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Medverski dialog v luči katoliškega nauka
o odrešenju
Povzetek: Drugi vatikanski koncil je prvi cerkveni zbor, ki pozitivno govori o drugih

religijah. Cerkev se je namenila, da ne bo več oznanjala sama sebe, ampak
božje kraljestvo, ki presega cerkvene meje. Z razvojem katoliškega nauka o
odrešenju so koncilski očetje postavili temelje medverskega dialoga. V dogmatični konstituciji o Cerkvi beremo: »Tisti namreč, ki brez lastne krivde ne poznajo Kristusovega evangelija in njegove Cerkve, a iščejo Boga z iskrenim srcem
in skušajo pod vplivom milosti v dejanjih spolnjevati njegovo voljo, kakor jo
spoznavajo po glasu vesti, morejo doseči večno zveličanje.« (C 16) Ko je rimskokatoliška Cerkev priznala možnost odrešenja za ljudi, ki niso njeni člani, je
omogočila enakopraven dialog z drugimi verstvi, v katerih odkriva »žarek Resnice, ki razsvetljuje vse ljudi« (N 2). Cerkveno učiteljstvo od tedaj dalje v drugih verstvih išče to, kar nas povezuje, in ne tega, kar nas razdvaja, in spodbuja
vse, naj se trudijo za medsebojno razumevanje. Cerkev po letu 1965 začenja
dialog z družbo, z drugimi krščanskimi Cerkvami in z drugimi religijami.

Ključne besede: drugi vatikanski koncil, Cerkev, odrešenje, medreligijski dialog
Abstract: Interreligious and Interfaith Dialogue in the Light of the Catholic Doctrine of Salvation

The Second Vatican Council was the first church assembly that spoke about other
religions in a positive manner. The Church decided to modify her message. She
would no longer proclaim herself first and foremost, but would focus on the
Kingdom of God, thereby extending her message of salvation beyond the immediate borders of the Church. By developing the Catholic doctrine on Salvation, the Council Fathers laid the groundwork for interreligious and interfaith
dialogue. In Lumen Gentium one can read: »Those also can attain salvation who,
through no fault of their own, do not know the Gospel of Christ or His Church,
yet sincerely seek God and, moved by grace, strive by their deeds to do His will
as it is known to them through the dictates of conscience« (LG 16). The Roman
Catholic Church thus acknowledged the possibility of salvation for people who
are not her members and, in doing so, allowed an equal dialogue with other
religions, which »often reflect a ray of that Truth which enlightens all men« (NA
2). Since then, the Magisterium has been looking in other religions for what we
have in common and not for what divides us. »This sacred synod urges all to
forget the past and to work sincerely for mutual understanding while promoting
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the universal benefits of social justice and moral welfare for all mankind, as well
as peace and freedom« (NA 3). Since 1965, the Church has been encouraging a
dialogue with society, with other Christian churches and with other religions.

Keywords: Second Vatican Council, Church, salvation, interreligious and interfaith
dialogue

E

kumensko prizadevanje in medverski dialog v katoliški Cerkvi se nam skoraj
petdeset let po koncu drugega vatikanskega koncila zdita sama po sebi umevna. In vendar zanju pred pol stoletja še ni bilo prostora v rimskokatoliškem nauku.
In ga tudi ne bi bilo, ko ne bi koncilski očetje na novo opredelili razumevanja nauka o odrešenju. V prispevku bomo pokazali, da je bila od sprejetja ekumenskega
in medverskega dialoga v katoliški teologiji odvisna sprememba interpretacije tradicionalnega katoliškega nauka o odrešenju. Šele nova razlaga aksioma »Extra
ecclesiam nulla salus« je omogočila katoliško dialoško dejavnost na ekumenskem
in na medverskem področju. Prikaz bomo razdelili v tri dele. Najprej bomo izpostavili dejstvo, da je drugi vatikanski koncil prvi katoliški cerkveni zbor, ki pozitivno
govori o drugih religijah in o nekatoliških kristjanih. V drugem poglavju se bomo
zaustavili pri 16. členu Dogmatične konstitucije o Cerkvi, ki je srce koncilskega
nauka o odrešenju in hkrati ključ za razumevanje katoliškega pojmovanja ekumenizma in medverskega dialoga. Omenjeni dokument nakaže prehod ekleziologije
pripadnosti k ekleziologiji občestva. V tretjem delu pa bomo spoznali, kako se je
na zadnjem koncilu Cerkev namenila, da ne bo več oznanjala sama sebe, ampak
božje kraljestvo, ki presega cerkvene meje.

