
A Lumen gentium
egyháztanának
recepciója
A II. Vatikáni zsinat négy nagy konstitúciójában megfogalmazta az
egyház önértelmezésének sarokpontjait. A liturgia megújításáról
szóló Sacrosanctum concilium kezdetű rendelkezés (SC) az Eucharisz-
tiát és a többi szentséget ünneplő, az Atyát a Fiú által a Szentlélekben
dicsőítő és az embereket megszentelő egyház képét rajzolja meg. Az
isteni kinyilatkoztatásról szóló Dei Verbum kezdetű rendelkezés (DV)
az Ige figyelmes hallgatójaként, befogadójaként, továbbadójaként és
hírnökeként ábrázolja az egyházat (DV 8). Az Egyház a mai világban
címet viselő Gaudium et spes kezdetű lelkipásztori konstitúció (GS) a
Krisztus diakóniáját folytató szolgáló egyház képét vázolja, aki el-
kötelezi magát a szegények mellett, felkínálja a világnak a Krisztus-
tól kapott kincseit, és Isten országának kiterjesztésén munkálkodik,
mint ennek az országnak jele és csírája. Az egyház zsinati önértel-
mezésének szíve azonban az egyházról szóló Lumen gentium kezdetű
dogmatikus konstitúció (LG), mely átfogóan és összefüggéseiben fejti
ki az egyház önfelfogását, és a másik három rendelkezés funkcioná-
lis egyháztani vázlatait rendszerező igényű ekkléziológiai keretbe
építi. Döntő jelentőségét jól mutatja az a tény, hogy a zsinati határo-
zatok és nyilatkozatok előszavukban szinte kivétel nélkül mind utal-
nak rá mint forrásszövegre, s tanításukban nem tesznek mást, mint
konkretizálják a dogmatikus konstitúció egyháztani alapelveit. A to-
vábbiakban a LG hittani rendelkezésnek az egyházszemléletére és
hatástörténetére irányítjuk a figyelmünket.

A Lumen gentium tanításának értelmezése a katolikus
kommunió-ekkléziológiában

Mint ismeretes, a Lumen gentium nem adott szabatos meghatározást
az egyházról. Ehelyett egymást kiegészítő és értelmező bibliai ké-
pekkel, hasonlatokkal, fogalmakkal közelítette meg az egyház való-
ságát. E zsinat által szívesen és gyakran használt szentírási eredetű
fogalmak közé tartozik a „communio” (koinónia) kifejezés (122-szer
fordul elő a dokumentumokban). A zsinati szóhasználat jól tükrözi
a fogalom bibliai jelentésgazdagságát. Ahogyan az Újszövetségben a
„communio” egyaránt jelenti a Szentháromsággal és a keresztények
között megvalósuló közösséget (1Jn 1,3; 2Kor 13,13), de az isteni élet-
ben, az Eucharisztiában és az apostoli vezetésben való közös része-
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sedést is (2Pét 1,4; 1Kor 10,16; ApCsel 2,42), mely egységet hoz létre
a hívők között és javaik közösbe tételére indít (ApCsel 4,32), úgy a
Lumen gentium szövegében is rendkívül sokrétű a fogalom (commu -
nio, communitas, societas) jelentésmezője. Jelentheti az üdvösség ja-
vaiban (Isten igéje, megigazult élet, szentségek, Eucharisztia) való ré-
szesedést (LG 3), a közös részesedés által létesülő közösségét a
hívőknek (communio fidelium: LG 7; 13), a püspökök hierarchikus kö-
zösségét a pápával (communio hierarchica: LG 21), a zarándok, tisz-
tuló és mennyei egyház közösségét (communio sanctorum: LG 49–50)
és a Szentháromság egy Istennel való közösséget, egységet (LG 1).
Jól látható, hogy a „communio” fogalom szoros kapcsoltban áll a LG
konstitúcióban szereplő egyháztani alapfogalmak és meghatározó
jelentőségű szentírási képek mindegyikével: a Krisztus-test, az Isten
népe, a trinitárius, eucharisztikus és szakramentális ekkléziológiai
értelmezés perspektíváival. Következésképpen a „communio” fo-
galma alkalmas arra, hogy mintegy hídszerepet töltsön be a külön-
böző egyháztani látószögek között, és konvergencia pontja legyen a
LG és az egész zsinati egyházfelfogásnak. A másik három konstitú-
ció funkcionális ekkléziológiáját is össze tudja kötni, hiszen az egy-
ház minden alaptevékenységének: liturgiájának (SC), igehirdetésé-
nek (DV) és szolgálatának (GS) a célja a Szentháromság egy Istennel
és az emberek egymás között megvalósuló kommuniója.

