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A II. Vatikáni
zsinat jelentősége
Századunk neves teológusa, Karl Rahner a katolikus egyház két
ezer éves történelmét, nagyon eredeti módon három korszakra osz
totta fel. Az első korszak igen rövid volt: az első pünkösd napjától
a Kr. u. 50 körül Jeruzsálemben lefolyt ún. apostoli zsinatig tartott.
E néhány évtized alatt a Jézus Krisztusban hívő tanítványok cso
portja, kívülről nézve, zsidó szektának tűnt. A hívek követték a
mózesi törv ény elö írásait, és jártak imádkozni a jeruzsálemi temp
lomba. Az apostoli zsinaton döntötték el "az apostolok, a presbite
rek és a testvérek", hogy a nem zsidó származású keresztényeket
nem kötelezik a mózesi törvény előírásai.

Ekkor kezdődött az egyház életének második korszaka. Az
apostoli zsinat résztvevői úgy gondolták, hogy döntésükkel a ke
reszténységet, belső dinamikájának megfelelően, megnyitották az
egész világnak; most már ugyanis minden nép fia, kulturális
identitása megtagadása nélkül, az egyetemes egyház tagjává le
het. A zsinati határozat szándéka kétségkívül ez volt, de megva
lósítását tekintve a kereszténység ekkor voltaképpen csak a római
kultúra felé nyílt meg. A birodalom határain túl alakuló egyházak
peremhelyzetbe kerültek, és nemsokára elszakadtak a nagy katolikus
közösségtől. Az ókori egyház hagyományai folytatódtak a középkori
egyházban, amelyre szintén a görög filozófia a római jogrendszer
és -gyakorlat nyomta rá bélyegét. Amikor pedig a 16. századtól
kezdve megindult az Európán kívüli népek térítése, a misszionáriu
sok ezt az európai egyházmodellt exportálták az egész világba.

A harmadik korszak, a II. Vatikáni zsinattal kezdődöft. Ezen a
zsinaton nyílt meg ugyanis valóban a katolikus egyház, nevének
megfelelően, az egész emberiségnek. Véget ért az Európa-eentri
kus kereszténység kora: az Európán kívüli katolikusok és vezető

ik, az európai katolikusokkal együtt, öntudatosan vállalták azt a
hatalmas feladatot, hogy a katolikus egyház valóban egyetemes
világegyházzá váljék.

A zsinatot XXIII. János pápa azzal a céllal hívta egybe, hogy a
krisztusi evangélium alapján, a jelenkor igén yeit és a katolikus
egyházon kívüli keresztények jogos kívánságait figyelembe véve
megújítsa a katolikus egyházat, hogy korunk emberei készsége
sebben fogadják el Krisztust, és buzgóbban kövessék tanítását. A
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Összpontosítás a
lényegre

zsinat 1962-től 1965-ig ülésezett. A világ minden országából ösz
szehívott több mint kétezer püspök vett részt rajta. Valóban az
egyetemes, katolikus egyház képviselői voltak jelen a Szent Péter
bazilikában. Míg 1869-ben, az I. Vatikáni zsinaton minden részt
vevő püspök fehérbőrű volt és egy-két kivétellel európai szüle
tésű, addig a ll. Vatikáni zsinat résztvevőinek sorait tarkították a
néger, indiai, kínai, koreai, japán stb. püspökök. A zsinaton köz
reműködő szakteológusok is a világ minden tájáról érkeztek, és a
nem katolikus keresztény felekezetek által delegált megfigyelők

egyre növekvő számban foglaltak helyet a bazilika főoltára mel
lett számukra fenntartott széksorokban. Nekik ugyan szavazati jo
guk nem volt, de észrevételeik és tanácsaik sokban segítették a
zsinat határozatainak megfogalmazását.

Az egyik ilyen megfigyelő, Oscar Cullmann, a zsinat után így
nyilatkozott: "E zsinat gyökeres reformot valósított meg a katoli
kus egyházban. Nem törölt el valamely katolikus hittételt, hiszen
a katolikus egyház ilyet nem tehet. Nem is hirdetett ki valamely
új hittételt, hiszen ez nem állt szándékában; a kereszténység lé
nyegére helyezte a hangsúlyt". Egy rövid tanulmány keretében le
hetetlen a zsinat által megszavazott és kihirdetett négy konstitú
ció, kilenc határozat és három nyilatkozat gazdag tartalmát, akár
csak fő pontiaiban is ismertetni. Ezért arra szorítkozom, hogy ti
zenöt pontban összefoglalom a zsinat legfőbb mondanivalóit, és
mindegyik ponthoz magyarázatot fűzök.