1.

N

Ustanovitev treh tajništev

ajzaslužnejša oseba za sedanji odnos katoliške Cerkve do nekatoliških kristjanov in do nekrščanskih religij je papež Janez XXIII. Po izvolitvi na Petrov sedež
leta 1958 je njegova ideja o prenovitvi Cerkve vsebovala dve pomembni točki: katoliška vključitev v ekumenizem in prizadevanja za medverski dialog. Angelo Giuseppe Roncalli1 je kot diplomatski predstavnik Svetega sedeža med službovanjem
v Bolgariji (10 let), v Atenah (4 leta) in v Turčiji (6 let) spoznal krščanski Vzhod in ga
vzljubil (Janežič 1986, 106). Brez dvoma je prav ta njegova izkušnja botrovala sklicu
drugega vatikanskega koncila in katoliški usmeritvi k ekumenizmu in k dialogu s
svetovnimi religijami. On in njegov naslednik Pavel VI. sta poskrbela za institucionalizacijo nove usmeritve katoliške Cerkve. Z namenom, da se ekumenski in medverski nauk opredeli v koncilskih in v poznejših dokumentih, sta ustanovila posebna tajništva, v katera sta imenovala teologe, sposobne za to nalogo.
Kot pripravljalno telo za omenjeno nalogo na zboru je Janez XXIII. dne 5. junija
1960 ustanovil Tajništvo za edinost kristjanov, za prvega predsednika tega tajništva
1