Joggal feltételezhetjük, hogy a zsinati atyák előtt még nem volt eny-
nyire világos a „communio” fogalmának egyháztani kulcsszerepe.
A zsinat utáni évtizedek teológiai és egyházi recepciója tudatosította
ezt, s dolgozta ki a kommunió-ekkléziológia katolikus értelmezését.
Már az 1969-es Rendkívüli Püspöki Szinódus megtette az első lépést,
amikor a püspöki kollegialitás megalapozásához a „communio” bib-
liai és tradícióbeli örökségéhez nyúlt vissza. A zsinat bezárásának 20.
évfordulóján, az 1985-ben tartott Rendkívüli Püspöki Szinódus pedig
egyenesen így fogalmazott: „A kommunió-ekkléziológia központi és
alapvető gondolat a zsinat dokumentumaiban. A Szentíráson alapuló
koinonia/communio fogalmát nagy tiszteletben tartották a kezdeti
egyházban és a keleti egyházakban mind a mai napig. Ezért a II. Va-
tikáni zsinat sokat tett annak érdekében, hogy a kommunió világo-
sabban érthető és kézzelfoghatóbban alkalmazható legyen az életben”
(II/C/1). A későbbi tanítóhivatali megnyilatkozások, élükön az
1992-ben megjelent Communionis notio (CN) kongregációs levéllel,
arra törekedtek, hogy az ortodox kommunió-teológiát figyelembe
véve megfogalmazzák a kommunió-ekkléziológia sajátosan katolikus
szempontjait. Az emigráns orosz ortodox teológusok (Pavel Evdoki -
mov, Nicolas Afanasieff, Alexander Schmemann) ugyanis már a 20.
század első felében egy eucharisztikus alapokon nyugvó kommunió-
ekkléziológiát képviseltek. Ez a szemlélet aztán egyre erőteljesebben
hatott a katolikus (például Oskar Saier, Jean-Marie Tillard) és a pro-
testáns teológiára, és az 1980-as évek elejétől, kiegészítve a trinitárius
ekkléziológiai szemponttal, a nemzetközi szinten zajló ökumenikus
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párbeszéd dokumen tu maiban is határozott megfogalmazást nyert.
Ezekben az Eucharisz tia mint az egyházi kommunió forrása, a Szent-
háromság titka pedig mint az egyházi kommunió végső eredete, min-
tája és célja jelent meg.

Nos, a tanítóhivatali dokumentumok részben magukévá tették a
kommunió-ekkléziológiának a nagy perspektíváit, részben azonban
ki is egészítették azokat a zsinati egyháztan egyéb lényegi szem-
pontjaival. Így a katolikus kommunió-egyháztan kereteibe állítva ér-
telmezték az egyház egységének, az egyetemes egyház és a részegy-
házak közötti kapcsolatnak valamint a pápai primátusnak a kérdését
(CN, Ut unum sint, 1995; Péter utódjának primátusa az egyház miszté-
riumában, 1998). Ha a recepciónak erre a folyamatára tekintünk, akkor
megállapíthatjuk, hogy a zsinati tanítás ilyen irányú továbbértelme-
zése gyümölcsöző volt, és ökumenikus szempontból is ígéretesnek
bizonyulhat az Eucharisztia, a püspöki szolgálat, az egyház egysége,
a péteri egyetemes egységszolgálat és a misszió közötti összefüggé-
sek feltárása a kommunió-ekkléziológia értelmezési keretében. Némi
hiányérzetet legfeljebb az a tény kelthet, hogy a zsinat utáni tanító-
hivatali dokumentumok, bár általában hivatkoznak a „communio”
trinitárius dimenziójára (LG 4), nem bontják ki annak a zsinati taní-
tásnak a tartalmát, mely szerint az egyház egysége misztériumának
„a legvégső mintaképe és elve a személyek hármasságában egy Is-
tennek, az Atyának és a Fiúnak a Szentlélekben való egysége” (UR 2).
Az egyház kommuniója trinitárius szempontjainak a kidolgozása így
jobbára csak a teológusok egyéni reflexiójában jelenik meg (Klaus
Hemmerle, Bruno Forte, Gisbert Greshake, Medard Kehl).