A kereszténység sokrétű, így gyakran megesik, hogy a katoli
kus hívők keresztény életüket nem a kereszténység lényegére, ha
nem periferikus elemeire összpontosítják. Egyes áhítatgyakorlatok
végzése, egyházi parancsok kényszerű teljesítése, népszerű szen
tek tisztelete stb. néha elfeledteti a lényeget. Az is megtörténik,
hogy a lényegnek csak egyik részletét vesszük figyelembe, a töb
bit alig. Így például már Tertullianus óta az egész nyugati keresz
ténység vallásunk lényegét a következőképpen fogta fel: Ádám
bűnével végzetesen megrontotta a teremtett világ rendjét, ennek
helyrehozatalára emberi erő képtelen volt, csak a megtestesült Is
tenfia hozta rendbe a világot szeretetből elvállalt halálának en
gesztelő áldozatával. Így elnyerjük az eredeti bűn és személyes
bűneink bocsánatát, és engedelmességünkkel az örök életet. Ez
mind nagyon igaz, de a kereszténység lényegéhez tartozó fontos
elemek kimaradtak a magyarázatból: Jézus feltámadásának üdv
hozó ereje, a Szentlélek egyetemes működése és az isteni életben
és természetben való részesedés.

A kereszténység ilyen leszűkített értelmezéseivel szemben a ll.
Vatikáni zsinat a Szentírást, valamint a keleti és nyugati egyház
hagyományát követve a következőképpen fogalmazta meg hitünk
lényegét: "Jóságában és bölcsességében az Isten úgy határozott,
hogy kínyílatkoztatja önmagát, és tudtunkra adja akaratának
szent titkát. Akarata pedig az, hogy Jézus Krisztus, a megtestesült

643



DV= Dei verbum,
Dogmatikai konstitúció

az isteni
kinyilatkoztatásból,

Budapest, 1975.
GS= Gaudium et spes,
lelkipásztori konstitúció

az egyház és a mai
világ viszonyáról,
Budapest, 1975.

Szentírás-központú
katolicizmus

Ige által az embereknek a Szentlélekben szabad útjuk legyen az
Atyához, és az isteni természetben részesüljenek" (DV 2).

.Krísztus feltámadt, halálával legyőzte a halált, és élettel aján
dékozott meg bennünket, hogy mint fiak a Fiúban, kiáltsuk a
Szentlélekben: Abba. Atyánk!" (GS 22).

"Az Isten Igéje, aki által minden lett, megtestesült, és ízig-vérig
emberként lépett be a vil~g történelmébe, azt önmagába foglalta
és egy Főben egyesítette. Ö nyilatkoztatja ki nekünk, hogy az Is
ten szeretet, és egyúttal arra tanít bennünket, hogy az emberi tö
kéletességnek és következőleg a világ átalakításának alaptörvénye
a szeretet új parancsa" (GS 38).

"Vereséget szenved végül a halál, Isten fiai pedig feltámadnak
Krisztusban. A szeretet és annak műve megmarad, és az Isten ál
tal az emberért teremtett világ kiszabadul a hiábavalóságnak alá
vetett állapotából" (GS 39).

A lényeg az, hogy a jóságos Atya odaadja nekünk emberré lett is
teni Fiát, s Fiának élete, halála és feltámadása által szívünkbe küldi
az isteni Szentlelket, a szeretet Lelkét. Ezáltal mi, emberek az Isten
"természetében", vagyis szentháromságos szeretet-életében részesü
lünk. Ennek az életnek befogadása a hit és a szeretet által történik:
hittel ráhagyatkozunk a hűséges Istenre, és a Szentlélek által ösztö
nözve követjük a szeretet új krisztusi parancsát, vagyis igyekszünk
úgy szeretni, ahogyan Jézus szeret. Ez a szeretet-élet erősebb a halál
nál: a szeretetté átalakult ember örökké fog élni az Isten országában.
Reméljük tehát, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek működése révén
végül is "Isten lesz minden mindenben" (IKor 15,28).

Ez a kereszténység lényege. Minden más; az egyházi intézmé
nyek, szertartások, parancsok stb. ennek megvalósítására szolgál
nak. Ami ezt a lényeget nem fejezi ki, fölösleges, rosszabb esetben
pedig káros. Ezen meggyőződés alapján látott hozzá a zsinat az
egyház megreformálásához.

A Szentírást az egyház mindig csodálatos isteni ajándéknak te
kintette. A gyakorlatban azonban gyakran nem kapta meg a hí
vek életében a neki kijáró központi helyet. A katekizmusok is in
kább szabatos dogmatikai vagy teológiai meghatározásokat közöl
tek, semmint szentírási szövegeket. Az istentiszteleten elhangzó
szentbeszéd gyakran csupán erkölcstani buzdításokra szorítko
zott. A teológiai oktatásban is a szentírástudománynál lényegesen
nagyobb helyet foglalt el a dogmatika és morális tanítása. A zsi
nat e téren gyökeres változásokat kíván.

"Az egyház a Szentírás könyveit a szenthagyománnyal együtt
mindig hite legfőbb szabályának tartotta és tartja... Ezért a Szerit
írásnak kell táplálnia az egész egyházi igehirdetést." (DV 21).

"A Krisztus-hívőknek szélesre kell tehát tárni a kaput, hogy
hozzáférhessenek a Szentíráshoz. Mivel Isten igéjének mindenkor
kezünk ügyében kell lennie, az egyház gondoskodik arról, hogy a
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SC= Sacrosanctum
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Budapest, 1975.

LG: Lumen Gentium,
dogmatikai konstitúció

az egyházról,
Budapest, 1975.

különböző nyelveken megfelelő és pontos fordítások készüljenek,
főleg a szentírási könyvek eredeti szövegei alapján" (DV 22).

