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A II. Vatikáni
zsinat jelentősége
Ahogy azt egy református teológus látja

A századforduló sokakat indított arra, hogy a véget ért 20. század
történéseit, eseményeit kiértékeljék. Ez - úgy gondolom - még
erőteljesebben és alaposabban történik az egyházon belü!. Meg
győződésem, hogy ehhez a számvetéshez nagy segítséget kapha
tunk a II. Vatikáni zsinat üzeneteinek vizsgálata során, ami a pro
testáns egyházakban végbement sokszínű ébredési mozgalmakkal,
a Karl Barth és baráti köre körül kibontakozott nec-reformátori te
ológiával együtt a 20. század igen jelentős eseményei közé tarto
zik. Mindkettő erőteljes tanúskodás amellett, hogya romlás, az el
esettség, az embertelen diktatúrák, a minden eddiginél alaposabb
technikával végrehajtott tömeggyilkosságok, a 20. század háborúi
és az ezek által okozott reménytelenség ellenére van remény, mert
a szomorú események között kimagaslik Krisztus keresztje, és az,
hogya Feltámadott Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

A 20. század a borzalmak százada volt, azonban ekkor történt
néhány rendkívüli jelentőségű esemény, melyek kőzűl kettőre

már utaltunk:
1) A nec-reformátori teológia, ami a racionalizmus útvesztői

be tévedt protestáns teológusokat visszavezette Krisztushoz.
2) A II. Vatikáni zsinat, mely oly módon fogalmazta újra az

Evangélium nagy igazságait, hogya régi igazságok a századok
alatt rájuk rakódott idegen takaró alól kiszabadulva újra ragyog
hatnak. Ezzel pedig óriási előrelépés történt a több mint száz
éve elindult ökumenikus program megvalósulása felé: közelebb
Krisztushoz, hogy közelebb jussunk egymáshoz.

A 20. században Isten munkája a megújuló reménység öröksé
gét hagyta a kibontakozó új évezredre. Ugyanis mind a II. Vatiká
ni zsinat, mind a nec-reformátori teológia hitelesen és erőteljesen

tett hitet arról, hogy a Teremtő Isten, a Hatalmas, a Csodálatos,
Megváltó Isten, aki a megváltás-szabadítás művét véghez viszi.
Ennek a műnek központi eseménye a Testtélétel, azon belül is a
Kereszt és a Feltámadás. Ebben foglalhatjuk össze mind a II. Vati
káni zsinat, mind a nec-reformátori teológia lényegét. A megúju
lással Isten gondviselése felkészítette az egyházat a 21. század 
máris még súlyosabbnak mutatkozó - kihívásaira.

3) Azt sem szabad elfelejteni, hogya 20. század alatt bontako
zott ki az ökumenikus mozgalom, melynek születését a missziói
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Az ökumenizmus
kibontakozása

1R. Kottje - B. Moeller:
Ökumenische
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M. Grünewald - Chr.

Kaiser, Mainz-München,

1970,31,67--68.

A Szentírás-tudomány
előtérbe kerülése

felelősség és felekezetre szakadás botránya indította el. Ez a
mozgalom protestáns kezdeményezésre indult, amibe azonban
mind a római, mind az ortodox egyházak bekapesolódtak. Az
egyházak közti viszonyra nézve mélyen szimbolikus jelentőségű

az ugandai mártírok tanúskodása a 19. század legvégén. Ezeket
a részben római katolikus, részben protestáns misszionáriusokat
máglyán égettette meg Baganda királya, mert látta veszekedésü
ket, majd behívta az iszlám misszionáriusokat.

4) Az Egy Anyaszentegyház - különösen a század második
felében - olyan területi és számbeli növekedést tapasztalt, ami
re még nem volt példa az emberiség történetében, még talán az
apostoli időkben sem.' 1945 után, különösen Afrikában történt
az áttörés. Ekkor lett egészen világossá, hogya keresztyénség
nem a fehér ember vallása csupán, hanem minden népé.

