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Az egyház bibliai képel

Az egyház mint
történelmi jelenség

Üdvösségünk misz
tériuma: az egyház
"Jézus nem ezt az egyházat akarta" - a többnyire ilyen vagy ehhez
hasonló kijelentések közül E. Dewermann beszélgetésének címét
ragadom ki a Der Spiegel című hetilapból. (1991/52. 61.)

Egyáltalán akart-e Jézus egyházat alapítani? Közismert a moder
nista A. Loisy ironikus megjegyzése: Jézus Isten országának elérke
zését hirdette, ám az, ami - idétlen magzatként - megszületett:
az egyház. Ezzel és más hasonló állításokkal száll szembe a hit
védelmében, következetes logikával az alapvető dogmatika. Esze
rint a vallás igazságának (demonstratio religiosa) és a keresztény hit
nek mint az igaz vallásnak (demonstratio christiana) bizonyítását kö
veti harmadik lépésként annak igazolása, hogy az egyház, főként

a római katolikus egyház azonos a Krisztus által alapított egy igaz
egyházzal (demonstratio catholica).

Ha kezünkbe vesszük a II. Vatikáni zsinat Lumen gentium kez
detű dogmatikus konstitúcióját vagy az új Katekizmus ennek nyo
mán fogalmazott szövegét, ott az újkori racionális kritikával szem
ben kialakult hitvédő módszer helyett az egyháznak bibliai képek
kel és kifejezésekkel történő pozitív üdvtörténeti bemutatását talál
juk. Ezek közt a leglényegesebbek, hogy az egyház Isten újszövet
ségi népe, ez a nép a szövetség szerzőjéhez, Krisztushoz tartozik:
Ó az egyház feje, s ezt az egyházat, misztikus értelemben az Ó
testét, Krisztus Lelke élteti, ezért az egyház a Szentlélek temploma.
Az egyháznak ez a bibliai bemutatása többet mond a mai ember
nek, mint a hitvédő logika, mert lelki igénye, hogy megértse, mi a
szándéka Istennek az egyházzal. Mi az egyház rendeltetése az em
beriség életének történelmi folyamatában? S hogyan vált ez valóra
Jézus Krisztus társadalmi örökségében, az egyházban?

A gondot itt nyilván az okozza, hogy az egyház történelmi je
lenség: változó korokban és kultúrákban él, s a változó életkörül
mények közt maga is folyamatosan változik. Érthetően különbö
zik a zsidó környezetben született első jeruzsálemi közösség Pál
apostol hellenista kultúrkörben alapított egyházaitól; a mártírok
egyháza a Konstantin császár türelmi rendeletét követően kiala
kult birodalmi egyháztól; s a megtért barbár népek középkori
egyházai a reformáció hívő gyülekezeteitől vagy a felvilágosodás
hatására formálódott adminisztratív egyházi szervezetektől; nem
is szólva a mai demokratikus vagy szocialista államokban élő

egyházakról. A felsoroltak közül melyik valósította meg hitelesen
Jézus Krisztus örökségét? S ha maradéktalanul egyik sem, akkor
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van-e, ami lényegében meghatározza az egyházat, ami egyetlen
korhoz vagy kultúrkörhöz kötött megjelenési formájával sem azo
nosítható, de - még ha különbözö mértékben is - jelen van va
lamennyiben? Mi az egyház belső mivolta? Hogyan volt ez jelen
a múltban, és van jelen ma is az emberiség életében? Erre a kér
désre szeretnék adott keretek közt vázlatosan válaszolni.

Isten Országa és az egyház

Mk 1,15

Az. egyház az
üdvösség tervében

Vö. 1Tim 2,3-4

Az. egyház csirija
a teremtésben

Róm 1,25

Az első, amire figyelnünk kell, az, hogy Jézus evangéliumi öröm
híre Isten országának elérkezéséről és nem az egyház alapításáról
szól. "Az idő betelt - olvassuk első szavát küldetése kezdetén -,
közel van Isten Országa. Térjetek meg, és higgyetek az üdvösség
jóhírében." Az ország, amiről Jézus beszél, a Biblia hagyományos
nyelvén Isten uralmát jelenti. Országa ott van jelen, ahol uralma
megvalósul. S ez alapjában határozza meg Isten és ember, Teremtő
és teremtmény viszonyát. Üdvözítő uralom ez, mert a Teremtőnek

