
Egyház és pluralizmus

BÉKÉS GELLÉRT

Korunk kulturális pluralizmusa és az egyház

A múlt év őszén részt vettem egy nemzetközi megbeszélésen a katolikus egye
temek kulturális autonómiájáról. Az egyik előadó, hivatkozva Pierre Conway
domonkos teológus egy lelkipásztori folyóiratban megjelent írására, azt hangoz
tatta, hogy a természettudományok elméleti igazságai nem feltétlen érvényűek,

s ezért katolikus egyetem csakis az egyetlen abszolút igazságra, Jézus Krisztus
személyére és tanítására épülhet. P. Conway a neves francia fizikus, Pierre Du
hem levelét idézi, amit a természettudományos elméletek igazságáról R. Garri
gou-Lagrange domonkos teológusnak írt. Duhem kijelenti, hogy bizonyos teó
riák, például a kvantum-elmélet sikere a mai fizikában még nem jelenti azt, hogy
ezek az elméletek igazak. Igazság-értékük mindössze annyi, hogy segítségükkel
érthetően megmagyarázhatók bizonyos fizikai jelenségek. P. Conway ennek
alapján megállapítja, hogy ha korunk fizikai elméletei nem is teszik lehetővé,

hogya világ tapasztalati megismeréséból végérvényes igazságokat vezessünk
le, bibliai hitünk által a világ eredetére és rendeltetésére vonatkozólag olyan
ismeretnek vagyunk birtokában, amely a tudományos megismeréstől teljesen
független és annál sokkal biztosabb.

Az előadó, ebben az értelemben, szembeállította a hitből eredő megisme
rést a tudományos tapasztalaton alapuló megismeréssel. Szándéka ezzel az
volt, hogy kiemelje: a katolikus egyetem tanításának abszolút isteni igazságra
és nem relatív értékű tudományos ismeretekre kell épülnie. A hozzászólók
kétségbe vonták állításának helyességét. Nyilván nem a hit tanításának igaz
ságában kételkedtek, hanem azt kifogásolták, hogy egyetemi tanulmányokról
lévén szó, helyes-e a kétfajta megismerés szembeállítása. Az értelmi tisztes
ség és a tanítás hitelessége feltétlenül megköveteli, hogy pontosan megkü
lönböztessük, de ne mérjük egymáshoz a kétfajta megismerési módot. A lé
tünk értelmére és céljára vonatkozó végső és végérvényes választ hitünk ta
nításából merítjük, de ez semmiképpen sem jogosít fel arra, hogy a tudo
mányos kutatás eredményeit, s ezzel evilági értékét és jelentőségét lebecsül
jük. Amit hitünk kizár, az a tudományos eredményeknek csakis olyan ma
gyarázata és összegzése, amely jogot formál arra, hogy végérvényes ideoló
giai választ adjon a lét végső kérdéseire. Ebben az értelemben állapítja meg
a II. Vatikáni zsinat Gaudium et spes kezderű lelkipásztori konstitúciója: "Sem
a természettudomány, sem a technika nem képes a maga módszerével a lét
gyökeréig lehatolni; mégis, mai haladásunk kétségkívül tápot adhat... az ag
noszticizmusnak, ha a természettudományos módszert helytelenül a teljes
igazság felismeréséhez vezető legfőbb szabályként fogják fel. Sót fenyeget a
veszély, hogy az ember túlságosan is megbízva korunk vívmányaiban úgy
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véli, hogy elegendő önmagának, és magánál magasabb rendűt nem is keres.
Ezek az áldásosnak nem mondható jelenségek azonban nem szükségszerűen

folynak a mai kultúrából; nem is szabad miattuk abba a kísértésbe esnünk,
hogy ne ismerjük el a mai kultúra kétségtelen értékeit." (57.)