XXIII. János pápát a történelem felett uralkodó Isten - szol
gálati helyein szerzett egyházi tapasztalatai, valamint kora meg
rendítő háborúi között - készítette fel a pápaságra. Németor
szágban a 16. század egyházi szétválásának szomorú következ
ményeivel, valamint a szekularizáeóval kellett szembenéznie. Tö
rökországban közvetlen tapasztalatokat szerzett a keleti egyház
teológiájának és kegyességének mélységről, másfelől arról, hogy
ez az egyház kisebbségben, idegen, gyakran ellenséges környe
zetben él. Az iszlám jelentőségével is ott ismerkedett meg. Az
egyház helyzetét világviszonylatban látva kapta az indítást az
"aggorniamento" és az "ablaknyitás" jelentőségéről.

A kontextushoz tartozik az is, hogy még jóval XXIII. János
előtt XII. Piusz, aki még nem gondolkozott ökumenikus össze
függésekben, meglátta a Szentírás mind nyelvi-irodalmi, mind
történet-kritikai kutatásának szükségességét. Ezért rendelte el,
hogy a bibliai tudósok ne csak a Vulgata szövegét, hanem az ere
deti nyelvű szövegeket vizsgálják (Divino afflante spiritu). Ez még
jóval a II. Vatikáni zsinat előtt a különféle felekezetek bibliakuta
tói között közvetlen munkakapcsolatokat hozott létre. Ekkor a
protestáns egyházakban már erőteljes bibliakutatás folyt a barthi
teológia Deus dixit élmény megtapasztalásának hatásaira. A bib
liakutatók összetalálkoztak és tanultak egymástól. A zsinat elő

készítő munkáira mindez hatással volt, és hozzájárult a későbbi

ökumenikus kibontakozáshoz.

***
E sorok írója a szentendrei református gyülekezet lelkipásztora
ként ismerkedett meg annak idején a II. Vatikáni zsinat döntései
vel. A pártállami időben sokszor szereztem tapasztalatot arról,
hogy a hatóságok (ÁEH) mindent megtettek a zsinat döntéseinek,
útmutatásainak teljes mértékű érvényesítésével szemben. Ugyan
ilyen erővel fáradoztak azon is, hogyegyházainkat szembeállítsák
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A szentendrei
gyülekezet példája
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20. században.
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(szerk.): Szárszó
1992-2001. A

Református Értelmiségi
Konferenciák előadásai.

More, Budapest.
2002, 381-393.

A zsinat ekkléziológiai
tanítása

egymással. A magyarországi római katolikus egyházban a pozitív
hatások kívülről is tapasztalhatóan először a liturgikus életben
mutatkoztak meg: az anyanyelvű mise és a szembemiséző oltár je
lentőségét azonnal felismertük. Szentendre kiváltságos hely volt
az ott szolgáló református lelkész számára. Az ottani légkörben
szinte lehetetlen volt nem ökumenikusnak lenni, már az
"ökumené előtti" években. Szentendrén az akkori diktatúra viszo
nyai között is "kipróbáltatott" az Evangélium, és Isten erejének bi
zonyult akkor is (Róm 1,16). Tizennyolc éven át órarenden belül
tanítottam hittant a Ferences Gimnáziumban, és így napi kapcso
lataim voltak az atyákkal. A zsinat felekezetközi hatásainak általá
nos megtapasztalásra Ma~yarországonmégis tovább kellett várni,
mint a világ más tájain. Eletemben először a kenyai Szent Tamás
szemináriumban tartottam előadásokat római katolikus papjelöltek
nek. Prédikálás szolgálatára először egy brazíliai kolostorban kap
tam lehetőséget. Hazánkban az általános olvadás késóbb indult.

Ezen szubjektív, de - úgy gondolom - a lényeghez tartozó
megjegyzések után kívánok rátérni a II. Vatikáni zsinat üzenete
néhány számunkra is fontos vonásának felvázolására a teljesség
igénye nélkül. Áttekintésem során először szeretnék rámutatni
azokra az üzenetekre, melyekben mint református teológus nagy
örömmel "az egyszer a szenteknek adott kőzős hit" (lúd 3) idő

szerű megfogalmazását látom; melyek bennünket is erősítenek
és a közös vallástételre bátorítanak. Nem volna helyénvaló és
őszinte, ha a dokumentumokban található olyan tételek némelyi
kére ne mutatnék rá, melyek - látásunk szerint - még ma is
elválasztóan hatnak közöttünk. Tisztában vagyok azzal, hogy
ezen elválasztó tényezők egy része csupán nyelvhasználat kérdé
se. Fel kell fedeznünk az egymás nyelvhasználata mögötti közös
tartalmat, ha első pillantásra ellenkezni látszanak is egymással.2

Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy református teológusként
nem kívánok és nem is ülhetek egy makulátlanul tiszta egyház
képviselőjének ítélőszékébe. A jóváhagyó vagy elmarasztaló íté
let Istené. Annak is tudatában vagyunk, hogya neo-reformátori
teológia kibontakozása előtt a racionalizmus nagyon átjárta az
európai protestáns teológiai gondolkodás jó részét, mely szinte
mindannak a megtagadását jelentette, amiért a reformátorok él
tek, és meghalni is készen voltak.3

***
A zsinat egész üzenetére nézve - Isten iránti hálaadással 
őszinte örömmel és meggyőződéssel vallom, hogya zsinat igazi
Ige-Esemény, a Deus dixit valóságos megtapasztalása volt. Isten
testté lett Fia, az Örök Ige, ez a valóságos Isten és valóságos ember,
Krisztus volt a zsinat középpontjában. Az ősi Trinitárius
Krisztológia hatalmasan érvényesült. Ez adta meg az ekkléziológia
bibliai és szisztematikai megalapozását. Ez mind a Lumen
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4VŐ. Római Katolikus
Evangélikus

Közös Nyilatkozat.

Lumen gentium

5George A. F. Knighl:
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1976, 94.
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Helvét Hitvallás XIX:
,A sákramentomok...
melyekkel. .. ígéreteit
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7Mudge - Dean 

Sesboüé (szerk.):
Towards a Common

Understanding of the
Church. Warc,
Genéve, 1991.

BEgyház ott van, ahol az .
Ige tisztán hirdettetik és
a sákramentomokat az

Úr akarata szerint
ünneplik, valamint

egyházfegyelmet és
diakóniát gyakorolnak.

gentiumban, mind a többi iratban világosan érvényesül. A legfon
tosabb dolgokban a reformátorokkal közös hang biztos trombita
szava hangzott. Vonatkozik ez az ekkléziológiával együtt a Szent
lélek munkájára a hívők életében, és a kegyelemből hit által való
megigazulás tanítására is."

A Lumen gentium konstitúció első fejezete "Az egyház miszté
riuma" címet viseli, amiben benne vannak XII. Piusz Mystici
corporis Christi enciklikájának reminiszcenciái is. "Az Isten népe"
című második fejezet az előzővel együtt egészséges egyensúlyt
teremt a misztérium és az egyház történeti, empirikus valósága
között. A Teremtés, majd a Fiú küldetésének befejezésével elkül
dött Szentlélek továbbviszi a megváltás művét az egyházban. A
Szentírásban található képeket felsorolja és rámutat azok jelentő

ségére. Ökumenikus szempontból is jelentős, hogya különböző

felekezethez tartozó bibliakutatók megegyeznek abban, hogy a
Krisztus test koncepció nem metafora, hanem valóság. Kibontás
ra kerül itt, hogya valóság misztérium: "Lelkének közlése által
titokzatos módon mintegy a saját testévé tette minden népből

meghívott testvéreit."
Az Újtestamentum, elsősorban a Corpus Paulinum foglalkozik

részletesen a titok misztériummal. Ennek hangsúlyozását külő

nösen fontosnak tartom. Szeretném itt felhívni a figyelmet arra,
hogy az egyház misztériuma és a szentségek kőzőtt mély és az
Újszövetségben szemantikailag is kimutatható összefüggés van.
Ezen a ponton azonban ismét fordítási problémával találjuk
szemben magunkat.

Mi tulajdonképpen a szentség? A Biblia nagy latin fordítója,
Szent Jeromos (Hieronyrnos) a müsziérion (titok) szó fordítására
használja a sacramentum latin szót. Az Írásban a titok rendszerint
Isten elrejtett vagy kijelentett titkaira vonatkozik (5Móz 29,29;
Dán 2,22; Ef 3,3-6). Vonatkozik Isten tetteinek demonstrálására
is, ezért írhatja a budapesti skót misszió volt lelkésze: "Izráel ki
szabadítása lsten szabadító szeretetének sákramentumi jele."?
Hitvallásaink tanításai is ebbe a jó irányba mutatnak." Ez az
egyházaink közti teológiai párbeszéd számára kétszeres jelentő