az a szándéka, hogy általa szeretetének közösségébe vonja teremt
ményét. Ezért arra hívja, hogy uralmának vállalásával ebben az
Isten-közösségben találja meg létének beteljesedését, boldogságát
és üdvösségér, Erre az üdvözítő szándékra, Isten egyetemes üdvö
zítő akaratára válaszol az a történelmi jelenség, amit általában val
lásnak, társadalmi vonatkozásban egyháznak nevezünk. Ebben a
vonatkozásban idézi az új Katekizmus Alexandriai Kelemen mély
értelmű szavait: "Ahogy Isten akarata egyetlen cselekedet, amit vi
lágnak hívunk, úgy szándéka az emberek üdvössége, és azt egy
háznak hívjuk." (760)

Mindez nem jelent kevesebbet, mint azt, hogy az egyház, egy
felől mint a Teremtő üdvözítő szeretetének kinyilvánítása, másfe
lől mint a teremtmény felszólítása a készséges válaszra, csírasze
rűen már jelen van a teremtés tényében. Ám az ember tragédiája
éppen az, hogy ez az üdvözítő szándék az ember készséges vála
szának hiánya miatt mindjárt a kezdetben kudarcot vall. Pál
apostol a Római levélben kifejti, hogy az ember ugyan képes volt
felismerni a teremtés művéből a Teremtőt, de való életében még
sem ismerte el őt Urának. "Isten igazságát felcserélték hamisság
gal - írja -, és inkább a teremtménynek hódoltak és szolgáltak,
mint a Teremtőnek." Azzal, hogy mint annak idején bálványok
képében, vagy mint ma közvetlenül az anyagi javakat, a szerel
met, a hatalmat isteníti az ember, hamis választ ad az üdvözítő

szeretetre, és bűnével letér az üdvösség útjáról.
Isten azonban hűséges önmagához: nem mond le eredeti szán

dékáröl, megvalósítására az ember üdvözítésének sajátos, szemé
lyi kiválasztáson alapuló új ú~át választja, Megszölítja Ábrahá
mot - és készségét látva -, megígéri neki, hogy általa mégis
csak valóra váltja az emberi bűn miatt elvetélt üdvösséget. "Áb-
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rahám hitt Istennek, és ez megigazulására szolgált - idézi Pál
Róm 15,6 apostol a Teremtés kDnyvét. Ábrahámot hitünk atyjának nevezi az

egész bibliai hagyomány, mert hívő engedelmességgel elfogadja
Isten üdvözítő szeretetét, a felajánlott szövetséget, és ezzel elő

képszerűen immár létrejön Isten és ember közössége: az egyház.
Az ószövetségi egyház Ábrahám története szervesen folytatódik az ószövetségi nép

kiválasztásában. Isten prófétájának, Mózesnek szavára a nép ki
vonul a bűnös világot jelképező Egyiptomból (exodos), a pusztá-

Kiv 19,3-8 ban találkozik Istenével, és mint Ábrahám, hívő engedelmes
séggel fogadja a felajánlott szövetséget. Ez a szövetség megterem
ti az ószövetségi egyházat (qahal Jahve). Általa megvalósult volna
Isten üdvözítő uralma az emberiség életében, ha a nép hűséges

maradt volna a megkötött szövetséghez. Ám hűtlenségük miatt, .
amit a próféták kemény szavakkal szüntelenülostoroznak, de fő-

Vö. Iz 10,20-21; Mik 2,12 képpen a Messiás visszautasítása miatt, végül is nem feleltek meg
hivatásuknak, hacsak nem Mária és a Messiás körül összegyűlt

tanítványok, a "hívő maradék" által nem.
A Messiás az, aki népe és az egész emberiség helyett, de az ő

nevükben, hiánytalanul válaszol Isten üdvözítő szándékára. Jézus
Krisztus, az emberré lett egyszülött Fiú személyében, élő valóság
ként lép közénk Isten üdvözítő szeretete, de beteljesül végre az is,
amire eddig hiába várt az Isten: Ó az ember maradéktalan vála
sza erre a szeretetre. Jézus Krisztus lényegében az emberben ön
magát adó Isten és az Istennek önmagát adó ember. Istenemberi
mivoltában egyesíti Isten üdvözítő szeretetének teljes megnyilat
kozását az ember hiánytalan válaszával, ezért Ó maga a szövet
ség Isten és ember között. Az Ó keresztre feszített és megdicsőült

emberségében válik valóra az a szövetség, az istenemberi életkö
zösség, ami maga az egyház. Vele, a Fővel egyesít az Ó hitre, re
ményre és szeretetre indító Szentlelke, az Ó szakramentumai és
Eucharisztiája, hogy testének tagjaiként részesei legyünk ennek az
életközösségnek. Az egyház ebben az üdvözítő életközösségben
járja történelmi zarándokútját, míg az Úr második eljövetelével
Isten mennyei Országában be nem teljesül, amiben hisz, amit re
mél és szeret.

