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Négyszázötven évvel ezelőtt, 1517.
október 31-én függesztette ki Luther
Márton a wittenbergi kastély kápol
nájának kapuján a maga történelmi
nevezetességű és jelentőségű 95 téte
lét. Eredetileg és látszólag nem volt
ez valami kiemelkedő esemény, mert
az akkori egyetemi szokások szerint a
professzorok ilyen módon tették köz
hírré új meglátásnak érzett eszméi
ket, hogy megvitatásukra ösztönözzék
kartársaikat és a diákokat. Visszate
kintve azonban nem kétséges, hogy
ezzel indult meg a reformáció. Pro
testáns, elsősorban evangélikus test
véreink meg is ünnepelték világszerte
a mostani jubiláris évfordulót. Amire
azonban nem is olyan régen még gon
dolni is csak kevesen gondolhattak,
őszinte és meleg együttérzéssel em
lékeztek meg az évfordulóról kato
likus oldalon is, éspedig immár a ka
tolicizmus számára is pozitív módon
értékelve Luther megújító törekvé
seit, a hitre, az egyházi közösségre és
a keresztény ember szabadságára vo
natkozó nem egy felismerését.

•
Októberi számában a Stimmen der

Zeit két figyelemreméltó tanulmányt
tett közzé, Az ezviket Hanns LiHe
evangélikus püspök, a másikat, amely
részben válasz az előbbire, Karl Rah
ner professzor, a nagyhírű katolikus
teolóqus írta.

Lilie meaelégedéssel bocsátja elő

re. hoav méz soha olyan elfogulatla
nul nem lehetett felvetni a reformáció
hordereiének kérdését, mint napiaink
ban. A hajdani vita a búcsúlevelekről

ma már senkit sem érdekel. Hangot
kaptak ellenben olyan nézetek. hogy
a reformáció doamatíkus állásfoglalá
sait, tehát mindazt, amit az evangélt
umrólés a rneaívazulásról ielentett
ki, a modern katolikus ls alighanem
elfoaadhatia, s ugyanakkor a refor
mátus keresztény is messzemenően

maoáévá teheti a II. vatikáni zsinat
határozataiban kifejezésre jutó alap
vetően úi szemléletet. Az egvmás kö
zött kívánt megbeszélések döntő té
máia így Lilie szerint az ó részükről
annak tisztázása, hogy miért szórgal
mazza a lutheránus keresztény a köz-
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vetlen kapcsolódást az evangélium
hoz, az evangélium közvetlen megis
merését, az iránta való közvetlen en..;
gedelrnességet és az evangélium köz
vetlen alkalmazását, katolikus részről

viszont annak tisztázása, hogy mínd
ezek vonatkozásában az egyházi, ta
nítóhivatal a katolikus keresztények
számára határt, korlátot vagy segítsé
get jelent.

Luther meggyőződése és tanítása az
- fejti ki Lil ie -, hogy Isten igéje
csak az evangélium élő hangjában, a
hirdetés aktusában válhat reálissá,
Hogy mi Isten igéje, a keresztény em
ber csak az aktusban tapasztalhatja
meg, az olvasás, a hallgatás és a fi
gyelés aktusában. E tekintetben sem
miféle kívülről jövő biztosítékra sem
számíthat. Nekik tehát meg kell kér
dezniök a katolikustól : mí a [elen
tősége az ő számára, hogy "az egyház
tanító tekintélyére akar hagyatkozni,
s miként viszonyul ez a magatartása
a hitnek és a hitbeli engedelmesség
nek ahhoz a gyökeresen eredeti voltá
hoz, amelvsemmiféle külső támaszt
sem engedhet érvényesülni és csak az
Isten igéje iránti engedelmességből

tartható ébren és gyakorolható. Ka
tolikus oldalról viszont épp ilyen vi
lágosan feltehetik azt a kérdést a
protestáns bibliaolvasónak, hozv hol
van a határa a szeritírás túl önkénves,
alanyi értelmezésének. Ezek és velük
kapcsolatos más tárgyi problémák,
nem pedig a történelmi előzmények

határozzák meg a reförmácíó jelentő

ségét mindkét egyház irányában.
'Lilje a problémák három fókörét

jelöli meg. Az első Isten iqéjét illeti.
Azt, hogy "sola scriptura" (egyedül az
írás), az elmúlt századokban protes
táns részről sokféleképpen fogalmaz
ták meg, váltakozva a szőszeríntíség