ségű: egyfelől az egyház és a szentség - amit az újgörög orto
dox liturgikus szövegek is müsztérionnak neveznek - közti mély
és szerves kapcsolatot mutatják és erősítik. Másfelől segítenek a
hagyományosan a reformátusok által nem vallott koncepció, az
egyház mint sacramentum megértésében és elfogadásában. Erre
vonatkozólag az utolsó előtti római katolikus-református dialó
gus7 záró szövege a következőket tartalmazza: A szentségek re
formátus hitvallásokban található definícóiban Isten Krisztusban
adott ajándékai szent cselekményekben jelennek meg. Ez törté
nik az egyházban.8 Isten a gyülekezet tetteiben tárja az emberek
elé Krisztus titkos jótéteményeit." Az egyház valóban müsztérion,
Jeromos szavával sacramentum. Ezért fogalmazott így a II. refor-

850



Az utóbbi keltő az
előbbiek része. Ugyanis
a fegyelem az Ige kész

séges elfogadása. A
diakónia pedig az Úrva
csorában kezdődik, ahol

megosztjuk a kenyeret
és a bort. Ez folytatódik

a hétköznapok
istentiszteletében.
ApCsel, 2,37-47.

Pásztor János: Misszió
a XXI. században Som

hegyi Kiadó, Budapest
Velence, 2000, 307-316

9Kálvin tanításában a
titok, a Krisztussal való

titokzatos egyesülés igen
jelentős szerepet játszik.

Az Institutio III. és IV.
fejezetében 35-ször van

erről szó. Különösen
fontos az Úrvacsorával

kapcsolatban:
IV17.11-12.

Vö. Niesel Vilmos:
Kálvin theologiája

Coetus Theologorum,
Debrecen,

1943, 103-108.
1°Mudge - Dean 

Sesboüé (szerk.):
Towards a Common

Understanding of the
Church Warc,

Genéve. 1991,40.

11/nstitutio IV3.2

A világi hívőkről

mátus-római katolikus dialógus: "A két felfogás: az egyház az
Ige teremtménye (református creatura Verbi) és a kegyelem sák
ramenturna (római katolikus sacramenium gratiae), ugyanazon va
lóság kűlőnbőzö nézőpontból való kifejezésének is tekinthető,

melyek egymást kiegészítik (eomplementary),"1l1
A Corpus Paulil/um kűlőnősen hangsúlyozza, hogya Krisztus

titka (Ef 3,3-6) Test koncepció lényeges velejárója az, hogy kariz
mákat oszt az Úr az egyházban, melyek által épül a Test. A ké
sőbbiekben az is kifejtésre kerül, hogy az épülés soha nem öncé
lú: a testnek azért kell egészségesnek lenni, hogy betöltse külde
tését: az igazaknak "az igaz Abeltől az utolsó választottig" az
egyházban való összegyűjtését (1/2),

A Lumen gentium szövege az egyház zarándok jellegét kiemel
ve jut el a másik nagyon fontos alapkoncepció. az egyház mint
Isten népe valóságának kibontásához. A mi Heidelbergi Káténk
54. feleletéhez hasonlóan kimutatja a kontinuitást az ószövetségi
istennépe és a pünkösdkor megalakult egyház kőzött. Az 1Pét
2A-lO-re és a Róm 12)-re építi a szöveg az Isten népe egyete
mes papságáról szóló bibliai tanítást. Nagy jelentőségű az is,
hogy az 1993-ban megjelent Katekizmus még hangsúlyosabban
foglalkozik e témával. Itt ugyan nincs közvetlen utalás arra, de a
IL 9-ben mondottak magukban foglalják azt, hogy ez a péteri
szöveg az Exodus 19,5-6 be- és kiteljesedése, Hangsúlyozódik itt
az is, hogya hívek egyetemes papsága - éppen úgy, mint a
"szolgálati papság" - Krisztus papságában részesedve kapja a
felhatalmazást és az erőt küldetése betöltésére (IV/33),

Mélyen igaz bibliai gondolatokat olvashatunk itt "a föld összes
nemzeteiben jelenlévő Isten egyetlen népe" küldetéséröl, valamint
arról, hogy az egyház katolicitásának gazdagsága megmutatkozik
abban is, hogy minden rész átadja sajátos ajándékát a kőzős meg
gazdagodásra (II/13). A "szolgálati papság" hierarchikus struktú
rájáróI és a "péteri tiszt" (egy nyáj egy pásztor) szerepének jelen
tóségéról mondottakra a későbbiekben térek vissza.