Az egyház hisz - az egyházat hisszük

Az egyházat mint istenemberi életközösséget történeti létében az
határozza meg, hogy hívó emberek közössége. Élő tagjaiként azok al
kotiák, akik hisznek Isten üdvözítő szeretetének Jézus Krisztusban
történt végérvényes kinyilatkoztatásában, és hitük a beteljesedés
reményével, valamint Isten és az embertárs gyakorlati szeretetével
párosul. A krisztusi üdvösség az egyházi igehirdetés és a húsvéti
szakramentumok ünneplése által ma is jelen van a világban. Az
egyház hiszi az evangéliumi igét, és reménységben, szeretetben s
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Az egyház
mint a hit tárgya és

alanya

főleg az Eucharisztia ünneplése által meg is éli, amit hisz, ezért a
hit közössége.

Ám az egyház nemcsak alanya a hitnek, hanem tárgya is. Nem
csak azok közössége, akik hisznek, hanem az a közösség, amit hi
szünk. Hiszem, hogy ebben a közösségben jelen van a krisztusi.
üdvösség, mert az egyház Ura, a Kyriosz, aki immár az Atya di
csőségében él, Szentlelkével jelen van, és jelenvalóvá teszi az álta
la szerzett üdvösséget. Hiszem, hogy az egyház a Lélek erőtere, s
ebben a lelki térben az evangéliumi ige és a húsvéti szentségek
szüntelenül részesítenek az üdvösség kegyelmében. Ezért abban
az egyházban, ahol az üdvösség megvalósul (communitas salutis),
hiszem az egyházat, ennek az üdvösségnek közvetítőjét (mediairix
salutis). Ezt vallom meg vasárnaponként a hitvallásban.

Látható intézményben láthatatlan Isten-közösség

Azsinat tanftása
az egyházról

Mivel az egyház hitünk tárgya, kérdés, hogy valójában mit hiszek,
vagyis hogyan határozhatom meg pontosabban, amit hiszek, ami
kor az egyházat hiszem. Némely régebbi szöveg alapján szíveseb
ben használom a tárgyesetet, mert ezzel világosabban megkülön
böztetem Istenbe vetett hitemet attól a hittől, amely az egyházra
mint istenhitem és üdvösségem közvetítőjére irányul. Amikor
ugyanis az egyházat hiszem, akkor tagjaként magaménak vallom
azt a látható intézményt és szervezett közösséget, amelyben a lát
hatatlan kegyelmi valóság, Istennek Krisztus által végbevitt üdvö
zítő műve a Szentlélek által jelen van, és kifejti üdvözítő erejét a
világban. Tehát hiszem a látható emberi közösségben a láthatatlan
isteni üdvösség megvalósulását.

A láthatónak és a láthatatlannak ez a kettt5s egysége az, amit a
II. Vatikáni zsinat Lumen gentium kezdetú konstitúciójában világo
san megfogalmaz: "Az egyetlen közvetítő. Krisztus, látható szer
vezettségben alapította meg és tartja fenn szüntelenül szent egy
házát, amely a hit, a remény és a szeretet közössége ezen a föl
dön; általa árasztja mindenkire az igazságot és a kegyelmet. De
nem kell két valóságnak tekintenünk a hierarchikus szervekkel el
látott társaságot és Krisztus misztikus testét, a látható gyülekeze
tet és a kegyelmi közösséget, a földi egyházat és a mennyei ja
vakban bővelkedő egyházat: ezek emberi és isteni elemekből álló
egyetlen összetett valóságot alkotnak..."