Korunk sokrétű, pluralista kultúrájának és az egyháznak, a krisztusi hit
nek kölcsönös viszonyáról gondolkodva a zsinat tanításának ezt a kettős el
vét követjük. Egyrészt őszinte értelmi tisztességgel elismerjük a mai kultúra
valódi értékeit, másrészt el akarjuk kerülni annak veszélyét, hogy e kultúra
elemeiból önkényesen összeállított ideológiáktól várjuk a választ létünk vég
ső kérdéseire. A kettő kölcsönös viszonyát azonban csak úgy érthetjük meg,
ha először meggondoljuk, honnan ered és milyen természetű korunk kultu
rális pluralizmusa. Ennek alapján már felvethetjük a kérdést, hogyan viszo
nyul az egyház ehhez a kultúrtörténeti jelenséghez. Majd arra az időszerű

kettős kérdésre keressük a választ, hogy mit nyújthat az egyház kulturális
téren az egyénnek és a társadalomnak a mai világban, s hogya kölcsönösség
értelmében, ez a világ tud-e valami értékeset és hasznosat nyújtani az egy
háznak.

Mit értünk kulturális pluralizmuson?

A 14. században egy rendkívül jelentős kultúrtörténeti mozgalom indult meg
Európa népeinek szellemi életében. Ez a hurnanizmusnak nevezett mozgalom
gyökeresen megváltoztatta a népek gondolkodását és életformáját. Teljes kibon
takozását a 18. században éri el, s azóta "felvilágosodás" néven került a művelt

világ köztudatába. Ez az elnevezés annak idején, bizonyos polemikus éllel, a
középkori gondolkodás "sötétségére" célzott, és a kor műveltségének letétemé
nyese és tanítója, az egyház ellen irányult. Az új kor haladó szellemű gondol
kodói az egyház tételes vallási és erkölcsi tanításában a nyílt és önálló gondol
kodás elhomályosítását látták, kánonjogi rendszerében pedig az egyéni és tár
sadalmi szabadság megkötését vélték felfedezni. Ennek legkirívóbb eseteként a
Galilei-ügyet emlegették. Az elmarasztaló véleményt még jobban alátámasztotta
szemükben az a tény, hogy az egyházi vezetők általában szorosan együttmű

ködtek a politikai hatalom konzervatív gyakorlóival. Arn arra már nem emlé
keztek, hogy őseiket. a népvándorlás barbár népeit az egyház indította el nem
csak a vallás és az erkölcs, hanem a humánus műveltség és az emberibb élet
forma útján.

Kétségtelen, hogy itt döntő jelentőségű, korszakalkotó kultúrtörténeti for
dulatról van szó, Bármennyire is igaz, hogya középkori teológia és bölcselet
logikus gondolkodásra és humánus erkölcsökre nevelve megalapozta az eu
rópai műveltséget, el kell ismernünk, hogya felvilágosodás a tudományos
gondolkodás új módját, s általában az embernek a világhoz, a társadalomhoz
és önmagához fűződő új viszonyát teremti meg.

A felvilágosodás által kiváltott kultúrtörténeti folyamat vezet az emberi lét
evilági liberális szemléletéhez és az egyéni és társadalmi élet teljes szekula
rizációjához. Az újkori ember nem érzi többé az istenhit megvilágosító fényét
és az örökérvényű erkölcsi parancsok kötelező erejét. Sőt azt többnyire aka
dálynak tekinti merész vállalkozása útján, hogy tulajdon tapasztalata és tu
dománya segítségével formája emberibbé a világot.
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Felvilágosodás, emancipáci6, auton6mia, liberalizmus, szekularizáció, 
mind megannyi kulcsszö: ezek jellemzik azt a folyamatot, amely a szabad
gondolkodás és önáll6 életalakítás alapvető jogainak biztosításához vezet, s
végül is rug6ja a technikai haladásnak, az ipari társadalom és a városiasodás
további fej1ódésének. Nyilvánval6, hogya gondolkodás és a cselekvés sza
badsága teret ad az egymást61 eltérő életszemlélet és életalakítás kialakulá
sának. Ennek eredménye a kulturális pluralizmus minden társadalmi követ
kezményével együtt. Ezért, amikor kulturális pluralizmusról beszélünk, ezen
a kifejezésen elsősorban nem azt értjük, hogy egyre jobban szükülő világunk
ban különböző történeti eredetű kultúrák találkoznak és keverednek. Nem e
történeti tényről van szö, hanem ennek mélyebb kultúrtörténeti gyökeréről:

arról, hogy a nyugati ember gondolkodása és életalakítása gyökeresen átala
kult. Ma Istennel vagy Isten nélkül, de önállóan és szabadon akarja kifejteni
képességeit és megélni evilági életét, s ez a törekvése szélesre tárja a kaput
számos lehetséges megoldás felé.

Az egyház álláspontja

Közismert tény, hogya konstantini béke (313) döntő fordulatot hozott az egyház
és a politikai hatalom, általában a kereszténység és a társadalom viszonyában.
Az addig elnyomott, sót többnyire üldözött egyház helyzete gyökeresen meg
változott; az egyház kiváltságok birtokába jutott, s ez a kiváltságos helyzet leg
alább a franda forradalomig, ha nem továbbra is, meghatározta társadalmi és
politikai kapcsolatait. Tény az, hogy vallási és erkölcsi hatása mellett kulturális,
társadalmi, sót politikai befolyása is annyira megnövekedett, hogy a római bi
rodalom szétbomIása után vállalhatta azt a történelmi szerepet, hogy az evan
géliummal a hellenista kultúra, a jogrend és az államszervezés értékes elemeit
is közvetítse a barbár népeknek. Nem csoda, hogy a középkorban az egyház
szinte azonosult a társadalommal: vallás és kultúra, egyház és állam a közélet
ben szorosan egybefonódott. Nagy Károly vagy Szent István állama, hogy csak
a legismertebbeket említsem, ennek iskolapéldája.

E történeti okokból eredő kiváltságos helyzetnek a felvilágosodással bekö
vetkezett kulturális és társadalmi szekularizáci6 elvileg véget vetett, mégha
sajátos történeti hagyományok folytán intézményesen nem egy európai or
szágban meg is órz6dtek elemei. Aszektl1arizáci6 tényét különben a Szent
szék sem fogadta el egykönnyen, amint azt a múlt században a pápai állam
körüli küzdelmek tanúsítják. A hivatalos francia katolicizmus is csak a múlt
század végén jutott el odáig, hogy XIIl. Leó pápa intézkedésére elismerje a
köztársasági államforma törvényességét. De nem is a politikai hatalom kér
dése itt a döntő, hanem ennek társadalmi kihatása. Iskolaügy, szabad sajt6,
polgári házasság, társadalmi mozgalmak, egyháziak katonai szolgálata és a
többi - a szekularizáció által fölvetett megannyi probléma. Ezekkel szemben
az egyház nem maradhatott közömbös, hiszen ezek kedvező vagy kedvezőt

len megoldásától függött, hogy milyen mértékben tud hatást gyakorolni a
társadalmi életre.

Ami az egyház magatartását előbb a liberális, majd a szocialista szekula
rizáci6val szemben jellemezte, az a merőben védekező állásfoglalás volt.
Védte hagyományos jogait és társadalmi intézményeit, amíg csak lehetett, és
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elítélte azt, ami ezekkel ellenkezett. Ám ezek az utövédharcok nem sok ered
ménnyel jártak. Egyre sürgetőbbé vált "az idők jeleinek" felismerése. Nyíltan
szembe kellett néznie a kor kulturális és társadalmi valóságával, de nem a
behódolás szándékával, hanem azzal a világos tudattal, hogy elsődleges fel
adata nem az, hogy kultúrát teremtsen, hanem az, hogy hirdesse az üdvösség
evangéliumát, s prófétai küldetésének tudatában annak örökérvényűüzene
téhez mérje az új kultúra törekvéseit.