hez szigorúan ragaszkodó "fundaníen
taltzmus" és a nagyon merész, !lót
kockázatos értelmezések között. A je
lenlegi helyzetet a Biblia, mint Isten
szava lényegére vonatkozó felfogás..;
nak alapvető felülvizsgálása határoz
za meg. Bizonyos, hogy nincs teolő

gíal irányzat, amely -haran~ra

tárt igényt '-- egvszerúen elzáfk6zhát
na az ittfelmerűlő kérdések elől. Az
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I1jraértékelés folyamata semmiképpen
sem nyert még világos és kielégitő

befejezést, a két szélsőség azonban 
egyfelől a krítíkátlan szószerintíség,
másfelől a Biblia teljes áttevése az,
irodalomtörténetbe - mindenesetre
elesett. Aki az újszövetségi szentírást
kizárólag mint irodalmi terméket ér
tékeli, az, ha következetes, a názáreti
Jézus alakját is csupán mint törté
nelmi-emberi jelenséget foghatja föl,
ebben az esetben pedig útban van a
keresztény teológia kiküszöbölése felé.
A döntő ugyanis éppen az a többlet,
ami túlnyúlik az irodalmi és a tör
téneti tényeken. A kereszténységnek
joga van ahhoz, hogy feleletet kapjon
arra a kérdésre, mit jelent még szá
mára a kinyilatkoztatott ige: vajon a .
hitben ki kell-e tartanunk amellett,
hogy Istennek saját szava van, avagy
pedig mindaz, amit kinyilatkoztatás
nak neveztünk, csupán emberi meg
fontolások és érzések tükrözése?

A második nagy problémakör a
kriszto16gia. A jelenlegi teológiai vi
ták azt a látszatot keltik, hogy külön
legesen protestáns téma ez. Azt a be
nyomást szerezhetjük ebből - írja
Lilje -, hogy Jézus Krisztust illetően

a katolicizmuson belül sem tér, sem
lehetőség nincs radikális kérdésfelte
vésekre. Közvetve azonban a katoli
cizmust is érinti az a ténv, hogy az
evangélikus teológián belül ebben a
pontban is gyökeresen újszerű néze
tek mutatkoznak, Ismeretes, hogy rní
lyen égvoldalú nyomatékkal hangsú
lyozzák némely protestáns teológusok
Jézus emberségét, éspedig csakis az
emberségét. Hogy azután ígv Jézus
Krisztus feltámadásának kérdése olv
hevesen lep előtérbe, szinte magától
értetődik. Már most nyilvánvaló 
szöaezl le Lilie -, hogy a felekezetek
között 'lehetetlen lenne a párbeszéd,
ha ezekben a kérdésekben olyan mély
szakadék keletkeznék, hogy hitvallá
sában a protestáns egészen más Krisz
tusról beszélne, mint a katolikus.

Világosan áll ez a harmadik nroblé
makőrre is, amely az eqyháztannal
függ össze. A protestánsok tudatában
vannak annak - jelenti ki Lílte -,
ez az a pont, amelyben a leginkább
készeknek kell lenniök arra, hogy
dogmatikus megfontolásaikat újból át
gondoliák. Mert amióta a II. vatikáni
zsinat kinyilvánította, hogy "az e!!:yház
ugyanakkor szent és mindig tisztu-

IAsra szoruló, míndíg a bt1nbánat és a
megújulás útját járja", azóta már nem
áll fönn a régi ellentét a "dicsőség

egyháza" és a "kereszt egyháza" kö
zött. Az elválasztó vonal többé már
nem ott fut, ahol még 1517-ben kel
lett látni. Ezen a téren indulhat meg
a legtermékenyebb párbeszéd. "Csak
jelzem - írja Lilje -, hogy ebben az
összefüggésben a tekintély, különösen
az egyházi tanítótekintély kérdése tel
jesen új súlyt kapott. Ezt a kérdést
a protestánsoknak - figyelemmel
mindenekelőtt a bibliai vitákra - a
legnagyobb komolysággal át kell gon
dolniok. A kölcsönös serkentés és gaz
dagodás itt gondolható el a legelőbb."

Lilje püspök nem titkolja, hogy a
krisztusi egyház egységének kérdése
igen fájdalmas súlyt kap, ha figyel
münket a reformáció alakulására for
dítjuk. Ennek a fejlődésnek egyik leg
terhesebb mozzanata ugyanis, hogy
folyvást újabb egyházak képződésére

vezetett. A protestantizmus története
szemmel láthatóan nemcsak a szabad
ságok gazdag kibontakozásának, ha
nem az egyházak egyre tömegesebb.
egyre zavaróbb sokféleségének törté
nete is. A szakadás, a felaprózódás az
a drága ár, amit a reformáció nekilen
düléséért kellett fizetni.