Ez a zsinati tanítás mélyrelátó teológiai megoldása annak az
alapvető egyháztani dilemmának, hogy vajon hierarchikusan
szervezett látható intézmény-e az egyház, vagy a Szentlélek által
megvalósított Isten-közösség Krisztusban. A reformáció hit
vitáinak hevében Bellarmin bíboros Luther tanításával szemben.
az egyetemes egyház látható intézményességét emelte ki. Az egy
ház olyannyira látható és megtapasztalható valóság - írja -,
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Controversiae, tom.ll,
Iib.II., 53·54

Einheít in derKirche,
oder das Prinzip des
Katholízismus, 1825

Symbo/ik oder
Darstellung der

dogmatíschen
Gegensatze der
Katholíken und

Protestanten nach ihrer
öffentlíchen

Bekenntnisschriften, 1832

"mint a római nép, vagy a francia királyság, vagy a velencei köz
társaság". A felvilágosodás racionalista teológiája ezen a vonalon
odáig ment, hogy az egyházban nem látott mást, mint - az ál
lam mintájára - jogilag tökéletesen megszervezett társaságot (so
cietas perfecta), amely mennyei boldogságot biztosít az embernek.
Erre visszahatásként fogalmazta meg J. A. Möhler tübingeni teo
lógus "pneumatocentrikus" egyháztanát. Einheit... cÍIDű fiatalkori
művében patrisztikus tanulmányai és a romantikus közszellem
hatására azt a meggyőződését fejti ki, hogy az intézményes egy
ház nem más, mint a Szentlélek által társadalmi testet öltött sze
retetközösség. Néhány év múlva, érettebb meggondolás alapján,
módosította fiatalkori művének egyoldalúságait. Symbolik:. cÍIDű

munkájában "krisztocentrikus" irányban, az Istenember kettős

egységének mintájára értelmezte az egyház kettős struktúráját.
Ebben az értelemben olvassuk a zsinati konstitúcióban, az imént
idézett szöveg folytatásaként, hogy az egyház isteni és emberi
elemekből összetett valósága "kitűnő analógia alapján a megtes
tesült Ige misztériumához" hasonlítható.

Az egyház e tanítás szerint már nem merőben mint látható, hi
erarchikusan szervezett intézmény áll előttünk, hanem - ismét a
Lumen gentium szavaival - "mint az Atya, a Fiú és a Szentlélek
egységében egybegyűjtött nép", más szavakkal, mint látható kö
zösségben láthatatlan szentháromsági Isten-közösség. Lényegében
ez az egyház misztériuma.

Az üdvösség szakramentuma

Mármost a kérdés az, hogy az egyház misztériuma hogyan lesz
üdvözítő valósággá. Mi módon kapcsolódik egymásba a látható és
a láthatatlan, az isteni és az emberi elem? S hogyan szolgálják
együttesen az ember üdvösségét? A konstitúció erre a kérdésre is a

Az. isteni Ige organonja megtestesült Igére hivatkozva válaszol. Jézus Krisztusban Isten Igé
je, a második isteni személy a Szűzanya méhében emberré lett, s
ezzel emberi mivoltában élő szerve és eszköze (organon), teológiai
nyelven szakramentuma lett az isteni Igének. "Amint ugyanis a felvett
emberi természet az isteni Igének szolgál mint az üdvösségnek vele

Vö. Ef4,16 elválaszthatatlanul egyesült élő szerve - úja az Efezusi levélre hivat
kozva a konstitúció -, ugyanilyen módon szolgál az egyház tár
sadalmi szerkezete az őt éltető Léleknek, testének növekedésére."

Ezt a tömör szöveget részletesebben ki kell fejtenünk. Itt vol
taképpen Jézus istenemberi személyének, a hiposztatikus uniónak
helyes megértéséről van szó. Ezt a személyi egységet nem úgy
kell értenünk, mintha az isteni és az emberi elem egymás mellett
léteznék Krisztusban, vagyis mintha a Fiúisten az ő emberi lelké
ben laknék, hiszen ezt az isteni bennünk lakást minden hívő és

Vö. Jn 14,23 igaz emberről állítja az írás.
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Jézus: az üdvösség
szentsége

Az egyház ls:
szentség

Vö. 1Tim 2,5

Az Ige megtestesülése valójában azt jelenti, hogy a Fiúisten, az
Atya akaratából, a Szentlélek közreműkődésével megteremtette
Mária méhében tulajdon emberségét, vagyis teljes mivoltában lét
rehozta és magáévá tette azt, ami őt valóságos emberré tette. Jé
zus Krisztusban tehát lsten és ember ontológiai értelemben, a lét
rendjében egy személy. Nyilván nem isteni természete szerint halt
meg, hiszen Isten halhatatlan, ám az a személy, aki emberi termé
szete szerint halt meg, az lsten Fia.