Krstno ime in priimek papeža Janeza XXIII.
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pa je postavil kardinala Avguština Bea. Apostolska konstitucija O vodstvu Cerkve, ki
je leta 1967 v 93. členu opredelila poslanstvo te ustanove, pravi: »Tajništvu je poverjena naloga, da pospešuje edinost med kristjani. Zato v dogovoru s Svetim očetom
skrbi za odnose z brati drugih skupnosti; se zanima za pravilno razlago in izvajanje
ekumenskih načel; zbira, množi in usklajuje narodne in mednarodne katoliške skupine, ki si prizadevajo za edinost med kristjani; pripravlja dialoge o ekumenskih vprašanjih in dejavnostih s Cerkvami in cerkvenimi skupnostmi, ki niso zedinjene z apostolskim sedežem; pooblašča katoliške opazovalce za konference kristjanov; vabi opazovalce nezedinjenih bratov na konference katoličanov, ko je to primerno; uresničuje koncilske odločbe, ki so povezane z ekumenskim problemom.« (Pavel VI. 1967, 93)
Tajništvo je najprej poskrbelo za osnutek koncilskega Odloka o ekumenizmu, ki so
ga koncilski očetje odobrili in je bil dne 21. novembra 1964 slovesno razglašen. Tajništvo za edinost kristjanov pa je sodelovalo tudi pri pripravi nekaterih drugih dokumentov, predvsem pri Dogmatični konstituciji o Cerkvi in pri Odloku o katoliških
vzhodnih Cerkvah. V teh dveh dokumentih je tudi vsebovan koncilski nauk o razmerju katoliške Cerkve do nekatoliških kristjanov. Pravzaprav bi lahko dejali, da vsi trije
dokumenti skupaj, Odlok o ekumenizmu, Dogmatična konstitucija o Cerkvi in Odlok
o katoliških vzhodnih Cerkvah, sestavljajo katoliško razumevanje ekumenizma. Koncil je za praktična ekumenska vprašanja predvidel poseben »pravilnik«, ki ga je Tajništvo za edinost kristjanov po končanem koncilu izdalo v dveh delih, prvi del leta 1967
in drugi del tri leta pozneje. Ekumenskemu pravilniku so sledile tudi druge smernice,
na primer Ekumensko sodelovanje na regionalni, narodni in krajevni ravni v letu 1975.
Tajništvo za edinost kristjanov je tudi organiziralo zgodovinsko srečanje med
papežem Pavlom VI. in carigrajskim patriarhom Atenagorasom v januarju 1964 v
Palestini in leta 1967 v Carigradu in v Rimu. Ob sklepu drugega vatikanskega koncila pa je dne 7. decembra 1965 odigralo pomembno vlogo pri preklicu izobčenja
med Rimom in Carigradom iz leta 1064.
Na željo papeža Janeza XXIII. je Tajništvo za edinost kristjanov izdelalo osnutek
za Izjavo o razmerju Cerkve do nekrščanskih verstev. Kardinal Bea je tekst v osnutku najprej predvidel kot eno od poglavij v Odloku o ekumenizmu, spregovoril pa
naj bi zgolj o antisemitizmu, vendar je na razpravi prevladalo mnenje, da mora
tekst s širšo vsebino iziti samostojno. Iz njega je nastal koncilski dokument, ki so
ga v originalu poimenovali Nostra aetate. V tem dokumentu katoliško učiteljstvo
prvič v zgodovini razmišlja o vprašanju odnosa Katoliške Cerkve do nekrščanskih
verstev. Novost pa sta zagotovo tudi njeno pozitivno vrednotenje drugih svetovnih
religij in priznanje navzočnosti elementov odrešenja v drugih religijskih tradicijah.
Med pripravo tega dokumenta je naslednik papeža Janeza Dobrega, Pavel VI., dne
19. maja 1964 ustanovil Tajništvo za nekristjane. Njegov prvi predstojnik je bil
kardinal Marella. Pavel VI. je pred izidom izjave Nostra aetate izdal svojo prvo encikliko Ecclesiam suam, v kateri je predstavil katoliško pojmovanje dialoga. Tajništvu za nekristjane je papež dne 11. marca 1965 pridružil Podtajništvo za islam,
dne 9. aprila 1965 pa je papež Pavel VI. ustanovil še Tajništvo za neverne, katerega vodstvo je prevzel kardinal Franz König. Dne 22. oktobra 1974 je Pavel VI. Komisijo za odnose katoliške Cerkve z Judi vključil v Tajništvo za edinost kristjanov.
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Papež Janez Pavel II. je Tajništvo za nekristjane dne 28. junija 1988 z dokumentom Pastor bonus preimenoval v Papeški svet za medverski dialog. Temu svetu so
pridružili tudi Komisijo za verske odnose z muslimani, ki je nastala iz nekdanjega
Podtajništva za islam. Istega dne je papež Tajništvo za edinost kristjanov preimenoval v Papeški svet za edinost kristjanov, Tajništvo za odnose z nevernimi pa v
Papeški svet za dialog z nevernimi. Z apostolskim pismom oblike motu proprio
Inde a Pontificatus z dne 25. marca 1993 pa je papež Janez Pavel II. združil Papeški
svet za dialog z nevernimi s Papeškim svetom za kulturo. Tako je nastal organizem
z imenom Papeški svet za kulturo.
Po teh reformah sta iz treh tajništev nastala dva samostojna organizma: Papeški svet za medverski dialog in Papeški svet za edinost kristjanov. Ustanova za dialog z nevernimi pa deluje v okviru Papeškega sveta za kulturo.

2.