Az egyházi kommunió szakramentális természete

ALumen gentium tanítása szerint az egyház mintegy szakramentuma,
azaz látható, tapasztalható jele és eszköze a Krisztusban végérvénye-
sen megjelent üdvösségnek (LG 1, 9, 48). A szakramentális megköze-
lítés megfelelően kifejezésre juttatja, hogy az egyház túlmutat önma-
gán két vonatkozásban is: mindig Krisztusra irányul és mindig az
egész emberiség számára adott jel („az üdvösség egyetemes szakra-
mentuma”: LG 48; GS 45), eszköz Krisztus kezében az egész emberi-
ség üdvözítésében. Az üdvözítés pedig nem más, mint a kommunióra
elvezetés kettős értelemben: hatékony munkálása az Istennel való
bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egységének (LG 1).

Az egyházi kommunió szakramentális természete azt jelenti, hogy
a Szentháromság egy Istennel és a hívők között megvalósuló lelki kö-
zösség elválaszthatatlan a „communio” látható kötelékeitől, vagyis
az üdvösség és megszentelődés javaiban, érzékelhető eszközeiben
való közös részesedéstől. Az egyház kegyelmi és intézményes, isteni
és emberi, mennyei és földi dimenziója egyetlen összetett valóságot
alkot. Az érzékelhető, intézményes egyházi jel és az általa jelölt és köz-
vetített kegyelmi valóság egymástól megkülönböztethető, de nem
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szétválasztható. Az egyház ezen szakramentális természete a meg-
testesült Ige misztériumához hasonlít: „Amint ugyanis az isteni Igé-
nek a fölvett emberi természet mint az üdvösség Vele elválasztha-
tatlanul egyesült élő szerve szolgál, ugyanígy szolgál az egyház
társadalmi szerkezete az őt éltető Léleknek, Krisztus Lelkének a test
növekedésére” (LG 8). Mivel az egyház Krisztus által adott társa-
dalmi-szakramentális szerkezetének lényegi része az apostoli és a pé-
teri szolgálat, ezért állítja a zsinat, hogy Krisztus egyháza ebben a „vi-
lágban mint alkotmányos és rendezett társaság a Péter utóda és a vele
közösségben élő püspökök által kormányzott katolikus egyházban áll
fenn (subsistit in), jóllehet szervezetén kívül is megtalálható az igaz-
ságnak és a megszentelésnek több eleme...” (LG 8). A pápával közös-
ségben lévő püspökök által kormányzott katolikus egyházban van
meg csorbítatlanul Krisztus egyháza, vagyis azoknak az érzékelhető
jeleknek és eszközöknek a teljessége, melyek Krisztus akaratából az
egyház szakramentális valóságához tartoznak (vö. UR 3).

A zsinat után számos tanítóhivatali megnyilatkozás tartotta szük-
ségesnek tisztázni a LG 8. pontjának idézett kijelentését és a benne
szereplő „szubzisztál” („subsistit in”) kifejezést, s ezzel összefüggés-
ben meghatározni az egyház egyetlenségének katolikus felfogását.
A Mysterium ecclesiae (1973), a Communionis notio (1992), az Ut unum
sint (1995) és a Dominus Iesus (2000) dokumentumokat követően és
azok tanítását mintegy összefoglalóan legutóbb a Hittani Kongregá-
ció Responsa című irata (2007) adott választ a LG 8-ban olvasható mon-
dat és a „subsistit in” kifejezés értelmére vonatkozó kérdésre. E sze-
rint a „subsistentia a Krisztus által alapított összes összetevők ezen
örök történeti folytonossága és fennmaradása a katolikus egyházban,
melyben itt a földön Krisztus egyháza konkrétan megtalálható”. Mi -
vel katolikus meggyőződés szerint egyedül a Péter utódja és a vele
közösségben lévő püspökök által kormányzott katolikus egyházban
maradtak meg a Krisztus által alapított összes egyházalkotó elemek
(LG 8), ezért csak a katolikus egyházról állítható, hogy benne Krisz-
tus egyháza „szubzisztál”. A kongregációs irat értelmezése szerint az
egyháznak a Krédóban megvallott egyetlenségét és egységét szűn-
tetné meg, ha a Krisztus által alapított egyháznak több „szubziszten -
ciája” lenne. Ezért különbséget tesz egyfelől a jelen van (adest) és te-
vékeny (operatur), másfelől a „subsistit” igék között az egyházra
vonatkozóan. A „subsistit” ige a „subsistentia” létmódra utal, mely
az önmagában fennálló teljes alanyiságot jelenti. Az egyház egysége
és egyetlensége okán csak egy és egyetlen történelmi alanyként lé-
tezhet (subsistit) — tudniillik a katolikus egyházban az egyházalkotó
szakramentális, intézményes elemek teljessége miatt —, míg ez az
egyetlen egyház-alany a részleges egyházalkotó elemek révén tevé-
kenyen jelen lehet (adest, operatur) más keresztény közösségekben is és
üdvösségre vezethet. A LG tanításának nagy újdonsága, s ezt a rákö-
vetkező tanítóhivatali megnyilatkozások is hangsúlyozzák, hogy el-
ismeri a többi keresztény közösség valódi egyházi karakterét, üdvös-
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ségre vezető értékét és a Szentlélek bennük működését. Ahogyan az
Ut unum sint enciklika fogalmaz: „a katolikus közösség határain kívül
nincs egyházi vákuum” (13). Amilyen mértékben az igazság elemei és
a megszentelődés eszközei megvannak más keresztény közösségek-
ben is, annyira jelen van bennük tevékenyen Krisztus egyetlen egy-
háza, s ezért egyházi közösségeknek (communitates ecclesiales) nevez-
hetők (11).

