szóló konstitúció, a .Lumen Gentium ", nyomban az elején bemutatja. Csodálatos a második fejezete .Isten népéről" , amellyé váltunk, vagy a gyakori liturgikus kifejezés szerlnt .Isten csal ádjáról" (familia
Dell. cl az Atya, mi pedig a gyermekei; közösségünk papságra, szerzetesekre,
vIlágiakra tagolódik, de az egészet egyesíti hivatásunk : az életszentség, amely
felé mindannyian törekszünk ; eszközeink kül önböz ök, de közös a célunk : az.
hogy visszatükrözzük az Atyának és az ő egyszülött Fiának, Jézus Krisztusnak szépségét .
Ebben az egységes családban különbözök a hivatások, különbözök a feladatok , különbözők a szervezetek , de a szeretet tökéletes köteléke egy és ugyanaz az egész családban.
Ha most visszagondolunk a püspöki kollégiumra vonatkozó tanítás viszontagsögos sorsára, világosan kitúnik, hogy e tanítás alapvető fogalma, sarkköve éppen a k őz öss éq : minden püspöknek át kell éreznie az egész Egyház
szükségeit, a többi egyház gondját is .
Lehet-e szebb. mint ha egy püspök ráeszm él. hogy túl a saját egyházmegyéjén , amelynek élére állították, ott az egész világ, és Krisztus ebbe a
világba küldötte apostolait, hogy .hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek"; a világnak, valamennyi egyháznak egyetlen szükséglete, egyetlen
igénye , semmi nélkülözése, semmi veszedelme, semmi fájdalma, semmi aggodalma nem idegen tőlem; és ha talán idegen is volna, és nem tudnék mlndenkinek segítségére sietni, még akkor is tudok imádkozni és szenvedni!
A . papí szolgálatról és életről" szóló dekrétum idézett cikkelyében van
egy mondat, amelyet latinul akarok Idézni: . Null a tamen christiana communitas haberi potest, nisi radicem cardinemque habeat in Sanctissimae Eucharlstlae celebratione a qua ergo omnis educatio ad spiritum communitatis incipienda est : Vagyis : .A keresztény közösség azonban csak úgy épülhet fel ,
ha alapja és sarkköve a szent Eucharisztia ünneplése; tehát innen kell kiindulnia mind en közösségi szellemre vonatkozó nevelésnek :
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Roppant állítás ez, fóként pedig konkrét. és nem hagy helyet semmi k étségnek , hogyan kell megszervezni egy keresztény közösséget. Ha tehát az
embereket erre a szereteten alapuló közösségi érzékre akarjuk nevelni,
akkor a szentmiséból kell kiindulnunk. Olvassuk el az Apostolok Cselekedete inek els ő fejezeteit (Csel 2,42) , és azt találjuk. hogy az els ő kereszt ény
közösség, amely még át volt hevülve Pünkösd tüz ét ől, és még az apostolok
és Jézus Anyja, Mária körül egyesült, megtörte a kenyeret, vagyis euchariszt iát ünnepelt. Ennek az aktusnak legelsó neve nem is . Eucharl sztl a" volt,
vagy . mlse". hanem így emlegették: . megt örni az Eucharisztiát" , vagyegy·
szerűen .rneqtörés". . megt ört kenyér" , .keny ért ör és".
Úgy látták ezt, mint közösségi ténykedést, a család tényk edését . Az
Atyának egyetlen kenyere van: ez az ó verejtéke, az ó vére , és ezt sz étosztja minden gyermeke között, akik egymás közt testvérek, hogy mindnyájan ugyanazt a kenyeret egyék, az ó Fiának testét és vérét: . egy test
vagyunk valamennyien, akik ezzel az egy kenyérrel t áplálkozunk" (1Kor 10,17).

Ez a közösségi érzés nemcsak Krisztussal kapcsol össze, hanem egymás
között is, hiszen .Krisztus vérrokonai " leszünk , amint Jeruzsálemi Szent
Cirill mondta (Catecheses Myst. 22, IV. PG 33, 1097) , mert magának Krlsztusnak vére kering mindannyiunkban.