V

Nauk o odrešenju drugega vatikanskega koncila

ključitev katoliške Cerkve v ekumensko gibanje in v medverski dialog je bila
omogočena z razvojem katoliškega nauka o odrešenju oziroma z novo interpretacijo načela »Extra ecclesiam nulla salus«.
Formule »Zunaj Cerkve ni zveličanja« ne najdemo v svetopisemskih tekstih. Po
vsej verjetnosti izvira od cerkvenega očeta Origena. Ohranjene so njegove Pridige
o Jozuetu, ki jih je napisal leta 249 ali 250. Tam najdemo zapisano: »Nihče naj si
ne dela iluzij, zunaj te hiše, torej zunaj Cerkve, nihče ne bo rešen. Če kdo odide iz
nje, bo sam odgovoren za svojo smrt.« (Origen 1960,143) V tej pridigi, naslovljeni
na množico kristjanov, ki so vztrajali v zvestobi Cerkvi, razlaga Origen drugo poglavje Jozuetove knjige. Dogodek, ki ga obravnava, je rešitev dveh Jozuetovih oglednikov pred kraljevimi zasledovalci iz Jerihe. Ob izraelskem napadu na Jeriho so
bili pobiti vsi prebivalci mesta. Iz hvaležnosti je bilo prizaneseno samo Rahábi in
njeni hiši, ker je rešila izraelska oglednika. Obljubila sta ji namreč, da bodo pri življenju ostali vsi tisti, ki se bodo zatekli v njeno hišo, če pa bo kdo hišo zapustil, bo
sam kriv za svojo smrt: »V hiši tedaj ob sebi zberi svojega očeta, svojo mater, svoje brate in vso hišo svojega očeta. Katerikoli bo stopil ven skozi vrata: njegova kri
na njegovo glavo in midva sva oproščena. Vsak pa, ki ostane s teboj v hiši: njegova kri na najino glavo, če bo roka na njem.« (Joz 2, 18b–19). O prostitutki Rahábi
avtor pisma Hebrejcem pravi, da jo je rešila vera: »Po veri je vlačuga Rahába z
mirom sprejela oglednike in ni bila pokončana hkrati z nepokornimi.« (Heb 11,
31). V Jakobovem pismu pa je omenjeno, da je bila rešena zaradi del (Jak 2,25).
Origen je iz Rahábine hiše naredil figuro Cerkve. Iz vseh, ki so se zatekli v to
hišo, iz družine pocestnice in iz njenih prijateljev pa je naredil figuro teh, ki so
sprejeli vero v Kristusa in so rešeni. Simbolika Rahábine hiše pripravlja na razumevanje stavka: »Če kdo odide iz te hiše, torej iz Cerkve, je odgovoren za svojo smrt«.
Te Origenove besede so bile svarilo zvestim vernikom, da ne bi zapustili Cerkve,
kakor so v 3. stoletju storili mnogi, ki so zunaj Cerkve, kot ločina, nadaljevali kr-