Ugyanakkor a Krisztus egyházának a katolikus egyházban való
szubzisztenciájára vonatkozó LG 8 kijelentése alapján a zsinat utáni
megnyilatkozások sorra elvetették a Krisztus egyháza Krédóban
megvallott egységének elégtelen értelmezéseit. Így az additív fel-
fogást, mely szerint Krisztus egyháza semmi más, mint az egyhá-
zaknak és az egyházi közösségeknek mintegy összegzése. Az ideá-
lis/eszkatológikus szemléletet, mely szerint Krisztus egy egyháza
a jelenben ténylegesen már sehol sem áll fenn, csak elérendő esz-
ményként és az idők végén megvalósuló célként kellene törekednie
feléje minden keresztény közösségnek. S végül a pluralista-födera-
tív elgondolást, mely szerint minden egyes keresztény közösség-
ben Krisztus egyetlen egyháza teljes léte szerint van jelen, s az egy-
ház egysége ezeknek kölcsönös elismerése révén jön létre. A LG 8
nyomán e modellekkel szemben a tanítóhivatali állásfoglalások
hangsúlyozzák: mivel a Krisztus által adott üdvösség látható javai
és intézményes eszközei teljességgel és csorbítatlanul a katolikus
egyházban őrződtek meg, ezért Krisztus egyházának a teljes léte és
az eredettel való megszakítatlan egysége benne valósul meg a szak -
ra mentalitás síkján.

Az egyház mint Krisztus titokzatos teste az eucharisztikus
kommunióban

A LG 7. szakasza Az egyház Krisztus misztikus teste címet viseli. A páli
Krisztus-test teológiára (Róm 12,5; 1Kor 10,16 sk; 1Kor 12,12–27; Kol
1,18; 2,19; Ef 1,22; 4,1–6) építkező szövegben három fő hangsúlyt ész-
lelhetünk. (1) Minden hívő Krisztus testének tagja, azaz személyes
kapcsolata van Krisztussal, magának Krisztusnak az élete árad belé.
A Krisztussal való közösség és a hozzá történő hasonulás kezdete a
keresztség, beteljesedése az Eucharisztia ünneplése és vétele. (2)
Krisztus Lelkének közlése formál bennünket az Ő titokzatos testévé.
A Krisztushoz történő hasonításunk munkálója a Lélek, aki ugyanaz
a Főben és a tagokban. (3) Közösségünk Krisztussal, részesedésünk
ugyanabban a Lélekben közösséget teremt a hívők között is, a tagok
élő organizmussá, Krisztus titokzatos testévé egyesülnek. Ebben a
testben, az egyházban a különböző tagok sokféle adományt és szol-
gálatot kapnak ugyanattól a Lélektől az egész test építésére. A LG
hangsúlyozza, hogy a Szentlélek egyszerre az egységnek és a kü-
lönbözőségnek az alapelve és munkálója. A Szentlélek egyesíti a test
tagjait, létrehozza és sürgeti a szeretetet a hívők között.
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A Lumen gentium az ökumenikus dekrétummal együtt nagy hang-
súlyt fektet az Eucharisztia ekkléziológiai hatásaira. Az Eucharisztia
vételében a hívők magával a föltámadt Krisztussal lépnek kommu -
nióra, s ezen keresztül egymással is (vö. LG 7). Az Eucharisztia, mint
a föltámadt Krisztus szakramentális testében való részesedés, egy-
szerre épít bele teljesen Krisztus Szentlélektől éltetett, föltámadt tes-
tébe és az egyházba, mint az Ő titokzatos testébe. Az Eucharisztia
szentsége nemcsak jelzi, hanem csodálatosan létre is hozza a hívők,
Isten népének az egységét (LG 3, 11). Az egyház konkrét euchariszti-
kus közösségekben él. Minden Eucharisztia ünneplés alkalmával a
föltámadott és teljes Krisztus van jelen, s ennélfogva jelen van Krisz-
tus egyháza is (LG 26). Mivel minden részegyházban ugyanazt az Eu-
charisztiát ünneplik a püspök vezetésével, az egyetemes egyház úgy
is elgondolható, mint a részegyházak által alkotott egy test. Az eu-
charisztikus ekkléziológia így kommunió-ekkléziológiához vezet.