Nagy jelentóségűnek tartom a püspökök feladatköréről és fe
Ic!ósségéról mondottakat. A püspök fő feladata az Evangélium
hirdetése és a hit egységének megőrzése, A püspökök és a pap
ság viszonyát tekintve a Lumen gentium szövege részben meg
egyezik a - Kálvin által is minieterium ae ordonak nevezett 
egyházi szolgálat egységéről mondottakkal." Ugyanakkor a ré
szesedés (participatio) gondolatának hangsúlyozásával, valamint
azzal, hogya papokat a püspök munkatársainak és barátainak
nevezi, új értelmet adott a hierarchia szónak. Itt már lényegében
nem uralomról. hanem közös szolgálatról van szó.

Ugyanez vonatkozik a "világi hívők"-ről mondottakra. E feje
zet címe a latin szövegben Dc laicis, amit magyarra - meggyő

ződésem szerint kissé félrevezetően - világi hívőknek fordítot
tak. Ebben a hibában mi reformátusok is osztozunk. amikor a
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12Heidelbergi Káté 32.:
"azért hívnak keresz

Iyénnek, mert Krisztus
nak tagja és papi, prófé

tai és királyi tisztének
részese vagyok".

A zsinati
dokumentumok

református
szempontból

problematikus részei

A történeti
folytonosság kérdése

13Hans Küng: Die
Kirche. Herder,

Freiburg-Basel-Wien,
1967,419-427.

14Révész Imre:
A debrecen-egervölgyi

Hitvallás és a
Tridentinum. Magyar

Protestáns
Irodalmi Társaság,

Budapest, 1934.

nem ordinált egyházi tisztségviselőket, presbitereket, kurátoro
kat "világi" jelzővel illetjük. A taos Isten népe - ahogy azt a Lu
men gentium is kifejti -, akik Krisztus papi, prófétai és királyi
tisztének részesei, mint ilyenek vannak jelen a világi dolgokban
(in rebus saecularibus - Jn 17,15),12 "hogy ott legyenek Krisztus
tanui, és hatást fejtsenek ki a társadalom életére". Ők kovász
ként és a kapott világosság felragyogtatásával terjesztik Isten Or
szágát. Az ő világban szerzett tapasztalataikra a "felszentelt
pásztoroknak" is figyelniük kell (IV/37), akikkel együtt hivatot
tak az életszentségre (V/39). Mély belső helyesléssel olvashattuk
az egyház eszkatologikus jellegéről szóló tanítást is, mely napja
ink apokaliptikus eseményei között kűlönős jelentőséget nyer.

Vannak azonban a zsinat szövegeinek olyan részei, melyek
erősen problematikusak református teológusok számára. Ilyen a
felszentelt szolgálat hierarchikus tagozódása annak ellenére,
hogy a régebbi koncepcióhoz képest pozitív változások vannak.
Megváltozott azonban a minőségi különbség a püspökök mint
az apostolok utódai és a többi klerikus között. Ezzel együtt
problematikus számunkra a "péteri tiszt" sok vonatkozása.
Ezekkel az eljövendő dialógusainkon foglalkozni kellene. Ide
tartozik az a megfogalmazás is, mely szerint Krisztus jelenléte
az egyházban a püspökök személyéhez kapcsolódik. A szöveg is
utal Jézus ígéretére, melyben ő jelenlétét két vagy három sze
mély nevében való összejövéséhez köti (Mt 18,20). Az Úr jelenlé
te ezen ígéret Szentlélek által való megvalósításának eredménye.