Mi az egyház prófétai küldetése a megváltozott világban, s hogyan tudja
teljesíteni azt? Mi az, amit a kultúrtörténeti fejlődés hatásaiból hiteles érték
ként el lehet fogadni? S hol vannak ennek a nyílt szemléletnek határai? Pon
tosan ezt a feladatot vállalta a II. Vatikáni zsinat, s főleg a Gaudium et spes
kezdetű, fentebb említett konstitúció, amely az egyház és a mai világ viszo
nyával foglalkozik.

Ami már első olvasásra szembetűnik ebben a dokumentumban, az annak
a nyílt elismerése, hogy ma gyökeres kulturális és társadalmi átalakulásnak
vagyunk tanúi: "Az emberiség ma történetének új korszakát éli: mélyreható
és gyors változások érik fokozatosan az egész világot. E változásokat az em
ber értelmessége és alkotó tevékenysége idézi elő, ezek azonban visszahatnak
magára az emberre, az egyének és a közösségek nézeteire és vágyaira, gon
dolkodására és cselekvési módjára... Eszerint már joggal beszélhetünk gyö
keres társadalmi és kulturális átalakulásról, amely kihat a vallási életre is." (4)

Nos, ami kihat a vallásra ebben az átalakulásban, azt abban látja a zsinat,
amit fentebb a tudományos és a technikai haladás nyomán kialakult szeku
larizációs folyamatként már elemeztem. A dokumentum "új humanizmus"
névvel jelöli meg ezt a kultúrtörténeti jelenséget. Napjainkban ez nem ritkán
úgy jelentkezik, mint világot és emberi létet értelmező ideológia, és arra tart
igényt, hogy az egyház tanítását merőben emberi tapasztalatból merített val
lási és erkölcsi elvekkel helyettesítse. A dokumentum megállapítja, hogy ez a
szellem "ma már erősen befolyásolja az irodalmat, a művészetet, az ember-tu
dományok és a történelem tanítását, sőt a törvényhozást is." (7) Meg kell azon
ban jegyeznünk, hogy voltaképpen nem egyetlen ideológiáról van szó. Külön
böző bölcseleti inspírádók nyomán az "új humanizmusnak" különféle válfajai
vannak, s csak abban egyeznek, hogy mint végérvényes választ, elutasítják a lét
végső kérdéseire vonatkozó egyházi tanítást és annak következményeit. Ezért
nem csak hívők és nem hívők csoportjára, hanem számos kisebb csoportra oszt
ják a társadalmat. Az egyház ma ebben a sokrétű, pluralisztikus világban él.

Kérdés: mi az egyház álláspontja és tennivalója ebben a helyzetben? Két
ségkívül nem elég az egyházi tanítás hagyományos formáihoz ragaszkodni.
Nem elég azt hangoztatni, hogya téves ideológiáktól bizonyos értelmi és
erkölcsi megtérés útján vissza kell térni az egyház által képviselt örökérvé
nyű igazságokhoz. Ez még akkor sem elég, ha a dokumentummal egyetértve
úgy látjuk, hogy az egyházi tanítás visszautasításának legmélyebb gyökere
az emberi szívben, a szenvedélyek és az indulatok okozta belső egyensúly
hiányában rejlik. Maga a dokumentum is többet kíván: ,tisztánlátásra, józan
kritikaí értékelésre és értelmi tisztességre akar nevelni. Ujdonsága éppen az,
hogy határozottan síkraszáll "a földi dolgok jogos autonomiája" érdekében,
vagyis elfogadja a szekularizáció alapvető követelményét anélkül, hogy a
szekularizmus útvesztőjébe tévedne. A megkülönböztetés világos és határo
zott. "Ha a földi valóságok autonómiáján azt értjük, hogya teremtett dolgok-
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nak, maguknak a közösségeknek is, megvannak a saját törvényeik és értéke
ik, amelyeket az embemek lépésről lépésre fel kell ismemie, alkalmaznia és
alakítania kell, akkor az autonómia megkövetelése !eljesen jogos; korunk em
bere igényli, sót a Teremtő akaratának is megfelel. Eppen a teremtés tényéből