Ha egy pillantást vetünk a zsinat utáni tanítóhivatali megnyilat-
kozásokra, akkor megállapíthatjuk, hogy míg a Krisztus-test ekk lé -
ziológia pneumatikus dimenzióját nem mélyítették tovább a kí vána-
tos mértékben — ez a törekvés inkább csak a teológusok munkáiban
valósult meg (Yves Congar, Heribert Mühlen, Hans Urs von Baltha -
sar) —, addig a zsinat eucharisztikus ekkléziológiáját tovább gazda -
gították. A zsinat utáni időszakban a pápák fontos dokumentumo -
kat adtak ki az Eucharisztia titkáról és az egyházzal való
kapcsolatáról (VI. Pál: Mysterium fidei, 1965; II. János Pál: Ecclesia de
Eucharistia, 2003; XVI. Benedek: Sacra mentum caritatis, 2007). Ezek
közül elegendő itt felidéznünk II. János Pál enciklikájának néhány
alapgondolatát. A címben megfogalmazott kapcsolatot az Eucha-
risztia és az egyház között a körlevél kétféleképpen érti. Egyfelől, az
utolsó vacsorán az Eucharisztia megalapításával Jézus már elővé-
telezte húsvéti misztériumát és szentségi módon részesítette benne
apostolait. Így a húsvéti áldozatot elővételező Eucharisztia az
utolsó vacsorán történetileg tekintve lényegi mozzanata az egyház
jézusi alapításának. Ebben a történeti értelemben igaz tehát, hogy
az egyház az Eucharisztiából ered. Másfelől, az Eucharisztia mint az
egyházra bízott ajándék megörökíti, folytonosan jelenvalóvá teszi
a húsvéti misztériumot — titokzatos egyidejűségbe von magával a
húsvéti eseménnyel — s így nemcsak pontszerű, egyszeri történeti
tényként, hanem a mindenkori jelenben megvalósuló eseményként
is állandóan forrása az egyháznak. Az egyház az Eucharisztiából
ered ebben a prezentális-szakramentális értelemben is. Az Eucharisz-
tiában a Krisztussal egyesült egyház nem zárkózhat önmagába,
hanem mint az üdvösség szentsége az emberiség felé fordul és
missziót végez. Ez az Eucharisztia ünneplésének középpontjától
„kifelé” tartó mozgás azonban kezdettől az eucharisztikus közép-
pont körül összegyülekező egyház közösségébe való összegyűjté-
sére irányul. A küldetés kifelé tartó és az egybegyűjtés befelé irá-
nyuló mozgásának a kezdő- és végpontja ugyanaz: az Eucharisztia
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ünneplésében a Szentháromság egy Istennel és egymással megva-
lósuló kommunió.