Súlyos problémát jelent számunkra az egyház katolicitásának
és az apostoli folytonosságnak (succesio apostolica) a Péteri Székhez
és a püspökök folytonosságához való kapcsolása. A történeti foly
tonosság az Isten népe életébe ágyazott egyházi szolgálat egysé
gében van. (Megjegyzendő, hogy ezt a látást Hans Küng részlete
sen kifejti Die Kirche című művében, me ly még püspöki
"Imprimatur"-ral a híres római katolikus Herder kiadónál jelent
meg. 13

) Ezért nevezték az első magyar református hitvallást
Confessio catholicának (565), mely a Tridenti zsinatról nem csak
kritikailag nyilatkozik, és azt az Egy Anyaszentegyházon belüli
eseménynek tekinti." Egyetlen reformátor sem volt hajlandó ki
lépni az egyházból. Valamennyien a meglévő, akkor 1500 éves
egyház megreformálásával foglalkoztak. Kálvin Institutioja és egyéb
írásai tele vannak az egyházatyák és a középkori teológusok (pél
dául Clairvaux-i Szent Bernát) tanításaira való utalásokkal. Itt kell
megemlíteni azt is, hogy a csalatkozhatatlanságnak itt is kifejtett,
bár az előzőeknél lényegesen közösségibb módon megfogalmazott
koncepciója látásunk szerint sem az Írással, sem az Egyetemes egy
ház tanításával, de például II. János Pál pápa az egész keresztény
világ és sok kívülálló által is igen nagyra értékelt bűnvallásaival is
nehezen egyeztethető össze. Osszességében a szövegek e szem
pontból általunk is helyesnek ítélt irányba mozdulnak el.
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A mariológai fejezetben foglaltakról: Mi is "köszöntjük őt,

mint az egyház egészen kiemelkedő és páratlan tagját" (VIII/
53), akit Kálvin nostra magistra névvel tisztelt." Egyetértünk,
hogy "Mária anyai feladata az emberekre vonatkozólag semmi
képpen nem homályosíthatja el, nem is csökkentheti Krisztusnak
(. .. ) egyetlen közvetítői szerepét" (VIII/60). Idézhetnénk még a
60-67. §-ok számos nagyszerű mondatát. Nem látjuk azonban
megalapozottnak a Szűz Mária bűntelenségéről szóló tanítást és
a Máriához való könyörgés lehetőségét (VIII/69). Mi együtt tu
dunk imádkozni Szűz Máriával, de hozzá nem. Hiszünk abban,
hogy a hívek - így Ő is - részesedik az Egyetlen Közbejáró
szolgálatában (lTim 2,1-5). A későbbiek során (Apostolicum
actuositatem) a laikus apostolátus hangsúlyozásával még tovább
viszi és gyakorlati útmutatással köti egybe az egyetemes papság
jelentőségéről szóló tanítást.

Elismeréssel szólhatok a Sacrosanctum concilium üzenetéről. A
liturgia egyik célja az üdvösség mindenki számára való felaján
lása. Ehhez logikusan kapcsolódnak az Ad gentes missziót illető

megállapításai. Az anyanyelvű liturgia bevezetése, a hívők aktív
részvételére vonatkozó, és a hívek ez irányú tanításának fontos
ságára utaló részek hathatósan felszámolták azt az egyébként is
gyengülő szemléletet, mely szerint a liturgia misztikus-mágiku
san hat. A reformátorok határozottan szembefordultak az ex
opere operato gondolat rítusra való alkalmazásával. Az 1993-as
Katekizmus ki is mondja ennek nyomán: az opus nem a rítus,
hanem Krisztus műve." ami hat a Szentlélek által. A liturgiában
az ige hirdetésének és a szentségek ünneplésének egységét
hangsúlyozza a szöveg. A reformátoroknak ezt a tanítását a raci
onalizmus hatásaira háttérbe szorította az európai protestantiz
mus, mely a keresztség értelmét gyakran a megmosattatásra kor
látozta. Az 1/5--6 megfogalmazása a keresztségben Krisztussal
együtt való meghalásról és feltámadásról a lényegre mutat rá
(Róm 6,3-6). Örömmel tudunk "ámen"-t mondani az Eucharisz
tiáról szóló fejezetre is. Itt egyetlen nehezen elfogadható monda
tot találtam: A pap magános imádsága elengedhetetlenül fontos.
Azonban a magán mise ellenkezik a Mt 18,20 már kifejtett értel
mezésével: istentisztelet tartásához két személyre van szükség. A
szent zsolozsmáról, a liturgikus évről, valamint a zene és ének
szerepéről mondottakból mi is sokat tanulhatunk.