Ez a teológiai meggondolás az alapja annak a zsinati tanítás
nak, miszerint Jézus Krisztus emberi mivoltában jele, élő szerve
és eszköze istenségének, vagyis az Ó istenemberi személyében az
Isten Fia emberi természete által vitte végbe üdvözítésünk müvét.
Ó tehát üdvösségünk szakramentuma, mert istenemberi szemé
lyében és húsvéti áldozatával Ó valósította meg az új és örök
szövetséget, Isten és ember végérvényes, felbonthatatlan közössé
gét.

Nos, az egyházban az isteni és emberi elem kettős egységének
kapcsolatát és együttműködését a zsinat tanítása szerint a krisztu
si szakramentalitás analógiájára kell értelmeznünk. Amint ugyan
is Krisztus emberi mivoltában jele, élő szerve és eszköze istensé
gének üdvösségünk megvalósítására, hasonlóképpen az egyház
látható, társadalmi szervezete is jele, élő szerve és eszköze Krisz
tus Szentlelkének az immár megszerzett üdvösség történelmi köz
vetítésére. Az egyház ebben az értelemben szakramentuma az
emberi üdvösségnek.

De felvetődik a kérdés, miért beszélünk egyáltalán az egyház
szakramentalitásáról. Nem volna-e teljesen kielégitő, ha csak
Krisztus szakramentalitásáról beszélnénk? Hiszen az egyház nem
forrása, csak közvetitője az üdvösségnek. Ám éppen ez a közve
títő szerep az, ami feljogosít, sőt megkívánja, hogy az egyház
szakramentalitásáról beszéljünk. A szakramentum ugyanis látható
jel és eszköz. Az Atyjához visszatért Krisztus, a Kyriosz Isten
dicsőségében már nem látható jel és eszköz, mint földi életében
és halálában volt a kereszten. Ó ugyan ma is üdvösségünk egyet
len közvetitője a szó abszolút értelmében, de ez a közvetítés
transzcendens létében már nem szakramentális jellegű. Ami ma
látható, az tanítványainak közössége, az egyház. Azért árasztotta
Szentlelkét az egyházra, hogy annak erejében közvetitője s ne
csak befogadója legyen az üdvösségnek. A Lélek a krisztusi for
rásból élteti a Kyriosz evilági titokzatos testét, s ezért az ma is az
üdvösség jele, élő szerve és eszköze a világban.

Ajándék vagy feladat?

Az egyház szakramentalitása abból ered, hogy Isten és ember krisz
tusi közösségének, az üdvösségnek misztériuma a világban, s az a.
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A szentség ajándéka

VÖ. Lk 1,35

Az. egyház katolicitása

Vö. Kol 2,9-10

Vö., 1Kor 12,4-11;
Ef 4,4-16

hivatása, hogy amit láthatóan kifejez, azt közvetítse és meg is va
lósítsa az emberiség életében. Maga az üdvösség isteni ajándék, de
mint Isten minden ajándéka, igényes adomány: feladatot ró a meg
ajándékozottra, és ezért együttműködésétköveteli. Az ajándéknak
és a feladatnak ez a kettőssége közvetlenül megnyilvánul az egy
háznak abban a négy alaptulajdonságában, amit hitvallásunkban
vasárnapról vasámapra megvallunk. Valljuk, hogy az egyház egy,
szent, egyetemes és apostoli. Mind a négy tulajdonsága isteni aján
dék, de valóra válásuk az egyház történeti életében Krisztus híve
inek feladata marad.

Az ajándéknak és a feladatnak ez a kettőssége talán a szentség
terén a legnyilvánvalóbb. Az írás Isten szent népének nevezi az
egyházat. Itt a szent megszenteltet jelent. Szent teljes mivoltában
csak az Isten, s a teremtés világában Isten emberré lett Egyszü
löttje: Jézus Krisztus Isten Szentje.

Az egyháznak csak ajándékként tulajdona a szentség: Krisztus
Lelke részesítette benne. Ó szenteli meg Krisztus híveit a hit és a
szakramentumok kegyelmi ajándékaival. Ám ez a megszenteltség
lelki és erkölcsi elkötelezettséggel jár: Krisztus követését, imádsá
gos elmélyedést és Isten parancsaihoz, főként azok foglalatához, a
szeretet kettős parancsához szabott életet követel. Nos, amilyen
mértékben megéli az egyház ezt az ajándékba kapott krisztusi
szentséget, olyan mértékben lesz képes arra, hogy mint az üdvös
ség misztériuma, az üdvösség szakramentumaként megszentelje
az emberiséget.

