
ra." (GS 3.) Az emberiség haladása végső távlataiban az Isten Országának eljöt
tét segíti elő, az egyház egyszerre tevékenykedik az emberiség földi s túlvilági
boldogsága érdekében. "Az új föld várásának nem csökkentenie, hanem fokoz
nia kell a szorgoskodást, hogy szebb legyen a föld, amely némiképp már sejteti
az eljövendő világ körvonalait." (GS 39.)

A cikkírók fölvetik azt a kérdést is, hogy vajon mi valósult meg a zsinat kezde
ményezéseiből. Nehézségeket is említenek: sokakat megzavart ez a megváltozott
szemlélet, s egyfajta relativizmushoz vezetett, részben a hittételek, részben az
erkölcsi törvények terűletén. Jónéhányan így érvelnek: "Ha az egyház így változ
tathatja az álláspontját, akkor mi miért nem választhatjuk meg, hogy mit
higgyünk és tegyünk?" Az ilyen tévedések csak úgy szüntethetők meg, ha a zsi
nat egész gondolatvilága, az új teológiai szemlélet lassan beépül a köztudatba: a
'katolikusok hitébe és erkölcsi tudatába, kapcsolatába a másképpen gondolko
dókkal, a többi emberrel, a társadalommal és az egész világgal. Céloznak azokra
a jelenségekre is, amelyek mintha lassítanák, sőt néhol megakasztanák a zsinati
tavasz kibontakozását akár az egyházi közéletben, akár a teológiai kutatásban,
akár az ökumenikus mozgalomban. Mégis úgy látják: a Lélek ma is érzékelhe-

.tően működik egyházában.
Húsz év persze aligha elegendő idő ahhoz, hogy minderről tárgyilagos törté

neti számvetést készíthessünk. A zsinat utáni egyház korszaka tulajdonképpen
még csak most van kezdődőben.Ezt a korszakot találóan jellemezte Döpfner bí
boros a német nemzeti szinóduson, 1973-ban: "Az egyházat ostromlókat és vé-
,delmezőket néha elfogja ugyanaz a csüggedés. Az egyházat olyan régimódi hajó
nak látják, amelyet az újabb fejlődés viharai ronccsá zúznak. Egyiküknek sem
tudok igazat adni. Rossz hasonlatot választottak. Ez az egyház nem a pusztulás
homokzátonyán vesztegel, hanem a megújulás hajóépítő dokkjában. Elismerem,
hogya dokkok nem idilli erdei tisztások. Itt sok a lárma, a huzat, a kellemetlen
ség, néha a veszély is. De itt nem tönkreteszika hajókat, hanem új utakra készí
tik fel őket."

A felhasznált tanulmányok: Cardinal Suenens: Aux origines du Concile Vatican ll. - G. Thi/s: Vingt
ans apres Vatican ll. - Mgr. R. Coffy: L'Église, vingt ans apres Vatican ll. (Nouvelle Revue Theologi
que 1985/1-2. szám.) - E. Schrofner: Katholische Theologie nach dern ll. Vatikanum.... F. Wu/f: Hat
das Konzil seine Zielsetzung erreicht? (Geist und Leben 1984/4. sz.) - W. Kasper: Die Kirche als uni
versales Sakrament des Heils (in: Glaube im Prozess, Herder 1984.)

L. L.

Maritain a dialógus embere volt. Megalkuvás nélkül, amikor az igazság forgott
kockán, de .sohasem pártoskodva saját eszméinek védelmében, különösen, ha
azok csak vélekedés tárgyát képezték Ez olyan példa, amely követést érdemel
mindazok részéről, akik hűségesen szeretnék szolgálni azt az igazságot, amely
nem az övék, mivel fentről való. Ezt az igazságot olyan vizsgálódás közepette kell
felkutatni, amelyegyidőben jelent elkötelezettséget a tudományos szempontból
szigorú kutatás felé és nyitottságot a kinyilatkoztatás- felsőbb közlése iránt,
amely előtt a hittel és szeretettel teli magatartás kötelező.

Il. János Pál pápa
(fordította Aczél László)

756