A testvériségnek ez az érzése, amely egyesít bennünket lstenatyánk
asztala körül, ez hozta létre nyomban az első keresztény közösségekben a
közös asztalt: mindenki odav itte azt, amije volt, hogy egyék a szegény ls, a
gazdag ls.
Szent Lukács két tényt közöl velünk : az els ő az, hogy a jeruzsálemi keresztények .egy szív, egy lélek voltak", a másik pedig szociológia i jellegű :
. nern akadt köztük sz úkölköd ö" (Csel 4,32.34).
Igy születlk meg az Eucharisztiából a közösségi érzék, és elvezérel arra ,
amit a Zsinat több ízben Idézett: a .kolnonla"-ra, vagyis a javak közösségére,
ahogyan megtaláljuk már a Didachéban, .a 12 apostol hirdette jézusi tanításban" : . Ha közösen van részünk az égi javakban (vagyis az Eucharisztia égi
kenyerében) , hogyne osztanánk meg a n élkülözökkel a földi javakat ls?"
(Dldaché IV, 8) . Logikus következtetés volt ez a jeruzsálemi közösségben ,
és megfelelt Szent Pál tanitásának is : .Nem azt mondom, hogy tegyétek
szegénnyé magatokat, hogy másokat meggazdagítsatok , hanem hogy egyenló ség legyen· (2Kor 8,14).
Ezt csinálta Szent Márton : ha levette voln a a köpenyét és a szegénynek
adta volna , akkor egy másik szegény állt volna ott köpeny nélkül; de ó kettévágta, és így egyenióség keletkezett!
A .kolnonla" képe ez, vagyis a javaknak azé a közösségéé, amelyet ml
nehezen fogadunk el, mert hozzászoktunk, hogy azt mondjuk: . Az én kenyerem az enyém; az én házam az enyém; az én köpenyem az enyém, nem a
m ásé!"
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Tudjuk. hogy vannak közösségek és vannak nemzetek. amelyek · éhenhalnak; de gyakran azzal vigasztaljuk magunkat: . M it tehetek én. gondoljanak
vele m ások!" A Zsinat álláspontja egész biztosan nem ez!
A .Gaudium et spes" konstitúció teh át elénk tárta a problémát. Kifeje·
zésel talán keménynek t űnnek , de egyedül tudj ák megoldani az emberiség
életét; máskülönben nem lesz más. mint állandó háború . Vagy megértjük ezt
az alapvető szükséget. ezt a természeti igazságot: .tsten a jav akat minden
ember számára teremtette". vagy arra ítéljü k magunkat. hogy soha sem oldjuk meg a béke kérdését!
A gazdasági és társadalmi prob lém ákon túl a kultú ra problémája is elénk
tárul: föl kell emelni az elmaradott népeket. és minden embernek kielégítő
múvelődést kell biztosítan i.
Nem elég enni adni . mert az embernek kulturális igénye is van. rnert az
ember nem puszta gyomor. hanem értelem is. Búntény lenne . ha tagadnánk
a kultúrát!
Már most: mi legyen egy keresztény az emberi harcok következményei
és a súlyos problémák szín e előtt? Mi a rendeltetésünk nekünk. akik törpe
kisebbsége vagyunk a négy milliárd felé tartó emberiségnek?
Az, amit Jézus mondott nekünk: .kov ász. amely megk eleszti a tésztát. s ó.
vlláqoss áq" (Mt 12.33); az, amit az Egyház követ el a szegénység szellemére
való felsz öllt ásával. hogy így a keresztények kovász. vilá gosság és só lehe ssenek egy önző világban , amely megoldhatatlanságig fokozza a problémáka t .
pedig a j avak közösségének értelmében meg lehe tne oldani őket.
A Zsin at sürgette érzék a szegénység ir ánt nem csupán előfeltétele annak. hogy kovász és sö lehessünk e világon . hogy megteremtsünk egy bio
zonyos egyenlőséget és a javak Igazságosabb elosztását, hanem azt rnondanám: még ennél is előbb a keresztény ember Krisz tushoz való hasonul ésaról van itt szö, Hiszen a kereszténynek sajátos kötelessége az, hogy hasonlóvá váljék Hozzá, aki a szegénységet választotta és szerette.