"A Szentírás tanulmányozása legyen mintegy a hittudomány
lelke. A Szentírás szavából virágzik a lelkipásztori igehirdetés, a
hitoktatás és minden keresztény tanítás" (DV 24).

"Nyomatékosan buzdítja a zsinat a keresztény hívőket, hogy a
Szentírás gyakori olvasásával tanulják meg Jézus Krisztus fölsé
ges ismeretét, mert aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisz
tust" (DV 25).

Nyilvánvaló, hogy ezzel a programmal a zsinat protestáns test
véreink egyik jogos kívánságát igyekszik megvalósítani. Ne éljen
a köztudatban az az elképzelés, hogy a protestánsok az igét, a ka
tolikusok pedig a szertartásokat tartják fontosnak. Az ókori egy
házatyák mindig azt mondták, hogy Isten két asztalt terít meg
számunkra: az egyik az Ige, a másik pedig Jézus szent Testének
és Vérének asztala.

A zsinatnak az a rövid mondata, amely szerint a nem katoli
kus keresztényekkel is lehetne közösen fordítani a Szentírást (DV
22), szintén nagyhatású volt: azóta már százszámra jelentek meg
ökumenikus Szeritírás-fordítások. Ezek mindegyike mérföldkő a
keresztények egységéhez vezető úton.

A latin szertartású katolikus egyházban a szentmise és a többi
liturgikus ima és szertartás a Szentszék által a legapróbb részlete
kig meghatározott egységes formában, latinul folyt az egész vilá
gon. A zsinat elrendelte a liturgia gyökeres reformját: "A liturgia
Jézus papi szolgálatának gyakorlása. Ebben érzékelhető jelek jel
zik és az egyes jeleknek megfelelő módon megvalósítják az ember
megszentelését, és Jézus Krisztus misztikus teste, a Fő és a tagok
teljes nyilvános istentiszteletet gyakorolnak" (SC 7).

Az egyház életének csúcspontja a szentmise. "A miseáldozat az
Újszövetség egyetlen áldozatát, vagyis az önmagát egyszeri szep
lőtelen áldozatként Atyjának feláldozó Krisztus áldozatát az Ur
eljövetelének napjáig jelenvalóvá teszi, és hatását alkalmazza"
(LG 28). A szentmise egyben .Krísztus halálának és feltámadásá
nak emlékünnepe, pászka-lakoma" (SC 47). "Azért hatásosak a li
turgikus cselekmények, mert Krisztus jelen van az egybegyűlt hí
vek közösségében, a Szentírás felolvasott igéjében, a misét végző

vagy a szentségeket kiszolgáltató pap személyében, és kiváltkép
pen az Oltáriszentségben" (SC 7).

"A résztvevők aktív belekapcsolódása miatt a zsinat megengedte
a liturgiában a latin helyett a nép nyelvének használatat" (SC 36).

"Megőrizve a római rítus lényeges egységét, helyet kell adni a
jogos változatosságnak és alkalmazkodni kell a különféle közössé
gekhez, vidékekhez és népekhez" (SC 38).

Ezek nyomán a római rítus valamennyi szertartáskönyvét át
dolgozták. Mindenütt bevezették a népnyelvi liturgiát. Egyes or
szágokban, például az afrikai Kongóban, a Szentszék jóváhagyá-
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Az egyház lsten
vándorló népe

sáv al, az őslakosok érzületének és élményvilágának megfelelő

egészen újfajta formában folyik a szentmise, dobolással, afrikai
énekkel, tánccal.

Az Európán kívüli országok katolikusai kitörő örömmel fogad
ták a zsinat liturgikus reformját. Az új liturgia egyik oka annak,
hogy több Európán kívüli országban a katolikus egyház rohamos
fejlődésnek indult. 190D-ban Afrikában például csak néhány millió
katolikus élt, ma pedig már több mint százmillió a katolikusok
száma. Dél-Koreában a század elején alig volt több százezer kato
likusnál. Most már ez a szám a négymillióhoz közelít, A katolikus
egyház súlypontja, mind nagyságát (ma az egy milliárd katolikus
nak kb. 70 százaléka Európán kívül él), mind fejlődésének gyor
saságát tekintve (sok a papi és szerzetesi hivatás, virágzóak a lai
kusok mozgalmai stb.), áthelyeződött Európán kívülre: Latin
Amerikába, Ázsiába, Afrikába.

A magyar katolikus nyelvhasználat egyik fonáksága, hogy a
papokat és szerzeteseket hívják "egyháziaknak". Mintha csak ők

képeznék Krisztus egyházát! Pedig Jézus Krisztus a Szentlélek ál
tal Isten egész új népét tette meg egyházává (LG 9). E nép ván
dorúton van az égi haza felé, és ezért szüntelen megújulásra szo
rul (LG 9). Valamennyi hívő részesedik Krisztus papi, prófétai és
királyi küldetésében (LG 10-12). Mindegyiküknek a Szentlélek
osztogat karizmákat, vagyis sajátos kegyelmi adományokat, és
mindenkinek joga és kötelessége, hogy ezeket a köz javára hasz
nálja (LG 12).