Isten népe mint communio fidelium

A Lumen gentium a második fejezetét teljes terjedelmében az egyház
mint Isten népe gondolatának szenteli (De populo Dei). Míg a Krisz-
tus-test ekkléziológia csak az egyháztag/nem egyháztag alternatí-
vában tud gondolkodni, mégpedig a hármas vinculum (symbolicum,
liturgicum, hierarchicum), azaz a közös hit megvallása, a szentségek
közös vétele és a közös egyházkormányzat együttes meglétének kri-
tériuma alapján, addig az Isten népe bibliai gondolat alkalmas arra,
hogy pontosabban és árnyaltabban fejezze ki az Isten egyetlen népé-
hez, a Krisztus egyetlen egyházához viszonyulás módozatait. Azok
épülnek be teljesen az egyház közösségébe, akik Krisztus Lelkének
birtokában a hármas kötelékkel rendelkeznek, azaz a (kegyelem ál-
lapotában élő) katolikus keresztények (LG 14). A nem katolikus ke-
resztényekkel is azonban, akik nem a teljes hitet vallják, vagy nem
őrzik a Péter utóda alatti közösség egységét, sokféle módon össze-
köttetésben (LG 15) állónak tudja magát az egyház. Az Isten népe
gondolat tehát ökumenikus nyitást tesz lehetővé, alkalmas arra, hogy
elismerje és kifejezze azt a már ténylegesen fennálló kommuniót,
mely a katolikus egyház és minden krisztushívő, illetve keresztény
közösség között ténylegesen fennáll, noha még korántsem teljes.

A zsinat utáni évtizedek ökumenikus párbeszéde a lelkesültség és
csalódás, előrelépés és megtorpanás állomásain keresztül vezetett.
E hullámzó folyamatban születtek olyan ígéretes teológiai munka-
dokumentumok, melyek sajnos hivatalos recepció nélkül maradtak
(például az úgynevezett Lima dokumentum a „Keresztség, Eucharisz-
tia, egyházi hivatal” témájáról 1983-ban). Olyanok, melyeknek ör-
vendetes módon sikerült sok évszázados viták után alapigazságok-
ban differenciált és hivatalosan elismert konszenzusra jutni (például
Közös Nyilatkozat a megigazulásról, 1999). Megjelentek azonban olyan
tanítóhivatali megnyilatkozások is, melyeket sokan visszalépésként
értékeltek (például Dominus Iesus nyilatkozat, 2000). Mindenesetre a
pápák számos alkalommal megerősítették, hogy sokkal több az, ami
összeköt bennünket egymással, mint az, ami szétválaszt, s a katoli-
kus egyház végérvényesen elkötelezte magát az ökumenizmus mel-
lett. Az világosan látszik, hogy a további tisztázó és gyümölcsöző
párbeszéd medre a kommunió-ekkléziológia perspektívája lehet.

A LG konstitúció második fejezete azt is tanítja, hogy különböző
módokon és fokozatokban, de Isten egyetlen népéhez vannak ren-
delve azok is, akik még nem fogadták el az Evangéliumot, más vallás
követői vagy még Isten kifejezett ismeretére sem jutottak el (LG 16).
Isten ugyanis minden embert az Ő egyetlen népében, az egyházban
akar összegyűjteni. Miután vázolta az Isten egyetlen népéhez való
tartozás fokozatait (LG 15: katolikusok és nem katolikus kereszté-
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nyek) és az odarendelődés módjait (LG 16: zsidóság, muzulmánok,
istenhívők, önhibájukon kívül Isten kifejezett ismeretével nem ren-
delkezők), a fejezet záró szakaszában a dokumentum az egyház misz-
sziós feladatáról tanít (LG 17). A konstitúció egyszerre hangsúlyozza
Isten egyetemes üdvözítő akaratát és az egyház kötelességét a misz-
szióra Krisztus parancsa alapján. Az ajándékba kapott hit révén a ke-
resztényeknek nagyobb a felelősségük, s feladatuk tanúságot tenni
reményükről és erőforrásaikról. A zsinatot követő időben megtorpant
az egyház missziós tevékenysége, részben a zsinati tanítás egyoldalú
értelmezése miatt, később a pluralista vallásteológia hatására. Ezért
szükségessé vált a misszió teológiai alapjainak és lelkületének a tisz-
tázása. Ezt célozta többek között VI. Pál pápa Evangelii nuntiandi apos-
toli buzdítása (1975), II. János Pál Redemptoris missio enciklikája (1990)
és a Hittani Kongregáció Dominus Iesus nyilatkozata (2000).