Magukat a vitákat, amelyek elő

idézték ezeket a szakadásokat, elsősor

ban az igazi és szabad életelevenség
jeleként kell értékelni - írja Lilje,
Az egyháznak a reformáció szellemé
ben értelmezett mivoltához lényegesen
hozzátartozik, hogy az egyház önma
ga irányában is vesse föl mindazokat
a kérdéseket, amelyeket hozzá intéz
nek, maga is legyen kész önmagát is
mét és ismét kérdésessé tenni. A re
formáció a személyes hítdöntés jelen
tőségét emelte az első helyre. A re
formátorok szerint nem lehetsézes,
hogy más tekintély kedvéért higy
jünk, hanem az emberi egzisztencia
lényeges tartozéka, hogy mindenkinek
magának kell meghoznia a saját hit
döntését, hogy neki magának kell fe
lelnie arra, mi az ó létének központ
ja és milyen forrásból gondol értel
met adni életének. Ebből indulva ki
tehát, az egyházak és a keresztény
hitmeggyőződésekkülönbőzősége sem
miképpen sem fogható fel súlyos meg
terhelésnek. Lil.ie emlékeztet Luther
szavaira, amelyeket Erasmusnak írt:
"Ha nem lennének nagy kavargások



a világban, nem tudnám hinni, hQgy
Isten igéje itt van a világban." A min
dig újból és újnak hirdetett evangé
lium hatása abban áll, hogy ébren
tartja és döntésre kényszeríti ezt a
világtörténeti nyugtalanságot. \

Csak ezen az említett kavargáson
és a felvetett problémákon keresztül,
nem pedig körülöttük, tisztázhatjuk
azt az égető kérdést is, hogy miként
kell alakulnia a reformált egyházak
viszonyának a katolicizmushoz - zár
ja tanulmányát Lilje. Végtére is a
nagy egyházak fokozódó közeledése
egymáshoz az ilyesféle gyötrődő kér
désfeltevések eredménye. Mindazok
előtt, akik nem vonták ki magukat
ebből a szellemi küzdelernből, növek
vő mértékben világosodott meg az
evangélium lényege és az, hogy mít
jelent Krisztus a hit és a világ szá
mára. Ugyanakkor azonban a keresz
ténység tekintetének mindig előre kell
irányulnia. Az ökuménikus rnozgal
mak csak akkor egészségesek, ha
mentesülnek az önérvényesítés szán
dékától, ha nem élesítik a különállá
sokat, hanem közösen néznek szembe
azokkal a kérdésekkel és feladatokkal,
amelyek elé a mai világ állítja a ke
reszténységet. A ma folyó alapvető

struktúraváltozások olyan kérdéseket
vetnek föl míndannyíunk számára,
amelyek már rég túlvezettek a feleke
zeti elhatároltságokon. A tanok és
hittételek különbözősége is a tárgy
hoz illően válik majd viszonylagossá,
ha míndegyík keresztény egyház meg-:
érti, rnennyire együttesen követelik
meg válaszukat a mai világ változá
sai, az ember fokozódó emancipálódá
sa és a világ szekularizálódása.

•
Mint mínden keresztény, a kato

likus ember is végsősoron hallgatagon
áll meg az egyház "üdv- és üdvetlen
Ilég~történetének" olyan eseménye
előtt, mínt a reformáció, amely meg
foghatatlan és megoldhatatlan szá
mára - írja tanulmányában Karl
Rahner. Elkerülhetetlen szellemi, te
ológiai és társadalmi folyamatok öt
lenek fel előttünk, bún minden olda
lon, aminek nem kellett volna len
nie, amit nem szabad mentegetní, de
amin míndíg túlhalad Isten könyö
rülete. Vannak történeti ténylegessé
gek, amelyekről azt kell mondanunk,

hogy nem kellett volna és nem lett
volna szabad jönniök, de akkor is egy
üdvtörténeti "muszáj" folytán adód
tak, s bár szabad döntésként kell azo
kat értékelnünk, pozitív módon még
sem gondolhatjuk el azt a másvala
mit, ami lehetett és kellett volna" de
nem következett be. Ezer dolgot el
mondhatunk a reformációról, de csak
azért, hogy utána elnémuljunk Isten
titka előtt, aki végső fokon egyedül
felel a történetért és irányítja azt. De
ha így a katolikus kereszténynek tu
datában is kell lennie annak, hogy
nem állapíthat meg olyasmit a refor
mációról, ami a végső kérdést megol
daná, ez még nem menti fel annak
megmondása alól, amit kötelességének
vél.