A zsinat szerint "különféle 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 üdvösségre hív" (LG 13). "Az
egyház közösségebe azok épülnek be teljesen, akik Krisztus Lel
két hordozván magukban elfogadják az egyház egész rendjét, és a
hitvallás, a szentségek, az egyházkormányzat és az egyházi kö
zösség köteléke által kapcsolódnak össze Krisztussal, aki az egy
házat a pápán és a püspökökön át kormányozza" (LG 14). Ezek te
hát azok a katolikus hívők, akik a "kegyelem állapotában" élnek.

A nem katolikus keresztények is az egyházhoz "tartoznak", de
- a mi felfogásunk szerint - hozzátartozásuk nem teljes, mert
híjával vannak néhány olyan elemnek, amelyeket Krisztus egyhá
zának szánt.

A nem keresztényekrőlpedig azt mondhatjuk a zsinat nyomán,
hogy a Szentlélek bennük is működik, és segítségével, ha lelkiis
meretük szerint élnek, ők is üdvözülhetnek (LG 16).

A zsinat tehát senkitől sem tagadja meg az üdvözülés lehetősé

gét. Ugyanakkor azonban azt tanítja: Isten akarata szerint szünte
lenül terjesztenünk kell az evangéliumot, hogy minden ember tu
datosan is megismerje és kövesse Üdvözítőjét. Erre kell, hogy tö
rekedjen Isten egész népe. Ahogy a zsinat mondja: "Imádkozik és
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Atestületi (zsinati) elv

A helyi egyház
fontossága ésaz

inkulturáció

dolgozik az egyház, hogy az egész széles világ Isten népévé, az
Úr Krisztus testévé és a Szentlélek templomává váljék" (LG 17). A
II. Vatikáni zsinat egyházképe tehát közösségi, dinamikus és nyi
tott.

A katolikus egyház hagyományosan erősen hierarchikus felépí
tésű, E téren a zsinat nagy változást hozott. Eszerint az egyház
püspökei testületet képeznek, amely az apostolok testületének
utódja, és nemcsak a pápa, hanem a pápával együtt ez a testület
is "hordozója az egész egyházra kiterjedő legfőbb és teljes hata
lomnak" (LG 22). Ezt a hatalmat a legünnepélyesebben az egyete
mes zsinatokon gyakorolják, de ennek az újra felfedezett "zsinati
elvnek" számos más alkalmazása is van.

Minden országban kialakultak a püspöki karok, és növekszik a
püspökök közötti együttműködés. Egész földrészek püspökei is
zsinatokra gyűlnek össze, és adnak ki közös határozatokat és nyi
latkozatokat. Háromévenként Rómában ülésezik a püspöki karok
által megválasztott képviselőkből álló püspöki szinódus.

Az egyházmegyékben a papok papi testületet alkotnak püspö
kük vezetésével. Egyre gyakrabban tartanak az egyes egyházme
gyék egyházmegyei zsinatokat, amelyeken a püspök vezetésével a
papok és a hívek együtt tanácskoznak, és tárgyalják meg az egy
házi élet kérdéseit.

A zsinati elv egyre szélesebb alkalmazása az egyházban sokfé
leséget eredményez, a pápa és a helyi püspök tevékenysége pedig
az egységet erősíti. Így lesz az egyház igazán katolikus, és tükrözi
"Isten sokrétű bölcsességét" (Ef 3,10). Ez egyben közeledést jelent
a protestáns és ortodox egyházakhoz is, a zsinati elvet igen fon
tosnak tartják és gyakran alkalmazzák.

A Szentírásban az egyház szó néha egyes számban (vö. Mt
16,18), néha pedig többes számban (vö. 2Kor 11,28) szerepel. Lé
tezik az egyetemes egyház, Krisztus misztikus teste, és léteznek a
helyi egyházak az egyes országokban, városokban, falvakban. A
katolikus egyház a múltban szinte kizárólag az egyetemes világ
egyház egységét hangoztatta, és az egyformaságra törekedett. A
II. Vatikáni zsinat azonban az egyetemes egyház egysége mellett
a helyi egyházak fontosságát és jogos sokféleségét hangoztatja. Az
egyházról szóló zsinati konstitúció szerint .Krisztusnak az egyhá
za valóságosan jelen van a hívek valamennyi törvényes helyi kö
zösségében. Ezeket a pásztoraikhoz ragaszkodó közösségeket is
egyházaknak nevezi az újszövetségi Szentírás. A maguk helyén
ugyanis ők az Istentől meghívott új nép... Ezekben a közösségek
ben - jóllehet gyakran kicsinyek, szegények vagy szétszórtság
ban élnek - jelen van Krisztus, akinek az ereje kapcsolja össze az
egy, szent, katolikus és apostoli egyházat" (LG 26).