Az Isten népe gondolat kiemeli az egyház tagjainak alapvető
egyenlőségét is, lényegi összetartozását, egymásra vonatkoztatottsá-
gát, a communio fidelium valóságát. A zsinat mielőtt részletezné az
egyházon belüli szolgálatok, karizmák s ennek folytán az egyházta-
gok közötti különbözőségeket (hierarchia, világi hívők, szerzetesek),
fontosnak tartja az Isten népe valamennyi tagját egyaránt jellemző
közös vonások megfogalmazását. A hívők összessége, Isten népe a
Szentlélek kenetének birtokában, természetfeletti hitérzéke folytán
a hitben nem tévedhet meg (LG 12). Valamennyi egyháztag rendel-
kezik Isten fiainak méltóságával és szabadságával (LG 9), meghívott
az életszentségre (LG 11), részesedik Krisztus papi és prófétai kül-
detésében (10–12), tevékeny részvételre kap meghívást a szent litur-
giában (SC 14). A II. Vatikáni zsinat legnagyszerűbb eredményei közé
kell sorolnunk, hogy lefektette a világi krisztushívők küldetéséről
szóló tanítás alapjait. Míg a korábbi tanítóhivatali megnyilatkozások
éppen csak érintették ezt a kérdéskört, és soha nem tárgyalták önálló
témaként, addig a II. Vatikánum számos dokumentuma foglalkozik
vele (AA, AG, GS), így a Lumen gentium második és negyedik fejezete
is. Újdonsága a zsinati tanításnak, hogy a világi krisztushívőkre is
vonatkoztatja a Krisztus hármas küldetéséből való részesedést a ke-
resztség és a bérmálás szentségéből fakadóan, valamint a személyes
karizmák alapján. Sajátos küldetésük az evilági dolgok rendjének
megújítása és tökéletesítése krisztusi lelkülettel. Apostoli küldetést
teljesítenek azzal, hogy előmozdítják a közjót, a közhatalom igazsá-
gos kormányzását, a törvények összhangját az erkölcsi követelmé-
nyekkel, s ha kell, közhivatalt is vállalnak (LG 33,2).

A zsinat utáni időszakban jelent meg II. János Pál pápa Chisti fi deles
laici (1988) kezdetű apostoli buzdítása, melynek témája a krisztushí-
vő laikusoknak az egyházban és a világban betöltött hivatása és kül-
detése volt. A pápa megkülönböztetett figyelmet fordított a világi krisz-
tushívők sajátos életállapotára és küldetésére, ennek gyümöl cseként
született meg a családokkal foglalkozó Familiaris consortio apostoli buz-
dítása (1981) és a nők méltóságáról szóló Mulieris dignitatem apostoli
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levele (1988). Ezekben az írásokban a család mint a személyek közös-
sége és egysége a Szentháromság képeként jelenik meg. Tanítóhivatali
megnyilatkozásban egészen újszerű és példanélküli ez az analógia, mely
később a Katolikus Egyház Katekizmusába is bekerült (KEK 2205).

A „communio hierarchica” az egyház felépítésében

A Lumen gentium konstitúció egyértelmű tanítást adott arról, hogy
a püspök megszentelő, tanító és kormányzó (hármas) hivatala ma-
gában a felszentelésében gyökerezik (LG 20–21). E szakramentális
eredet okán a püspökök a rájuk bízott részegyházat nem a pápa,
hanem közvetlenül Krisztus követeiként és képviselőiként kormá-
nyozzák. Az egyház hierarchikus alkotmányáról szóló zsinati taní-
tás másik lényeges újdonsága a püspöki hivatal kollegiális dimen-
ziójának és a püspöki kollégiumnak a teológiai értelmezése volt. Ez
a téma elválaszthatatlanul összefügg az egyetemes egyház és a rész-
egyházak kapcsolatának a kérdésével is.

A püspöki kollégium teológiai megalapozásának két iránya észlel-
hető a zsinat tanításában. Az egyik a püspökök kollégiumának a teo-
lógiai alapját az apostolok kollégiumában látja (LG 22,1). Ez az értel-
mezés az egyetemes egyházból indul ki: a püspöki kollégium, élén a
kollégium fejével, a pápával, az Ecclesia universalisért visel felelősséget.
A püspöki kollegialitás másik irányú értelmezése a püspöki hivatal
szakramentalitásából veszi kezdetét. Annál a ténynél fogva, hogy egy
püspök a felszentelés által apostolutód és egy részegyház főpásztora
lesz, egyszersmind tagjává válik a többi apostolutód kollégiumának
is. Ez a megközelítés a részegyházakból indul ki és az egyetemes egy-
házat a részegyházak közösségeként, communio ecclesi arumként fogja
fel (AG 19,3). A részegyházban valóban Krisztus egyháza van jelen és
épül benne, mert Isten igéjének hirdetése és az Eucharisztia ünneplé-
se konstituálja (LG 26,1; CD 11,1). A pápa és a püspökök közössége ki-
fejezése az egyházak közösségének, ez pedig további kifejezése a hí-
vők közösségének (communio fidelium), hiszen minden egyes püspök
a rábízott részegyházban látható alapja és jele az egységnek, a hívők
közösségének. E megközelítésben a pápa primátusa „kommunió-pri-
mátusként” jelenik meg, azaz az egyházak egyetemes közösségének
az egységét jeleníti meg és tartja fenn.