Első még ma is a bűn bevallása.
Éppen a meggyőződéses katolikus ta
lálja magát itt nehéz helyzetben. Nincs
joga arra, hogy itélkezzék azok fölött,
akik akkoriban úgy gondolták, hogy
keresztény lelkiismeretük parancsára
szakítaniok kell a pápaság egyházá
val és a pápában Antikrisztust kell
látniok, aki Isten kegyelmének evan
géliumát hivatalból (nemcsak tényle
gesen) csorbítja. Ugyanakkor meggyő

ződése, hogy a reformációnak ezt a
tulajdonképpeni alapügyét őrizte meg
az ő egyháza, sőt annak éppen itt van
a maradandó otthona. Meggyőződés

ből ki kell tartania amellett, hogy Is
ten az egyház maradandó egységét
reánk háruló feladatként akarta és
akarja (mikor is közömbös, hogy Is
ten az ő megbocsátó kegyelmében mit
hoz ki ismételten magából az emberi
engedetlenségből). Ha azonban ez a
három tétel megállja a helyét, akkor
neki, aki nem különülhet el csak úgy
egyszerűen egyházának korábbi idői

től; nem kell-e megrémülnie annak
láttára, hogy egyháza a keresztény
ségnek ebben a szakadásában maga
is bűnös volt?

A második dolog, amit meg kell
mondanunk, hogy a katolikus hívő és
egyháza vallja a reformáció "sola
gratia" (egyedül a kegyelem) tételét.
Isten szabad kegvből, részünkről min
den előzetes "mű" nélkül, ajándékoz
za nekünk kegyelmét és igazságossá
gát. S amikor azt akarja, hogy mi fe
lelősségteljes szabadságban elfogad
juk kegyelmét, akkor éppen e kegyel
me révén, amely ki nem érdemelt,
még egyszer oda kell hatnia, hogy mi
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azt ell'ogadjuk. ts ha Isten szabad
kegyelmének és újból csak kegyelem
ből adódó elfogadásának ezt az alap
folyamatát okkal nevezzük egyetlen
szóval "hitnek", akkor mi, katoliku
sok, a reformáció "sola fide" (egye
dül a hittel) tételét is magunkévá te
hetjük. "Úgy vélem - jelenti ki Rah
ner -, hogy amit Lilje püspök erről

mondott, minden katolikus aláírhat
ja, s mind a két oldalon óvakodnunk
kellene attól, hogy teológiai finomsá
gokkal és másodlagos teológiai né
zeteltérésekkel, amelyek megmarad
hatnak és az evangélikus kereszté
nyek és teológusok között is megvan
nak, homályba borítsuk ezt a lehet
séges egyetértést, csupán azért, hogy
utólag ismét teológiailag igazoljunk
egy tényleg fennálló egyházszakadást,
amelynek, hogy ma is még fennáll,
egészen más okai vannak."

Felmerül természetesen a kínzó kér
dés, miért nem értették meg ezt ak
koriban. Miért nem volt meg a refor
mátorokban a nyugodt türelem, hogy
szeretettel értelmezve hallgassák a
régi egyház szavát, míg ki nem hall
ják belőle a "sola gratia, sola fide"
tételt, miért nem mondta ki a régi
egyház sugárzóbban. bátrabban és vi
lágosabban mindazt, ami a. reformá
ció jogos alapügye volt. Sok mindent
felelhetnénk erre a kérdésre, de végül
is a történet ama magfoghatatlansága
mellett kötnénk ki, amelyről már szó
esett.

Harmadszor, úgy vélem, a "sola
scriptura" (egyedül az írás), mint for
mális elv, teológiailag nézve nem kel
lene, hogy továbbra is egyházakat el
választó kérdés legyen - folytatja
Rahner. A katolikus egyház tudja,
hogy tanítóhivatalában ..az Irás alatt",
mint annak szolgálóia áll (II. vatiká
ni zsinat). Az evangélikus keresztény
tudja, hogy az írás mint az élő apos
toli egyház apostoli igehirdetésének
lecsapódása keletkezett és ezért kez
dettől fogva az ő könyve volt és ma
rad. Azt is tudja, hogy "frás" csak ak
kor lesz, amikor a tényleges hirde
tésben hitébresztően és kegyelmet
árasztóan fejtik ki. "frássá" tehát csak
az egyházban lesz. az egyházból ki
indulóan és az egyházra tekintve, nem
pedig csupán mint a magányos olvasó
könyve. Miért ne lehetne akkor egyet
érteni a .,sola scriptura" kérdésében?
Feltéve megint, hogy a lehetséges és

fennmarad6 teológiai nézeteltéréseket,
amilyenek mindegyik oldalon belül is
adódnak, nem játsszák ki egvházel
választó elvekké, egy olyan tényleges
ség igazolása végett, amely, sajnos,
már önsúlyánál fogva is fennáll.