Minthogy minden helyi egyház saját népének kultúrájában él,
ezért jogos és kívánatos, hogy ezek az egyházak az evangéliumot
népükbe inkulturálják. A zsinat még nem használja az azóta elter-
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tevékenységéről,
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Minden hívő feladata
azéletszentség

jedt inkulturáció szót, de annak lényegét már kifejti: "Az egyház
felkarolja és átveszi a népek tehetségeit, szellemi kincseit és szo
kásait, amennyiben jók... Arra törekszik, hogy Krisztus Fősége

alatt egybegyűjtse az egész emberiséget, annak minden értékével,
az ő Lelkének egységében. Ennek az egyetemességnek erejéből

minden egyes rész átadja sajátos ajándékait a többi résznek és az
egész egyháznak... Ezért az egyházi közösségen belül törvényesen
léteznek részegyházak, amelyek saját hagyományaikat követik"
(LG 13).

A missziókról szóló határozatban fejti ki a zsinat részletesen,
hogy "a fiatal egyházak népük szokásaiból és hagyományaiból,
bölcsességéből és tudásából, művészetéből és jártasságaiból fel
használják mindazt, ami képes megdicsőítenia Teremtőt, szemlél
tetni az Üdvözítő kegyelmét és kialakítani a keresztény életet. En
nek a célnak elérés éhez szükséges, hogy minden egyes nagyobb
kultúrkörben szorgalmazzanak olyan teológiai tanulmányokat,
(...) amelyek révén világosabbá lesz, hogy a hit, a népek bölcsele
tét és bölcsességét felhasználva, milyen utakon keresheti a megér
tést, és hogy miképpen lehet összeegyeztetni a szokásokat, életfel
fogást és a társadalmi rendszert az isteni kinyilatkoztatásban fel
tárt erkölcsi követelményekkel" (AG 22).

Ezen elvek alapján az egész világ katolikus egyházaiban elkez
dődött az inkulturáció, megszülettek a latin-amerikai, indiai, afri
kai, japán, koreai stb. teológiák, lelkiségi irányzatok, ímamódok,
új liturgikus formák stb. Így tehát napjainkban az egy gyökérből,

Krisztusból sarjadt egyház egyre inkább a Szentlélek ezerszínű vi
rágoskertjévé kezd alakulni.

Nyilvánvaló, hogy az egy egyházon belüli sokféleség előmoz

dítása az ökumenizmus szempontjából is fontos. Az ökumeniz
mus célja nem a különböző egyházak felszívódása a katolikus
egyházb~, hanem a különbözőségek megbékélt egysége.

"Az Ur Jézus minden tanítványát együttesen és egyenként
meghívta az életszentségre: »Legyetek tökéletesek, amint mennyei
Atyátok tökéletes« (Mt 5,48). Mindegyikükre elküldte ugyanis a
Szentlelket, aki belülről arra indítja őket, hogy szeressék Istent
teljes szívükből, teljes lelkükből, teljes elméjükből és minden ere
jükből, és úgy szeressék egymást, ahogyan Krísztus szerette
őket... Tehát bármilyen rendű és rangú keresztény hivatott a ke
resztény élet teljességére és a tökéletes szeretetre" - fogalmaz a
Lumen gentium (40).

Volt, amikor úgy vélték, ha valaki tökéletes akar lenni, szerze
tesrendbe kell lépnie. A zsinat nagyra becsüli ugyan a szerzetes
séget, de mégsem a szerzetesélet útját tekinti a tökéletességre ve
zető egyetlen lehetőségnek.A keresztény életszentség és tökéletes
ség egyetlen mércéje a hitből fakadó szeretet. Akár házaséletet él
valaki, akár az Isten országáért vállal nőtlenséget, akár pap, akár
orvos, tanár, háziasszony vagy bármilyen más foglalkozású, tud-
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nia kell, hogy Isten előtt csak a szeretet számít, és az, hogy min
denki kövesse az Isten reá vonatkozó, felismert akaratát. A zsinat
e meglátásai nyomán virágoztak fel napjainkban a laikusok (vilá
giak) között a legkülönbözőbb lelkiségi mozgalmak és közössé
gek, amelyek a maguk sajátos módján járják az élethez vezető

egyetlen utat, a szeretet útját,
A II. Vatikáni zsinat egyháza szélesen kitárta kapuit minden

ember előtt, és meghirdette az ember csodálatos méltóságát: "Az
ember az Isten képére teremtetett" (GS 12). "Az emberi természet
bennünk is roppant méltóságra emelkedett azzal, hogy Krisztus
azt magára öltötte... Maga az Isten Fia ugyanis megtestesülése ál
tal valamiképpen minden emberrel egyesült" (GS 22). "Minden
ember alapvetőerr egyenlő, mert mindegyiknek értelmes lelke
van, és Isten képmására van teremtve. Igaz, a különböző testi erő

meg a különböző értelmi és erkölcsi képességek szempontjából
nem egyenlő minden ember. A személy alapvető jogai tekinteté
ben azonban ki kell küszöbölni minden megkülönböztetést, le
gyen annak oka akár nem vagy faj, akár bőrszín vagy társadalmi
helyzet, akár nyelv vagy vallás, minthogy az ilyen megkülönböz
tetés Isten szándékával ellenkezik" (GS 29).