Bogoslovni_vestnik_4_2012.indd 554

24.12.2012 14:28:57

Mari Jože Osredkar - Medverski dialog v luči katoliškega nauka

555

ščansko življenje. Z izjavo »Zunaj Cerkve ni zveličanja« pove Origen, da Cerkev
zagotavlja odrešenje svojim članom. Tiste, ki jo zapustijo, torej razkolnike, pa čaka
večno pogubljenje. Takšen je tudi pomen teksta škofa Ciprijana, pri katerem okoli leta 250 ponovno najdemo omenjeni stavek: »Kdorkoli se loči od Cerkve in se
priključi ločini (shizmi), ne bo deležen obljub Cerkve; če zapusti Kristusovo Cerkev,
ne bo imel dostopa do Kristusovega plačila … Ne moreš imeti Boga za Očeta, če
nimaš Cerkve za Mater.« (Ciprijan 1972, 253) Njun argument je temeljil na podeljevanju zakramentov. Bila sta prepričana, da zakramenti, ki jih delijo odpadniki
od Cerkve ali tisti, katerih nauk ni bil v skladu s Cerkvijo, niso veljavni. Ker pa so
zakramenti zagotovilo večnega življenja, so tistim, ki so zapustili Cerkev, nebeška
vrata zaprta in so »sami krivi za svoje večno pogubljenje«. V tem smislu sta zapisala: »Extra Ecclesiam nulla salus.« Naj omenimo: tudi sv. Avguštin je učil, da je
ločitev od občestva vernih zoper božjo voljo. Toda hkrati je bil prepričan, da božja
milost ni lastnina Cerkve. V polemiki proti donatistom je poudarjal, da lahko prejmeš krst tudi od razkolnika ali celo heretika (Avguštin 1845, 107–244). Avguštin
je torej učil, da zakramente deli neposredno Kristus. Tudi danes priznavamo, da v
sili lahko kdorkoli, tudi nevernik, krsti in je zakrament veljaven.
To trditev je treba brati v njenem zgodovinskem kontekstu. V obeh primerih
govorimo o notranjem sporu v Cerkvi, ki vodi v razkol. Origen in Ciprijan obsojata
kristjane, ki zapuščajo Cerkev, da bi ustanovili ločino, in ki torej razbijajo krščansko
skupnost. Tako se ločeni kristjani oddaljijo od pristnih, vidnih in učinkovitih znamenj. Ta formula zadeva torej točno določeno situacijo življenja Cerkve. Nikakor
pa nima namena, reševati problem odrešenja vseh tistih, ki ne pripadajo Cerkvi,
kakor so jo pozneje začeli tolmačiti.
Od 3. stoletja pa vse do drugega vatikanskega koncila je bilo omenjeno načelo
interpretirano v dobesednem pomenu: samo člani Cerkve, torej krščeni v katoliški
Cerkvi, imajo možnost odrešenja, to je večnega življenja po smrti. Kdor pa ni v
Cerkvi, torej tudi nekatoliški kristjani, drugoverci in neverni, pa nima nobene možnosti za vstop v nebesa po smrti. Lahko si predstavljamo, da katoliška stran s takšnim oznanilom na ustnicah ni imela nobene možnosti za uspeh v ekumenskem
in v medverskem zbliževanju. Kako bi se lahko nekatoličani enakopravno pogovarjali s katoliško Cerkvijo, če jim je ta že vnaprej povedala, da je ona nekaj več oziroma da se lahko zveličajo samo njeni člani, za vse druge vernike pa so »nebeška
vrata« zaprta? Kako bi se lahko pogovarjali katoličani s Cerkvami, ki so jih v preteklosti ekskomunicirali?
Prvo spremembo v interpretaciji nauka »Extra ecclesiam nulla salus« najdemo
v dokumentu Svetega oficija2 iz leta 1949. Dokument je odgovor nadškofu Cushingu v Boston, ki je postavil vprašanje o odrešenju nekatoličanov. Dne 8. avgusta je
Sveti oficij v omenjenem dokumentu zapisal: »Zato se ne more zveličati tisti, ki se
kljub svoji vednosti, da je Cerkev na božji način ustanovil Kristus, noče podrediti
Cerkvi, ali pa odreka pokorščino rimskemu papežu, Kristusovemu namestniku na
zemlji. Vendar pa Kristus ni dal le zapovedi, naj vsi narodi vstopijo v Cerkev, mar2