A kinyilatkozatás lényege kristály tisztán fogalmazódik meg a
Dei verbum konstitúcióban. Számunkra az is örvendetes, hogy a
szöveg szerint a Szentírás és a Tradíció "összefonódik és átjárja
egymást". Nincs tehát a revelációnak két külön forrása. Az Írás
magyarázásáról, értelmezéséről, Isten "leereszkedéséről" mon
dottak alapvetően fontosak valamennyiünk számára. A szentek
nek egyszer adott hit megőrzésének, értékelésének kifejtésének
történelmi folyamata számunkra is drága és fontos még akkor is,
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Dignitatis humanae

Unitatis redintegratio

Közös missziánk
a 21. században

ha egyes részkérdésekben nem teljes közöttünk az egyetértés. A
papi szolgálat kérdéseiről is ezt mondhatom. Az imitatio Christi,
az odaszánt élet, a lelkipásztorok közti testvéri közösség hang
súlyozása egyházaink életének egyik legfontosabb kérdése. Az
általunk is tisztelt cölibátus teológiai értékelése kivételével itt is
konszenzust látok.

A Dignitatis humanae nyilatkozat a vallásszabadsághoz való
emberi jogból indul ki, s mondanivalója összhangban van a zsi
natnak az egyház kűldetéséröl, az Ige hirdetéséről mondottakkal.
Kifejeződik benne hit és bizalom abban, hogy Isten igéje erő.

Ezért semmi szükség nincs - és soha nem is lehetett volna 
semmire, ami az Ige hathatóságát állami kényszer segítségével
próbálja megjavítani. Az igehirdetés Isten hatalmára, az Atya von
zására épít. Az állam feladata e szempontból a vallásszabadság
megvédese. mondja a nyilatkozat szövege O/6). Az utóbbi tizenkét
esztendő próbálkozásai az egyház és a társadalom viszonyának
rendezésére kűlőnősen időszerűvé teszik e deklaráció űzenetét.

Az Unitatis redintegratio üzenete arról tanúskodik, hogy a római
katolikus egyház elkötelezte magát a minden Krisztusban hívő és
Krisztust hirdető közösség egységéért való kűzdelemre, Ebbe az
elkötelezettségbe belefért az is még a hetvenes években, hogy az
Eucharisztiát közösen ünnepelhettük. Arról már a zsinat rendel
kezett, hogy az ökumené kérdéseinek fontos helye van a lelkész
képzésben is. Nyilvánvaló, hogy bennünket, protestánsokat zavar
az egyház és az egyházi közösségek közti különbségtétel. Ha eze
ket a szövegeket egybevetjük és áttekintjük az azóta mutatkozó
fejlődést, nyilvánvalóvá lehet, hogy az ekkléziológiánk közti kű

lönbség elsősorban a felszentelt szolgálat értékelésében van. Itt
van a legtöbb tennivaló. Erre mutat rá a római egyház hivatalos
képviselői által is aláírt Limai Dokumentum is (Keresztség,
Eucharisztia, szolgálat, 1982). Bár ezt így közvetlenül megfogalmaz
va nem látom, valójában az Eucharisztia értékelésében sem a dog
ma az elválasztó tényező, hanem az, hogy római katolikus értel
mezés szerint a mi felszentelésünk és szolgálatunk érvénytelen.

Viszont értékelni tudom a római katolikus testvérek közeledé
sét, a közös szolgálatokat az imahéten és más alkalmakkor is. Ez
számukra nagyobb nehézséget jelent, mint a mi számunkra. Így
hálás vagyok minden testvéri aktusért. Ha pedig arra gondolok,
hogy hetven évvel ezelőtt nem is tekintettük egymást keresz
ténynek, lelkészeink tarokkoztak, de az egyház és a szolgálat
dolgaival nem foglalkoztak, akkor látjuk, fél évszázad alatt mi
lyen óriási utat tettünk meg. Krisztus ígéretében bízva és re
ménykedve tekinthetünk a 21. századbeli missziónk felé. Nem
tudjuk, mit hoz a holnap. Azt azonban tudjuk, hogy Krisztus
ekklézsiáján a pokol kapui sem vehetnek diadalmat. Ennek az
ekklézsiának vagyunk tagjai, és Isten Országának együtt
meghívottjai. Így kell együtt hirdetnünk az Örök Evangéliumot.
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