Egy negyedik pontban - szögezí le
Rahner - kénytelen ellentmondani
Lilje püspöknek. A katolikust ugyan
is az ő katolikus hite nem kötelezi
arra, hogy az egyházat és annak taní
tóhivatalát a maga keresztény hite
számára az első és alapvető adottság
nak tartsa. Bármi legyen is hitének
tapasztalati-lélektani eredete, bárho
gyan is értelmezze egy mélvebb te
ológiai mérlegelés e hit valamennví
összetevőjének kapcsolatait: a katolt
kus hiszi az egyházat (s nem az egy
házban), éspedig azért, mert hisz Is
tenben és annak kegyelmében, hisz
J ézus Krisztusban, a megfeszítettben
és feltámadottban, mint a saját egyet
len Megváltójában. Nem pedig fordít
va, még akkor sem, ha ő, mint kato
likus, mindig "a hívők kőzösségébe"

beilleszkedve hisz. Az első és végső

alapdöntés a magányos lelkiismeret
döntése, amely egyedül Istennek tar
tozik felelősséggel.

Ha ettől a szemlélettől távoltartjuk
mindazt, ami az újkori Individualiz
mus embert kisebbítő beszüremkedése
lenne, akkor a katolikus hívő teljes
megértéssel fordul a magányos lelki
ismeret pátosza felé. Ma jobban, mint
valaha, a saját keresztény tapasztalá
sához tartozik ez. S ha az a benyo
másunk, hogyareformátoroknak ezt
a valódi keresztény szenvedélyét tény
legesen megzavarta egy olyan "szub
jektivizmus", amely maga időhöz volt
kötve, akkor nekünk, katolikusoknak
éppúgy meg kellene látnunk, hogy az
egyház tanítóhivatali tekintélyének
önmagában jogos védelmét is mlndig
megzavarták (s így ellentmondásokat
idéztek elő) az atyáskodó, feudalisztí
kus és más hasonló minták és végre"
hajtást módok, amelyekkel ezt a te
kintélyt elénk állították és konkréten
megtapasztaltatták. s talán még ma is
nem ritkán cselekszik.

A keresztény embernek ebben a
pontban is reménykedőnek kell len
nie. Remélnie kell, hogy a hivatal
nak, a hivatal szükségességének, ille
tékességének és korlátainak megérté
sében ls megegyezés jöhet létre a va
lóban keresztények között. Ez a re-



mény azonban a katolikus egyházban
is kötelezi a hivatalt, hogy önkritiká
val, szeretetben és tisztelve minden
ember lelkíismeretének Isten-közvet
lenségét, mindent elkerüljön, ami az
egyházi hivatal teljhatalmának gya
korlásában úgy tűnnék föl, mintha ez
a gyakorlás valaha is más lehetne,
mint az egyetlen hitvallás fenntartá
sának szolgálata az egyházban. Ez a
hitvallás szükséges mint felhívás az
egyén lelkiismeretéhez, aki azért en
gedelmeskedik, mert szabad. Egyén
és közösség, lelkiismeret és tekinté
lyi tan, igazság és intézmény mindig
antagonisztikus dolgok, amelyeknek
különbözősége ~1képzelhetetlenül ke
serves konfliktusokat válthat ki, de
olyan dolgok, amelyeket sohasem sza
badna elszakítani egymástól, mert kü
Iönben önmagukban és akkor rombo
lódnak össze, amikor úgy vélik, hogy
az ellenpárjuk fölött győzedelmesked