A zsinati tanításnak következő öt pontja ebből az emberi mél
tóság iránti tiszteletből fakad. Az egyház mindig kereste Isten di
csőségét. Ma azonban fokozottabban megérti egy ókori püspök,
Szent Iréneusz állításának igazát: "Az élő ember az Isten dicsősé

ge". Ezért a mai "egyház útja az ember", ahogyan azt II. János
Pál pápa mindig hangsúlyozza.

Az ún. ökumenikus mozgalom indult meg századunk elején a
protestáns egyházak között. A katolikus egyház sokáig távolság
tartóan figyelte ezt a mozgalmat. A II. Vatikáni zsinat viszont azt
Isten kegyelmének ajándékaként értelmezi.

A századok folyamán született egyházszakadásokban többnyire
mindkét fél hibás volt - mondja a zsinat. De azokat, akik ma
napság a katolikus egyháztól elvált felekezetekben születtek és él
nek, nem terheli felelősség a múltért. Meg vagyunk győződve jó
hiszemüségükről, és testvéreknek tekintjük őket. "Hitből megiga
zultak a keresztség által, beiktatódtak Krisztus testébe... Meglehet
bennük a kegyelmi élet, a hit, a remény, a szeretet és a Szentlélek
több benső ajándéka... Krisztus Lelke nem vonakodik felhasználni
ezeket a felekezeteket az üdvösség eszközéül" (UR 3).

A zsinat igényes ökumenikus programot hirdetett meg: egyhá
zunknak meg kell újulnia az evangélium és a többi keresztény
egyház jogos kívánalmait figyelembe véve. Ismerjük meg egy
mást. Küszöböljünk ki minden előítéletet és téves állítást. Végez
zük közösen mindazt, amit hitbeli meggyőződésünk szerint közö
sen végezhetünk. Úgy éljük és magyarázzuk hitünket, hogy a
többi kereszténynek ne adjunk okot a félreértésre. Végül pedig
buzgón imádkozzunk a keresztények egységéért (UR 5-12).
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világ felé

A zsinat után még nem sikerült az egységet létrehozni, de az
egymástól folyamatosan távolodó keresztény felekezetek mozgás
iránya megváltozott: harminc éve közelednek egymáshoz. Isten
kegyelméből reméljük, hogy valamikor eljön a nap, amikor egy
másra találnak.

A zsinat hiszi, hogy Jézus Krisztus jóvoltából a Szentlélek min
den ember szívében működik (GS 22). Ezért a nem keresztény
vallásokat sem tekinti az ördög művének, hanem olyan próbálko
zásoknak, amelyekkel az emberek létünk legalapvetőbbkérdéseire
igyekeznek válaszolni. Ezért jelenti ki a zsinat: "A katolikus egy
ház semmit sem vet el abból, ami ezekben a vallásokban igaz és
szent. Őszinte tisztelettel szemléli azokat a magatartási formákat,
életmódokat, parancsokat és tanokat, amelyek sokban különböz
nek ugyan attól, amit az egyház tart és tanít, mégis nemegyszer
felcsillan bennük annak az Igazságnak sugara, amely megvilágo
sít minden embert (NA 2). Ezért az egyház buzditja a keresz
tényeket, "hogy okosan és szeretettel párbeszédet folytatva és
együttműködve más vallások követőivel, mutassák be a keresz
tény hitet és életet, és egyben őrizzék meg és fejlesszék tovább
azokat a lelki, erkölcsi, valamint társadalmi és kulturális értéke
ket, amelyek ezekben a vallásokban találhatók" (NA 2).

A zsinat után kialakult a vallások közötti párbeszéd, együttmű
ködés, sőt közös imádság is, és megváltozott a korábbi gyűlölkö

dő légkör. Nagyon szépen mondta erről a párbeszédről II. János
Pál pápa: "A párbeszéd által jelenlevővé tesszük köztünk az Is
tent, mert amikor megnyílunk egymás felé, akkor nyílunk meg az
Isten felé" (Nem keresztény vallások vezetőihez intézett beszéd, Mad
ras, 1986,2, 5.).

Az újkor viharos változásai között a katolikus egyház vezetői

sokszor nosztalgiával gondoltak arra az időre, amikor államvallás
volt a katolicizmus. A II. Vatikáni zsinat felismerte, hogy ez a régi
világ visszavonhatatlanul elmúlt, és új világban új módon kell
hirdetnünk az evangéliumot és munkálkodnunk Isten országának
megjelenítésén.

Az egyház és a mai világ viszonyáról szóló zsinati konstitúció
a következő szavakkal kezdődik: .Korunk embereinek, főképpen

a szegényeknek és szenvedőknek örömét és reményét, szomorú
ságát és gondját Krisztus tanítványai saját örömüknek és remé
nyüknek, saját szomorúságuknak és gondjuknak tekintik, és nincs
olyan igazán emberi érzés, amely szíveikben visszhangra ne talál
na" (GS 1). A katolikusok tehát, ha igazán Krisztus tanítványai,
nemcsak magukkal törődnek, nemcsak saját jogaikat védik, ha
nem minden ember boldogságát kívánják szolgálni Krisztus pél
dájára, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő

szolgáljon másoknak.
Nem szabad a keresztényeknek kivonulniuk a világból. "A

Krisztus által megváltott és a Szentlélek által új teremtménnyé
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A szegények
elsőbbsége