Kongregacija za nauk vere, včasih inkvizicija.
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več je tudi določil, da je Cerkev zveličavno sredstvo (medium salutis), brez katerega nihče ne more vstopiti v kraljestvo nebeške slave. V svojem neskončnem
usmiljenju pa je Bog hotel, da je učinke onih nujno potrebnih zveličavnih sredstev,
ki so naravnana na (človekov) končni cilj le po božji ureditvi, ne pa iz notranje nujnosti (stvari same), mogoče doseči tudi tedaj, če so ta sredstva uporabljena le v
›želji‹ (voto) in hrepenenju (desiderio).
Isto (kakor o votum krsta in zakramenta pokore na tridentinskem koncilu) je na
svoj način mogoče reči o Cerkvi, kolikor je splošen pripomoček za zveličanje. Da kdo
doseže večno zveličanje, se ne zahteva vedno, da je stvarno (reapse) včlenjen v Cerkev kot njen ud. Potrebno pa je vsaj to, da je z njo povezan v želji in v hrepenenju.
Ni nujno, da bi bila ta želja vedno izrečna, kakor je pri tistih, ki želijo biti krščeni. Kjer
je namreč človek v nepremagljivi nevednosti, sprejema Bog tudi vključno željo. Ta
se tako imenuje zaradi tega, ker je vsebovana v pripravljenosti, s kakršno hoče človek, da bi bilo njegovo hotenje skladno z božjo voljo …« (Strle 1977, 189)
Ta tekst osvetli pomen izjave »Zunaj Cerkve ni zveličanja«. Sveti oficij potrjuje,
da je Cerkev glavno sredstvo odrešenja, toda prek nje se lahko zveličajo tudi njeni nečlani, ki si to s svojim načinom življenja želijo biti, čeprav se tega niti ne zavedajo. To pismo potrjuje, da je tradicionalno gledanje teologije na problematiko
napredovalo. Po njegovem Cerkev sprejema, da lahko tudi druge religije igrajo
vlogo »evangeljske pripravnice« za ljudi, ki še niso srečali Jezusa Kristusa. Ni govora le o tem, da ljudje dobre volje lahko dosežejo svoje odrešenje v drugih religijah. Pravi, da so velike nekrščanske religije lahko nosilke odrešenjskih vrednot
in pripravljajo na popolno priznanje Resnice, ki je v krščanstvu.
Koncilski očetje so na podlagi tega dokumenta postavili temelje medverskega
dialoga, ki ga najdemo v Dogmatični konstituciji o Cerkvi. Brez dvoma je to temeljni dokument za razumevanje koncilskega nauka o odrešenju in hkrati za ekumenizem in za medverski dialog. Kot referenca se je uporabljal pri dokumentih: Odlok
o ekumenizmu [Unitatis redintegratio], Pastoralna konstitucija o Cerkvi v sedanjem
svetu [Gaudium et spes], Izjava o razmerju Cerkve do nekrščanskih verstev [Nostra
aetate] in Odlok o misijonski dejavnosti Cerkve [Ad gentes]. Zaustavili se bomo pri
8. in 16. členu Dogmatične konstitucije o Cerkvi.
Prvo poglavje tega dokumenta, ki je posvečeno skrivnosti Cerkve, se konča z
dvojno naravo ene same Cerkve, z vidno in z nevidno. Ko v 8. členu govori o Kristusovi Cerkvi, pravi: »Ta Cerkev, na tem svetu ustanovljena in urejena kot družba,
obstaja (subsistit in) v katoliški Cerkvi, katero vodijo Petrov naslednik in škofje, ki
so v občestvu z njim. S tem ni izključeno, da je zunaj njene organizacije mogoče
najti več prvin posvečenja in resnice, ki kot darovi, lastni Kristusovi Cerkvi, nagibljejo k vesoljni edinosti.« (C 8) V dokumentu Gospod Jezus3 beremo, da je hotel
drugi vatikanski koncil »z izrazom subsistit in spraviti v medsebojno soglasje dve
doktrinalni trditvi: na eni strani, da Kristusova Cerkev kljub razdeljenosti kristjanov
še naprej obstaja v polnosti samo v katoliški Cerkvi, in na drugi strani, da je zunaj
3

Kongregacija za verski nauk je pod vodstvom prefekta kardinala Jožefa Ratzingerja dne 6. avgusta 2000
objavila izjavo Gospod Jezus.
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njene vidne organizacije mogoče najti več prvin posvečenja in resnice, namreč v
Cerkvah in cerkvenih skupnostih, ki niso v polnem občestvu s katoliško Cerkvijo«
(Kongregacija za verski nauk, 209). Torej se 8. člen koncilske dogmatične konstitucije oddalji od trditve enciklike Mystici Corporis, v kateri papež Pij XII. ne priznava
obstoja Kristusove Cerkve zunaj katoliške (Sesboüé 2004, 231–233).
Na podlagi trditve, da torej tudi v nekatoliških krščanskih Cerkvah in v nekrščanskih religijah obstajajo prvine posvečenja in resnice, 16. člen Dogmatične konstitucije o Cerkvi pove, da »so na različne načine naravnani na božje ljudstvo tisti, ki
evangelija še niso sprejeli. Ker Odrešenik hoče, da bi se vsi ljudje zveličali.« (C 16)
V nadaljevanju za merilo odrešenja (ki je bilo do koncila izključno pripadnost Cerkvi) postavi človekovo vest: »Tisti namreč, ki brez lastne krivde ne poznajo Kristusovega evangelija in njegove Cerkve, a iščejo Boga z iskrenim srcem in skušajo pod
vplivom milosti v dejanjih spolnjevati njegovo voljo, kakor jo spoznavajo po glasu
vesti, morejo doseči večno zveličanje.« (C 16) Ko je rimskokatoliška Cerkev priznala možnost odrešenja za ljudi, ki niso njeni člani, je omogočila enakopraven dialog
z drugimi verstvi, v katerih odkriva »žarek Resnice, ki razsvetljuje vse ljudi« (N 2).
Cerkveno učiteljstvo nikakor ne trdi, da imajo druge religije v lasti polno resnico,
priznava pa jim žarek Resnice, ki razsvetljuje vse ljudi! Cerkev od tedaj v drugih
verstvih išče to, kar nas povezuje, in ne poudarja tega, kar nas razdvaja. Spodbuja
tudi vse, naj se trudijo za medsebojno razumevanje. Cerkev je po letu 1965 začela dialog z laično družbo, z drugimi krščanskimi Cerkvami in z nekrščanskimi religijami. Zato govori – kakor smo zapisali zgoraj – Dogmatična konstitucija o Cerkvi
bolj kakor o pripadnosti Cerkvi o tem, da je lahko odrešen vsak človek, ki se trudi
delati dobro, kakor to spozna po glasu vesti. Takšen človek na neki način namreč
že živi v občestvu s Cerkvijo. Ekleziologija pripadnosti preide v ekleziologijo občestva. Prvič v zgodovini katoliško učiteljstvo izrecno prizna, da Bog deluje tudi v
nekrščanskih religijah in »ne zameta ničesar od tistega, kar je v teh verstvih resničnega in svetega« (N 2).