következik ugyanis, hogy minden dolognak megvan a maga állaga, igazsága
és jósága, megvannak törvényei és megvan a saját rendje: ezeket az embemek
tisztelnie kell azzal, hogy elismeri a tudományok és művészetek sajátos mód
szereit... Ha azonban az evilági dolgok autonómiája kifejezésen azt értik,
hogya teremtett dolgok nem függnek az Istentől, és hogy az ember a Terem
tőre való tekintet nélkül rendelkezhet velük, akkor minden istenhívőmegérti,
mennyire hamis ez a nézet." (36)

A földi dolgok helyes értelemben vett autonómiájának ez az elismerése
annyira őszinte, hogy a zsinat nem vonakodik attól, hogy elmarasztalja az
ezzel ellenkező magatartást. "Hadd fejezzük ki mély sajnálkozásunkat bizo
nyos szellemi magatartás miatt, amely néha még a keresztények közt is meg
nyilvánult, akik nem látták mindig elég tisztán a természettudományok jogos
autonómiáját. Ez a magatartás nézeteltérésekre vezetett, szenvedélyes vitákat
váltott ki és sokakkal elhitette, hogya hit és a tudomány szemben állnak
egymással." (36) Ezek a szavak egészen konkrét értelmet nyertek, amikor II.
János Pál pápa a múlt évben, október 31-én, a Pápai Tudományos Akadémia
tagjai előtt kifejzte őszinte sajnálatát Galilei heliocentrikus tanításának"tra
gikus félreértése" miatt.

Ez a pozitív állásfoglalás azonban nem feledteti el a zsinattal, hogy mindez
veszélyes kísértéssé is válhat, ha a szekularizmus útvesztőjébe téved. Tagad
hatatlan, hogy ha egyének és csoportok csak a maguk érdekeit nézik, hely
telen önszeretetükkel megrontják mindazt, ami valódi érték ebben a világban:
összekeverik a hiteles t a látszólagossal, s ezzel felborítják az értékek Isten-al
kotta rendjét. Következésképpen kerékkötői lesznek a kulturális haladásnak,
megbontják a társadalmi egyenlőséget, akadályozzák a javak igazságos el
osztását, végül is nemzeti és nemzetközi téren megzavarják a népek békés
együttélését. Keresztény ember adjon példát arra, hogy az evangéliumi sze
génység szellemében hogyan kell lelki szabadsággal használni, sőt élvezni a
földi dolgokat, mert csakis így juthat az ember a világ istenakarta birtoklá
sára, az Apostol paradox kifejezésével, "mint akiknek semmije sincs, de min
dene megvan". (2Kor 6,10)

Az egyház végül is a kulturális értékek jogos önállóságának elismerésével
elfogadja a kulturális pluralizmust és a mai társadalomban jelentkező szeku
larizációs folyamatot, ha ez mint megtévesztő ideológia, nem tart igényt a
világ és az emberi lét végső értelmezésére. Am ebben a megoszlott világban
az egyház arra is akarja segíteni az embert, hogy az evilági dolgokban is el
tudja választani a valódi értéket a káprázattól, és úgy éljen a földi dolgokkal,
hogy az örökkévalókat el ne veszítse.

Egyház és világ kölcsönös viszonya

Az a kettős tény, hogy egyrészt az egyház küldetése ehhez a világhoz szól, és
az üdvösség jóhírének e világ kulturális és társadalmi körülményei közt kell
valóra válnia, másfelől ez a világ kultúráját és társadalmi életét tekintve nem
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függ az egyháztól, sőt jogos autonómiával bír, elkerülhetetlenül fölveti a kérdést
a ketlő egymáshoz való viszonyáról. A kérdést még reálisabbá teszi az a tény,
hogy maga az ember, aki ebben a világban, ennek kulturális és társadalmi kö
rülményei közt él, azonos azzal, akihez az evangélium örömhíre szól, s aki arra
hivatott, hogy ebben a világban járjon az örök üdvösség útján.