tek.
•

Ha azonban így "eszmeileg" ki is
engesztelődünk, maguk a valóságok,
a szétszakadt egyházak, amelyek az
elmúlt 450 év során harcban és ellen
mondásban, majd ami a legrosszabb,
kölcsönös közörnbösségben éltek egy
más mellett, még nem egyesültek. Há
lát kell adnunk Istennek, hogy ma
már legalább nem közömbösen né
zünk egymásra, hogya teológusok
mindkét oldalon megint tanulni kezd
tek egymástól, hogya kötelességet,
amely a keresztények kézzelfogható
egyházi egységének keresésére szólít,
mindenütt elevenen érezzük s mint az
egyház Urának könyörtelen követelé
sét fogjuk föl. Mégis úgy véli - eme
li ki Karl Rahner -, hogy az egyhá
zakban ma sincs még meg ténylege
sen az egységnek az az akarása,
amelynek meg kellene lennie. Mutatja,
hogy olyan különbségek is adódnak
bőven, amelyeknek szigorúan és krí
tikusan vizsgálva nem volna szabad
táplálniok a szakadást. Vannak ilye
nek az egyházjogban. a liturgiában,
az életstílusban, az egvházígazgatás
ban, a teológiában. Minden oldalon
túl sok még az igyekezet arra, hogy
a tényleges szakadást utólag teológiai
lag igazolják. .
- "Mi, katolikusok, a II. vatikáni zsi

natnak ,az igazságok hierarchiájáról'
nyújtott tanításában megkaptuk az el-

vont programot a katolikus dt)gm~k

új átgondolására, tartalmilag azonban
még messze nem teljesítettük ezt a
programot. Sőt hallgatólagosan több
nyire éppen azt tételezzük föl, hogy a
hittanban való megegyezés - ha nem
akarunk megszűnni katolikusnak len
ni - csupán e tan mai megfogalma
zottságának alapján jöhet létre. Tény
legesen nincs meg bennünk az elegen-

- dő remény és bátorság, hogya vitás
pontokban a dogma olyan továbbfej
lesztésén dolgozzunk, hogy annak jövő

alakját mások is megérthessék és el
fogadhassák, vagy legalábbis ne kell
jen többé egyházakat elválasztónak
érezniök. Nem tettük fel még elég
szorosan magunknak a kérdést, vajon
mindannak, amit a latin-római egy
ház dogmájaként kifejezett, éppolyan
kifejezetten, ugyanazokkal a fogalma
zásokkal, hangsúlyokkal és távolabbi
következtetésekkel, mint nálunk, kell
e benneállnia mindazoknak a keresz
tényeknek és keresztény közösségek
nek hit-tudatában, akiknek vagy ame
lyeknek egységre kellene lépniök ve
lünk. Ha a mi vallásos meggyőződé

sünk szerint Krisztus egyháza a jö
vőben is a római katolikus egyház
lesz, ez még egyáltalán nem jelenti,
hogy a jövőnek ez az egyháza az a
katolikus egyház lesz, amilyen konk
réten ma, főleg pedig amilyennek a
kívülállók előtt feltűnik."

"Am dolgozzunk-e teremtő képze
lettel és bátorsággal, kellő türelem
mel ezen a mí jövőbeli egyházunkon ?
Hogy míndannvían, mindenki a maga
helyén, elégségesen dolgozunk rajta,
nem merném mondani. :f:ppen az igaz
egyháznak a szeretetből folyó legna
gyobb kötelessége, hogy ,engedjen',
ahol csak hite megengedi. Elégségesen
cselekszi-e ezt? Elégségesen teszi-e
ezt, tekintet nélkül presztizsre, a pusz
tán megszokottra, anélkül, hogy a má
sik oldaltól várná az engedményekben
a kezdeményezést? .. Teremt-e már
a saját kebelében elégséges helyet
mindazon különbözőségek számára,
amiket a történet a múltban és a jö
vőben jogosan várt és vár, avagy itt
és ott még míndig azaz egyformaság
lebeg kívánatosként előtte, amely Va
lamikor joga és sorsa volt, de immár
végére jár? Együttdolgozunk-e mí ka
tolikusok az evangéliumnak szeretet
és áldozat útján való erőteljes tanú
sításában az összes többi kereszté-
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nyekkel olyan egyértelmlIen, ahogyan
lehetséges volna? .. Hogy mennyiben
kellene ilyen és hasonló kérdéseket az
evangélikus keresztényeknek is felvet
niök maguk előtt, arra nekik kell vá
laszolniok."