3.

P

Cerkev v oznanjevanju preseže meje svoje ustanove

rvi znak preseganja katoliških institucionalnih meja v razlaganju nauka o odrešenju najdemo v dokumentu Svetega oficija kot odgovoru bostonskemu nadškofu. Drugi vatikanski koncil razvije vsebino tega dokumenta tako, da vodi Cerkev
na pot ljudi. Ne govori več, da bi bila Cerkev popolna družba in neodvisna od zemeljskih stvarnosti. Cerkev se nameni, da ne bo več oznanjala same sebe, ampak
božje kraljestvo, ki presega cerkvene meje. To izrazi v koncilski izjavi o verski svobodi [Dignitatis humanae]. Cerkev v sebi še vedno prepoznava vidno znamenje
božjega kraljestva, ki pa je širše od njenih institucionalnih meja. Zato stavek »Zunaj
Cerkve ni zveličanja« v dokumentih nadomesti stavek, da je »Cerkev potrebna za
zveličanje« (C 14, KKC 846). Nekatoličani so torej lahko v božjem kraljestvu, toda
Cerkev je neobhodno potrebna, da pričuje za zveličanje (za dosego večnega življenja). Niso samo katoličani na poti odrešenja, ampak katoličani zagotovo so.
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Dialoško oznanjevanje evangelija ni prepričevanje in nagovarjanje k spreobrnjenju v katoliško Cerkev, temveč je to oznanjevanje in prepričevanje k vztrajanju
v tem, kar je dobro. V dokumentu Dialog in oznanjevanje, ki sta ga kot spremljevalni tekst enciklike Janeza Pavla II. Odrešenikovo poslanstvo izdala dne 19. maja
1999 Kongregacija za evangelizacijo in Papeški svet za medverski dialog, lahko v
29. členu beremo: »Z iskrenim uresničevanjem tega, kar je dobro v njihovih religijskih tradicijah, verniki drugih religij pozitivno odgovarjajo na Božji klic in prejemajo odrešenje v Jezusu Kristusu, četudi ne izpovedujejo vero vanj in ga ne prepoznavajo kot svojega Odrešenika.« Katoličani vedo, da je krščanstvo uresničenje
tega, kar iščejo ljudje v različnih religijskih tradicijah. V religijskih tradicijah ne
vidijo le človekovega iskanja Boga, temveč tudi božje iskanje človeka, ki ga Bog
nagovarja na različne načine. V bistvu je preseganje institucionalnih meja Cerkve
povezano tudi z vprašanjem verske svobode. Cerkev se obrača na človeka. Spoštovanje človekovega dostojanstva je namreč pred Bogom prvi pogoj za pravi stik
z njim. Koncilsko besedilo Izjave o verski svobodi je osvobajajoče: Bog hoče, da ga
ljubimo, pritisk na vest nekoga pod pretvezo, da ga bo privedel k veri, pa je zmota
in greh (CD 30, 26).
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