Ezt a viszonyt nyilván kétfelől lehet megközelíteni. Felvethetjük a kérdést
úgy, hogy mit nyújthat az egyház kulturális téren egyénnek és társadalomnak
a mai világban. De kérdezhetjük azt is, hogy ez a mai kultúrvilág tud-e va
lami értékeset és hasznosat nyújtani az egyháznak.

Amit az egyéni embemek nyújtani tud az egyház, az elsősorban személyi
értékének, s ezzel személyiségi jogainak maradéktalan elismerése. Keresz
tény szemmel nézve, ez abból a bibliai hitből származik, hogy Isten megszó
lítja az embert, s ezzel jeIét adja, hogy személyesen ismeri és szereti, s arra
hívja, hogy szeretetének közösségében üdvözüljön. Mindez elismerése an
nak, hogy önálló, értelmes és szabad, de egyben erkölcsileg felelős személy.
Ez a gyökere lelkiismereti szabadságának és mindazon jogainak, ami képes
ségeinek kifejlesztéséhez és szabad gyakorlásához, társas kapcsolatainak ki
alakításához szükséges. De ebből származik kötelezettsége is, hogy mind
ezért felelősséggel tartozik. Téves volna, ha az ateista humanizmus nyomán
úgy gondolnánk, hogy személyiségünket csak akkor birtokolhatjuk teljes
mértékben, ha függetlenítjük magunkat Isten törvényeitől. Onálló, szabad
létünk a Teremtő ajándéka. Személyi értékünk éppen abban ,nyilvánul meg,
hogy önként megtehetjük, amit erkölcsi jónak ismerünk fel. Am ami erkölcsi
jó, azt nem mintegy kívülről erőlteti ránk a Teremtő, hanem mélyen a lelki
ismeretünkbe írta. Pontosan ebben az értelemben állítja elénk és tudatosítja
bennünk az egyház Isten tízparancsát. Jézus Krisztusban pedig erkölcsi esz
ményt állít elénk, aki egyúttal erőt is ad arra, hogy ösztönszerű önzésünktől

megszabadulva, készségesen forduljunk embertársunk felé, és megtanuljuk
azt tenni, amit kívánunk, hogy velünk tegyenek. Ezzel a gyakorlati szeretet
útjára lépünk, ami nemcsak keresztényi hivatásunk - emberi létünk kitelje
sedésére is ez vezet.

S mit tud adni az egyház a mai társadalomnak? Kétségkívül az emberi
közösség, az összetartozás és együttműködés nagy eszményét, sőt belső er
kölcsi erőt ahhoz, hogy törekedjenek is ennek megvalósítására a népek. Ez
az eszmény közös eredetünk és azonos rendeltetésünk tényéből származik,
amint a Bibilia a teremtésről és Isten országának beteljesüléséről tanítja. Az
erőforrás pedig maga Krisztus, aki az üdvösség jóhírével és Szentlelke erejé
vel a szeretet közösségébe gyűjti Isten fiait. Az egyház arra hivatott, hogy
amit Krisztus értünk tett, azt a történelem folyamán valóra váltsa a világban.
Emberi közösséget, a nemzeti társadalom vagy a népek egyetemes társada
lmi egységét nem a politikai szervezet rneröben hatalmi eszközeivel, hanem
az elmék és szívek tudatos és önkéntes jószándékával és erőfeszítésévellehet

csak megvalósítani. Ez az egyház bibliai hite, s ezt tanítja a népeknek.
Erdemes megjegyeznünk, hogy az Egyesült Nemzetek társadalmi szer

vezetében (Non Governrnental Organization) ezt a szellemet képviseli a Szent
szék állandó delegátusa. Ez a politikai egyezkedésektől független, merőben

társadalmi szervezet a fegyverkezési verseny csökkenésével ma egyre több ener
giát tud fordítani a harmadik, sőt a jelen helyzetben a második világ emberibb
életkörülményeinek megteremtésére. Ezen a téren állandó és aktív együttmű-
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ködésével a Szentszék világviszonylatban igyekszik elvégezni azt a feladatot,
amire helyi körülményeinek megfelelőenminden egyházi közösség hivatott.