A zsinatot követő időszakban a tanítóhivatali megnyilatkozások
a LG-ban vázolt „communio hierarchica” értelmezésében két terü-
leten hoztak magukkal új szempontokat: egyfelől az egyetemes és
részegyházak viszonyának, másfelől a pápai primátus gyakorlásá-
nak a megvilágításában. Az első szempont legmarkánsabban a
Communio nis notio kongregációs levélben (1992) jelenik meg. A Hit-
tani Kongregáció irata elismeri, hogy „a kommunió fogalmát ana-
lóg módon lehet alkalmazni a részegyházak közötti egységre is, és
az egyetemes egyházat a részegyházak kommuniójaként felfogni”
(CN 8), de elutasítja azt a felfogást, mely az egyetemes egyházat a
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részegyházak összességeként és föderációjaként értelmezi. Ehelyett
a kongregációs levél a kölcsönös benső jelenlét sajátos viszonyát ál-
lapítja meg az egyetemes egyház és a részegyházak között. A kong-
regációs levél az így felfogott kommunió látószögébe állítja a pápai
primátusnak mint az egyház egyetemes kommunió jának a péteri
szolgálatát is: az egyetemes egyházzal való kommu nió, melyet
Péter utódja jelenít meg, nem valami külsődleges kiegészítése a
részegyház létének, hanem belső alkotóelveinek egyike.

A pápai primátus értelmezésének kérdésében az ökumenikus
nyitás irányába tett döntő jelentőségű lépésként értékelhetjük II.
János Pál pápa Ut unum sint (1995) kezdetű enciklikáját. A pápai
primátus mint a keresztények közötti egység és kommunió egye-
temes szolgálata jelenik meg a körlevélben. A katolikus egyház az
egység Krisztustól kapott péteri szolgálatát megőrizte, és mint ér-
tékes ajándékot elfogadásra felajánlja a nem katolikus keresztény
közösségeknek is (88). A pápa egyben meghívja a nem katolikus
egyházak és egyházi közösségek vezetőit és teológusait a péteri szol-
gálat gyakorlásának módjáról folytatandó ökumenikus párbeszédre,
tudván azt, hogy a péteri szolgálat gyakorlásának a lényegi és ma-
radandó küldetéselemei mellett vannak korhoz kötött és az egyház
szükséglete szerint változékony elemei is (81, 95). Az enciklika nyo-
mán megindult az intenzív ökumenikus párbeszéd a pápai pri-
mátusról, melyről reméljük, hogy a péteri egységszolgálat ajándéká-
nak felfedezéséhez és gyakorlása legmegfelelőbb módjának közös
megtalálásához vezet.

�

Az ötven évvel ezelőtt megnyitott zsinat és tanításának a szívét je-
lentő Lumen gentium hittani rendelkezés a kommunió-ekkléziológia
alapelveivel Isten különleges ajándéka az egyház és a világ szá-
mára. Ennek a nagy ajándéknak a felfedezésében és kibontásában
már jelentős lépéseket tett a teológia és az egyház. Ezek közül igye-
keztünk néhányat bemutatni ebben az írásban. A befogadás folya-
mata azonban tovább tart. Abban biztosak lehetünk, hogy a zsinat
tanítását minél jobban megismerjük és éljük, minél teljesebben fel-
ismerjük és bátran gyakorlatba ültetjük a „communio” tartalmának
egész gazdagságát, a zsinat annál szebb gyümölcsöket fog teremni
a személyes életünkben, közösségeink, egyházunk és az emberi tár-
sadalmak életében. Annál élőbb lesz az egyház és gyümölcsözőbb
missziója a világban.
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