Bizonyos, hogy sem itt, sem ott nem
vagyunk olyanok, mint 450 évvel ez
előtt - állapítja meg a továbbiakban
Rahner. Új reményt ad ez, de átte
kinthetetlen új nehézségeket is jelent.
A mai evangélikus egyházakat olyan
tanbeli különbségek tagolják szét,
amelyek sokkal mélyebbek és gyöké
resebbek. mint azok, amelyek a régi
reformáció és a tridenti zsinat hitval
lásait szétválasztották. Vajon várhat
[uk-e, hogy az evangélikus keresz
ténység meg fogja találni a kegyelem
szerű bátorságot akifejezettebb tán
beli egységhez. s így majd jobb part
ner lesz a velünk folytatandó öku
menikus párbeszédben? "Úgy vélem,
ezt a reményt nem szabadna úgy ér
telmezni, mint a .beatí possidentes'
kárörvendő elbizakodottságát - húzza
alá Rahner. Mert ilyen elbizakodott
ságra nekünk, katolikusoknak igazán
semmi okunk. Mi t sem használna a
katolíkus egyháznak, hogy végső köte
lezéssel beszélhető tanítóhivatala van,
ha ez a hivatal ténylegesen nem ta
lálna hitből fakadó szabad engedel
mességre. Erre pedig nem nyújt biz
tosítékot csupán az a tény, hogy va
laki nem lép ki az egyházból és ren
desen fizeti egyházi adóját. Lehetsé
ges így és messzemenően így is van,
hogy a hit tényleges helyzete a kato
likus egyházban ugyanaz, mint a má
sik oldalon, még ha rejtve is marad
a hivatalos tan hivatali homlokzata
mögött (aminek azért kétségkívül szín
tén megvan a teológiai súlya)."

Ezzel már rá is térhetünk arra, ami
új közösségbe vonja az összes keresz
tény egyházakat. Azonos a helyzetük
és azonos az a feladatuk, hogy Istent,
Jézus Krisztust és kegyelmét egy olyan
világ előtt tanúsítsák, amely az üze
netet nem akarja meghallani, azonos
az a feladatuk. hogy ezt az üzenetet
akként hirdessék, hogy maga a hir
detés ne tegye azt érthetetlenné és ne
fossza meg hitelétől. "Ha mí, keresz
tények, ma kivehetőbben, mint eddig,
kölcsönösen elismerjük egymást ke
resztényeknek teológiai és nem csu
pán vallásszocíológíaí értelemben, ak
kor ez magában foglalja ·a meggyőző-

dést, hogy Isten kegyelméb61 ml rn~g

rnindig közös hittel birunk, amelyet
az egyházelválasztó tanbeli különbö
zőségek sem szüntetnek meg. Nincs
jogunk arra, hogy egymásról itélke
zően mondjuk: amiért te ezt és ezt
hiszed vagy elveted, alanjában a még
közös csupán szavakban közös. Ne
künk a világ előtt közös tanuságot
kell tennünk s meg is tehetjük. De új
tanúságra van szükség, rnert a világ
más lett és vele együtt remélhetően

mi is. Jogunk és kötelességünk tehát,
hogyelgondolkodjunk ezen az új fel
adaton, és igaza van Lilje püspöknek,
amikor azt mondja, hogy ezzel az új
feladattal régi tanbeli különbségek bi
zonyos értelemben viszonylagossá vál
tak."

S talán ennek az új közös feladat
nak a teljesítése a legjobb út ahhoz,
hogy az ökumenikus párbeszédben is
előbbre jussunk - fejezi be Rahner.
"Talán az egyházak ennek az ijesztő

en komoly feladatnak munkálása köz
ben úgy változnak, hogy annak el
vesztése nélkül, ami valóban saját
juk, egy napon boldog döbbenettel
mondhatiák el: a mi egy Urunknak
áldozati lakomáját ugyanabban a hit
ben, azonos reményben és szeretetben
közösen ünnepelhetjük és mint Krisz
tus kis nváia együtt hirdethet jük Is
ten könyörületességét és várhatjuk
Isten országának eljövetelét."

•
Katolikus teológusok és közirók tol

lából a londoni The Tablet és a pá
rizsi Témoignage Chrétien több cik
ket is hozott, amelyekben színtén a
reformáció régebbi szemléletének
mélyreható felülvizsgálata jut kifeje
zésre.