Ugyanez áll az egység és az egyetemesség tulajdonság-párjára,
az egyháznak a katolicitás fogalmával kifejezett egyetemes egysé
gére. Maga az üdvözítő isteni szándék és annak krisztusi megva
lósulása oszthatatlanul egy és egyetemes érvényű, Ez az isteni
üdvösség az a concretissimum universale, amely egyfelől Krisztus
konkrét személyében összpontosul, másfelől térben és időben

egyetemes, mert - a Szent Pál-i pleroma értelmében - Isten üd
vözítő szerétetének végérvényes és maradéktalan kinyilatkoztatá
sa. Nos, a Szentlélek ajándékaként ez az osztatlanul egy és egye
temes érvényű üdvösség van jelen az egyházban, de éppen mivel
egyetemes érvényű isteni ajándék, a Lélek a legkülönbözőbb mó
don és számtalan formában osztja szét az egyház történeti életé
ben, sőt az egyház látható keretein kívül is.

Egység a sokféleségben és sokféleség az egységben - ez az
egyház paradoxnak tűnő katolicitása, ami nyilvánvalóan isteni
ajándék, de ugyanakkor emberi feladat marad. Y. Congar szavai
val, ez az a capacité universelle de l'unité - az az egyetemes képes
ség az egységre, ami Krisztus híveinek együttműködése nélkül
nem válik valóra. A Lumen gentium e katolicitás egyetemes egysé
gének távlatában látia, mint Isten népét, az egész emberiséget.
.Különféle mödon, de ehhez a (katolikus) egységhez tartoznak,
vagy ehhez vannak rendelve mind a katolikus hívők, mind Krisz-
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Az apostoli egyház

Jn 16,12-15

K. Rahner-J. Ratzinger:
Episcopat und Primat.

Quaestiones disputatae
11. Herder, 1961

tus más hívei, mind pedig valamennyi ember, akiket Isten kegyel
me meghívott az üdvösségre" - írja 13. pontjában a konstitúció.
Krisztus híveinek feladata, hogy ezt a katolicitást az "egység a
sokféleségben és sokféleség az egységben" ökumenikus elve nyo
mán érvényre juttassák a világban. Ezzel lesz teljesebbé az egy
házban az üdvösség misztériumának jelenléte a társadalomban, s
az egyház is ezzel lesz az üdvösség hatékonyabb szakramentuma
az emberiség életében.

Mindezt teljessé teszi az egyház negyedik alaptulajdonsága: az,
hogy apostoli. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy az egyház Jézus
első tanítványainak, a későbbi apostoloknak evangéliumi hitében
él, és erkölcsi magatartásában Krisztust követi. Ez az apostolica
credendi et vivendi forma, ami az apostoli hagyomány, aparadosis
folyamatos megélése, Krisztus ígéreteként nyilván a Szentlélek
ajándéka. Ám, amint Isten minden láthatatlan kegyelmének látha
tó szakramentális jele és emberi közvetítő szerve van az egyház
ban, az apostoli hagyomány folytonosságának is van ilyen jele és
közvetítője, ami nem más, mint az apostoli utódlás. Ratzinger bí
boros egyik könyvében ebben az értelemben megkülönbözteti az
egyház apostoli mivoltának tartalmát a formájától. Tartalma a ha
gyomány, formája az utódlás. Eszerint az egész egyház apostoli,
mert az apostolok hagyományában él, de ezt a hagyományt, mint
valami hömpölygő folyamot, parljai közt az apostoli utódlás őrzi.

Ennek az utódlásnak felelős képviselői Péter és Pál egyházának
püspöke, a római pápa fősége alatt a vele teljes vagy akár még
nem teljes közösségben élő püspökök, valamint Krisztushoz tar
tozásuk arányában a többi keresztény egyházak elöljárói. Mi itt
az emberi feladat? Aligha lehet más, mint az apostoli hagyo
mányban folyamatosan őrzött evangéliumi hit és istenes élet, va
lamint annak kereteként - a II. Vatikáni zsinat szellemében - az
una sancta catholica korszeru, felelős szolgálata.
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