alakított ember igenis szeretheti Isten teremtményeit, kell is sze
retnie azokat... Krisztus arra tanít minket, hogy az ember tökéle
tesedésének, és következőleg a világ átalakításának alaptörvénye
az új parancs: a szeretet. Krisztus Lelkének erejével már működik

az emberek szívében, és nemcsak a túlvilág vágyát ébreszti fel,
hanem éppen ezáltal élteti, megtisztítja és erősíti azokat a nagy
lelkű kezdeményezéseket, amelyekkel az emberiség nagy családja
emberségesebbé teszi a maga életét... A földi haladást meg kell
ugyan különböztetnünk Krisztus országának növekedésétől, ez a
haladás mégis sokat jelent az lsten országának, amennyiben hoz
zájárulhat az emberi társadalom különb rendjének megalkotásá
hoz. Miután ugyanis az emberi méltóságot, a testvéri közösséget
és a szabadságot, természetünknek és törekvéseinknek e jó gyü
mölcseit a földön az Úr Lelkének segítségével terjesztettük, azo
kat később újra meg fogjuk lelni, teljesen megtisztítva, amikor
Krisztus átadja az országot az Atyának" (GS 38-39).

Az egyház a középkorig a haladás motorja volt. A középkor
végétől inkább a fék szerepét kezdte betölteni. A jó irányban való
haladáshoz pedig a motor és a fék összehangolt játékára van
szükség, Az emberiség ugyanis nem azokat követi, akik csak fé
kezni tudnak, hanem azokat, akik reményt mutatnak neki. A zsinat
azt szeretné, hogy egyházunk ilyen reményt adó közösség legyen.

Az első századokban az egyház szinte csak a szegények egyhá
za volt, Konstantinusz császár ideje óta fokozottan gazdagodni
kezdett. Így a szegények sokszor úgy érezték, hogy az egyház
csak a gazdagok pártján áll. A ll. Vatikáni zsinat ezen is változtat
ni akar. Lezárta a konstantinuszi kort. Így ír a zsinat: .Krisztus
szegényen és üldözötten vitte végbe a megváltás művét; az üd
vösség gyümölcseinek szétosztása végett az egyházat is ugyaner
re az útra szólítja hivatása. Jézus Krisztus, noha gazdag volt, éret
tünk »szegény lett« (2Kor 8,9). Ugyanígy az egyház, jóllehet kül
detéséken rászorul emberi eszközökre, nem azért alapíttatott,
hogy földi dicsőséget keressen, hanem, hogy saját példájával is az
alázatosságot és önmegtagadást terjessze" (LG 8).

Nagyon konkrétan beszél a zsinat: "Napjainkban különösen
sürgető kötelességünk, hogy megkülönböztetés nélkül minden
ember felebarátjává legyünk, és ha találkozunk vele, őt tevéke
nyen segítsük, legyen az akár mindenkitől elhagyott öreg, akár
igazságtalanul lenézett vendégmunkás, akár menekült, akár há
zasságon kívül született gyermek, akár éhező" (GS 27). "Számos
gazdaságilag kevésbé haladott országban ott terpeszkednek még
a nagy, sőt óriási földbirtokok..., míg a nép nagyobb részének
nincs földje vagy csak törpebirtokos.; Reformokra van tehát
szükség" (GS 71 ).

A zsinat tehát határozottan kiáll a szegények jogai mellett. Eb
ből a felfogásból született Latin-Amerikában a "felszabadítás teo
lógiája", amelynek alapvető kívánalmait ezeknek az országoknak
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DH= Dignitatis
humanae, Nyilatkozat a

vallásszabadságról,
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Egység a
sokféleségben

püspöki karai is magukévá tették, és amely Afrika és Ázsia egy
házaira is nagy befolyást gyakorol.

A vallásszabadság emberi jogként való elismerése terén hozta a
zsinat a legnagyobb változást az egyház hivatalos álláspontjában.
A zsinat előtt az volt az általános tanítás, hogy csak az igazság
nak vannak jogai, a teljes igazság a katolikus egyházban találha
tó, és ezért ettől eltérő tanokat hirdető felekezeteket és vallásokat
legföljebb meg lehet tűrni abban az esetben, ha betiltásuk na
gyobb kárt okozna.

A zsinatnak a vallásszabadságról hirdetett nyilatkozata más
képpen közelíti meg a kérdést: a jogalany az ember. "Az emberi
személynek joga van a vallásszabadsághoz. Ez a szabadság abban
áll, hogy minden embemek mentesnek kell lennie a kényszertől

akár egyesek, akár csoportok vagy bárminemű emberi hatalom
részéről, mégpedig úgy, hogy a vallás tekintetében senki se le
gyen kénytelen lelkiismerete ellen cselekedni, se ne akadályozzák
abban, hogy - jogos határok között - lelkiismerete szerint csele
kedjék, akár a magánéletében, akár a nyilvánosság előtt, akár
egymagában, akár másokkal társulva" (DH 2). "A vallási közössé
geknek joguk van nyilvános istentiszteletek tartására, vezetőik

megválasztásában az államhatalom beavatkozásától való mentes
ségre, hitüknek akadálytalan terjesztésére" (DH 4).