Szóljunk végül egy utolsó vonásról. amelyet a Zsinat kiemeit. A szegénység iránti érzék. a szegénységre vonatkozó tanítás nincs külön fejezetben
kifejtve. Inkább elszórtan található a zsinati dokumen tumokban. Ugyanígy
áll a dolog a .d lakonla". a szolgálat tanításával is .
Egy kissé elveszítettük a szolgálatnak ezt a érzékét, engedve a trtumfa!izmus bizonyos kultuszának - De Smet bruges -i püspök alkalmazta először
ezt a szerencsés kifejezést - . ennek a néha kicsit húbéri örökségnek! Pedig
a keresztény felfogás, amelyet az Egyház annyiszor hangoztatott, az, hogy
szolgálni születtünk. és a szolg álatnak ezen a hierarchikus lépcsőjén a keresz ténynél is előbb áll a pap; a papnál is előbb a püspök; végül pedig . lst en
szolgálnak szolqála", a pápa.
A szolgálatnak ez az érzéke minden bizonnyal nem új. hiszen Jézus Ismételten azt áll ítja az evangéliumban önmagár61: .Az Emberfia nem azért jött,

20

hogy kiszolgá ltassa magát . hanem hogy szolgáljon; a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk. és a nagyok hatalmaskodnak felettük. de köztetek ne így legyen: ha valaki köztetek első akar lenni . szolgálja a többit" (Mt 20,28.26-27) .
A szolqálat, mindenekfölött a kölcsönös szolq álat, javaknak és ténykedéseknek kölcsönös kiegészülése. Ist en ugyanis különféle adományokat adott
nekünk: értelmet. egészséget, fizikai és lelki erőket, anyagi eszközöket. szakértelmet, éppen azért. hogy kölcsönösen kiegés zítsük egymást. és kölcs önösen szolgáljunk egymá snak. Azonkívül mélyen kereszténnyé és term észetfölöttivé tesz i a tekintély értel mét: "non dominantes in cler ls" . vagyis nem
keresve a papságban az uralkodást. mint Szent Péter mondja (lPét 5.3) .
Ez a szolgálat iránti érzék a zsinati dokumentumok egész körében ott
van, egészen a .Gaudium et spes" konstitúcióig. amely mindenkinek kötelességévé teszi. hogy az emberiség szolgálatára szentelje magát . és ne legyen
más becsvágya . mint annak szolgálata.
Példaképe a nagy Minta: Krlsztus, aki az emberiség igazi nagy .dl ákonusa", mert egész küld etése szolgá latra szól: azért születlk , hogy szolgáljon ,
azért tesz csod ákat. hogy szolgáljon , meghal. hogy szolgáljon bennünket. feltámad értünk. hogy megigazulást adjon (Róm 4,25). fölmegy a mennybe,
hogy szolgáljon rnlnk et, és elvezessen oda.
A paradicsomban is szolgálni fog nekünk, ő lesz a mi nagy .Dl ákonusunk",
amint maga mondotta egy megdöbbentő példabeszédben : .Boldogok azok a
szolgák. akiket uruk megérkeztekor ébren talál. Igazán mond om nektek.
felö vezi magát. asztalh oz ülteti őket. és megy , hogy kiszolgálja őket" (lk
12.37).
Az Egyháznak és a kereszténynek tehát Krisztusról kell példát venn ie. és
így az emberiség szolgálatára állnia.
Ezek a szempontok a maguk hiányosságában is elegek ahhoz, hogy belesejtsünk : milyen . szélességet és hosszúságot, magasságot és rn élyséqet"
(Ef. 3.18) ér el a ezeretet tana a II. Vatikáni Okumen ikus Zsinat tan ításában.
Eredet i : la carit a alla luce della dottrina concil iare .
Favero Editore. Vicenza, 1966.
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GONDOLATOK A TOK~LETES SZERETETROL
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