Ellenkező oldalról kiindulva úgy vethetjük fel a kérdést, hogy tud-e a világ,
a kulturális sokféleségben élő társadalmak valami értékeset és hasznosat nyúj
tani az egyháznak? A zsinat válasza igenlő. A dokumentum nyíltan elismeri,
hogy az egyháznak "javára válik a múló századok sok tapasztalata, a termé
szettudományok haladása és a kultúra különféle formáiban rejlő gazdagság",
mert ezek abban segíthetnek, hogy egyre jobban megismerjük az emberi ter
mészetet, s ezzel a krisztusi üdvösség megvalósulására is új utak nyílnak.

Tény az, hogy az egyház már történetének kezdete óta megtanulta, hogy
küldetését csak akkor tudja teljesíteni, ha állandó eszmecserét folytat külön
böző korok és kultúrkörök népeivel, azokkal, akiknek az evangéliumot hir
deti. Ma inkulturációról beszélünk, ami az inkarnáció mintájára azt jelenti,
hogy az isteni Igének folyton-folyvást testet kell öltenie egy-egy nép nyelvé
ben és kultúrájában, különben a nép nem fogja magáénak érezni az evan
gélíumot, s ezért ez nem is lesz átformáló hatással életére.

A gyakorlati következmény nyilvánvalóan az, hogy "az egyház kiváltkép
pen azok segítségére szorul, akik akár mint hívők, akár mint nem hívők, a
világban élnek, jól ismerik a különféle intézményeket és szaktudományokat,
és értik a bennük megnyilatkozó szellemiséget. Isten egész népének feladata,
főleg a pásztoroké és hittudósoké az, hogya Szentlélek segítségével figyel
mesen hallgassák korunk sokféleképpen felhangzó szavát, állapítsák meg hi
telességét.értelmezzék és az isteni Ige fényénél vonják le belőle a következ
tetéseket. Igy lesz a kinyilatkoztatott igazság egyre teljesebben felfoghatóvá,
egyre érthetőbbé és egyre alkalmasabbá arra, hogy hirdessék." (44.)

Végül is mindez nem csak azt jelenti, hogy az egyház elismeri a mai kultúra
valódi értékeit. Ennél többet jelent: azt, ahogy tudatában van annak is, hogy ez
a kultúra gazdagíthatja. A gazdagodás nyilván nem a bibliai tanítás tartal
mára vonatkozik, hanem annak mélyebb megismerésére, teljesebb kifejtésére
és korszerűbb alkalmazására. Azok, akik ezt a gazdagodást a kultúra és a
társadalmi élet bármely ágában elősegítik, nem csekély szolgálatot tesznek
az egyháznak. Sót ezt teszik még azok is - vallja a zsinat -, akik akár a
múltban, akár a jelenben bármi módon támadták vagy támadják az egyházat.

Ebből a zsinati tanításból az értelmi tisztesség és a szellemi nyíltság apos
toli szava csendül ki: "Vizsgáljatok meg mindent, ami jó, azt tartsátok meg!"
(lTessz 3,21) S ezt az a meggyőződés élteti, hogy tudomány és technika,
felvilágosodás és szekularizáció, kultúra és társadalom, végső soron minden,
ami valódi érték, a teremtő Istentől van, s az ő teremtményét megváltó és
üdvözítő szeretetét szolgálja, "Minden a tiétek - írja az Apostol a Korintu
siaknak -, de ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené: (lKor 3,23)

Tanú rá a zsinat: az örökkévalóságra irányuló küldetése mellett, sőt abban
bennfoglaltan, korunk pluralista kultúrájában is megértette és vállalja evilági
feladatait az egyház.
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