A "jogos határok között" kifejezés azt jelenti, hogy a vallássza
badság ürügyén elkövetett visszaélésekkel szemben az államnak
biztosítania kell a polgárok jogvédelmét és a közerkölcs megőrzé

sét. Állami túlkapásokkal szemben azonban hozzáteszi a zsinat:
"Az embemek a lehető legnagyobb mértékben biztosítani kell a
szabadságot, és azt csak a szükség esetén és annak mértéke sze
rint szabad korlátozni" (DH 7).

Ez igen bátor nyilatkozat. Az egyház nemcsak a maga számára
követeli meg a vallásszabadságot, hanem minden ember és min
den vallás számára. Nem arról van szó, hogy az embemek nin
csenek kötelességei az igazsággal és a megismert Istennel szem
ben, hanem arról, hogy emberhez méltó módon keresse és köves
se az általa felismert igazságot, és ebben semmi állami vagy
egyéb nyomás ne gátolja. A katolikus egyház nem fél az igazság
tól. Tudja, hogy az Isten az emberek lelkét teremtésükkor az igaz
ság felé irányította, tudja azt is, hogya Szentlélek, az Igazság Lel
ke mindenkiben működik. Ezért hiszi, hogy nem kell kény
szereszközökhöz folyamodnia, hanem ráhagyatkozhat az igazság
benső erejére.

A múltban gyakran azt hittük, hogy aki nem mindenben ért
egyet velünk, az vagy ostoba vagy gonosz. A zsinat nem így gon
dolkozik. Azt szeretné, hogy a sokféleség békében együtt legyen,
uniformizálás nélkül. Egységre szükség van, amennyiben az har
móniát jelent. A zsinat kihirdette a következő alapelvet: "Meg
őrizvén az egységet, ahol szükséges, az egyházban mindenki tart-
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Állandó reform

sa tiszteletben a kellő szabadságot a lelki élet és az egyházfegye
lern terén, sőt a kinyilatkoztatott igazság teológiai feldolgozásá
nak terén is" (UR 4). "Semmit sem árt az egyház egységének a
hagyományok és szokások bizonyos különbözősége, sőt az egy
ház díszére válik, és nem csekély mértékben segíti küldetésének
teljesítésében" (UR 16).

A zsinat a politika, a gazdaság és a kultúra terén is elismeri a
különbözőség jogát: "Bizonyos körülmények között gyakran elő

fog fordulni, hogy egyes hívek éppen a kérdés keresztény szem
lélete miatt egy bizonyos megoldást tartanak helyesnek. Más hí
vők viszont, amint ez gyakorta és jogosan megtörténik, nem ki
sebb őszinteséggel másképp fognak vélekedni ugyanarról a kér
désről" (GS 43). A zsinat szerint ilyen esetekben senki se tartsa
önmagát az egyházi gondolkodás egyedüli képviselőjének.

Jézus bűntelen volt, de az egyház ezt nem mondhatja el magá
ról. Nem abban különbözik a katolikus egyház más csoportosulá
soktól, hogy tagjai bűntelenek, hanem abban, hogy igyekszik az
evangélium fényében bűneit és hibáit meglátni, megbánni és ön
magát szüntelenül megreformálni.

A zsinat így beszél: "Míg a »szent, ártatlan és szeplőtelen«

(Zsid 7,26) Krisztus »bűnt nem ismert« (2Kor 5,21), hanem azért
jött, hogy a nép bűneit kiengesztelje, addig az egyház bűnösöket

foglal magában, egyszerre szent is, és folytonos megtisztulásra is
szorul, és ezért állandóan bűnbánatot tart és megújul" (LG 8).
"Noha az egyház a Szentlélek erejéből mindig megmaradt az Úr
hűséges jegyesének..., mégis mind a papok, mind pedig a laiku
sok között az évszázadok során voltak az Isten Lelkéhez hűtlen

tagjai. Korunkban is tudja az egyház, mekkora a távolság az álta
la hirdetett tanítás és az evangéliummal megbízatott emberek em
beri gyarlósága között. A Szentlélek vezette anyaszentegyház
szüntelenül tisztulásra és megújulásra buzdítja gyermekeit, hogy
Krisztus jele világosabban ragyogjon az egyház arcán" (GS 43).

Ilyen meggyőződés alapján rendelt el a zsinat számos refor
mot. Azok, akik az egyházat mozdulatlan sziklatömbnek fogták
fel, úgy érezték, minden megingott. De azok, akik az egyházat te
rebélyes fának gondolták el, örültek, hogy a Szentlélek tavaszi
szelében ennyi új ág, hajtás, levél, virág és gyümölcs keletkezett
rajta.

A zsinat nagy egyházreformot indított el, amely még folyamat
ban van. Sőt vannak visszaesések is. De még ha a zsinat által kí
vánt valamennyi reform meg is valósulna, nem lenne vége a
megújulás művének, Hiszen, ahogy már Szent Iréneusz móndta,
a mindig fiatal Szentlélek újra meg újra megfiatalítja az egyházat,
amelyben lakozik. Mindegyikünk az ő munkatársa ebben a nagy
műben.
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