John M. Todd, aki jelen volt a Wit
tenbergben rendezett jubiláris ünnep
ségeken. a Tablet november ll-i szá
mában arra a kérdésre, hogy mi ok
ból vehettek részt rajtuk katolikusok
is, ekként válaszol: "Egyszerűen azért,
mert a reformáció nagy és új meglá
tásokkal gazdagította az evangélium
értelmezését, amit immár növekvő

mértékben hasznosíthatnak a katoli
kusok is." A domonkos Claude Gerest
a Témoignage Chrétien október 26-i
számában ezzel a megállapítással ösz
szegezi fejtegetéseit: ,.Különbözőszem
pontokból lehet megítélni Luthert, az



azonban nem kétséges, hogy az evan
gélium embere volt. Az volt a szent
szöveg iránti szeretetéből, de főleg

mert az evangélium úgy jelent meg
előtte, mint nagy felszabadító erő. Az
evangélium örömteljes üzenet arról,
hogy Isten szereti és megmenti az em
bert." Ugyanebben a számban Fran
cois Biot a következőket emeli ki:
"Napjainkban immár mínd világosab
bá válik, hogy a XVI. század reform
ja velejében a kereszténység közös ja
vát szolgálta. A katolicizmus kezdi el
ismerni, hogy Luther Márton tanítása
az evangéliumi igehirdetés érvényes
kifejeződése volt, akkor is, ha bizo
nyos egyoldalú fogalmazásaí továbbra
is elfogadhatatlanok a katolikusok
számára. Luther tanításában a keresz
tény úgy lép elénk, mint szabad em
ber, éspedig nem csupán metafizikai
Síkon, hanem egzisztenciális magatar
tásának szintjén. Luther erőteljesen

ismételte meg Szent Pál állítását: Jé
zus Krisztus az ő halálával és feltá
madásával gyökeresen megtörte azo
kat a kötelékeket, amelyek az embert
a .hatalrnasságoknak', végeredmény
ben önmaga korlátozottságainak és
gyöngeségeinek szolgaságában tartot
ták. A keresztény hívő szabad ember.
Altalunk is elfogadott tétel. A katoli
cízrnusban immár túljutottunk az üd
vösség legalista és moralizáló felfo
gásán. Senki sem gondolhatja többé,
hogy az üdvösséget törvényi szabá
lyokhoz lehet kötni. Előtérbe került a
testvéri szeretet kimagasló és döntő

értéke. Ezért van az, hogy szívvel-lé
lekkel együtt tudjuk ünnepelni pro
testáns testvéreinkkel ezt az évfordu
lót, egy megújhódott közösség remé-

•

nyében és az evangéliuntl Izabadsá4
jegyében."

•
Befejezésül két híradás a Tablet no

vernber 4-i számából. Bea bíboros a
következő táviratot küldte Frederik
A. Schiotznak, a lutheránus világszö
vetség elnökének: "Miután beszéltem
erről Öszentségével, VI. Pál pápával,
nagy súlyt helyezek arra, hogy mint
a keresztény egység előmozdításán fá
radozó Titkárság elnöke, szívélyes üd
vözletemet küldjem önnek és mínd
azoknak, akik a lutheránus világszö
vetség nevében Lundban összegyűl

tek, hogy megünnepeljék szövetségük
20. évfordulóját s ugyanakkor meg
emlékezzenek a Reformáció 450. év
fordulójáról. Mindannyiukkal együtt
mélyen fájlaljuk. hogy 450 évvel ez
előtt megtört a nyugati kereszténység
egysége. Ne vádoljuk egymást ezért a
szőrnyű szakadásért. Inkább az legyen
a kívánságunk, hogy együttesen ke
ressük az elvesztett egység helyreállí
tásának útjait."

A katolikus egyház és a lutheránus
egyházak első hivatalos teológiai ér
tekez1ete november 26-án ült össze
Zürichben. A november 30-ig tartó
megbeszélések tárgya - mint az Os
servatore Romano sajtóírodájában kö
zölték - "Az Evangélium az Uj szö
vetségben." Az ezzel kapcsolatos kér-r
dések megvitatásának előkészítésére

már a múlt évben tanulmányi bizott
ságot neveztek ki az érdekelt egyhá
zak. A bizottság hét katolikus és hat
protestáns hittudományi professzorból
áll.

Minden komoly keresztény hajlandó rá, hogy néhány kezdeti áldozatot
hozzon. A jó kezdet nem nehéz. Nehéz azonban az elkezdett művet tovább
folytatni, és kitartani benne éveken keresztül, mindvégig. Túl nagy a hit erő
feszítése, túl súlyos teher nehezedik gyönge szeretetünkre; vagy legalábbis
félünk tőle, hogy így lesz.

Thomas Merton

Miért kérkedsz azzal, hogy senkivel sem jársz össze? Azt hiszed, hogy több
vagy ezáltal? Belül úgy itéled meg talán, hogy 'azoknak az embereknek társa
,.ága leszállítaná szellemi vagy erkölcsi színvonaladat? Nem veszed észre, hogy
CI farizeusok elképzelése és magatartása ez?

G. Michonneau
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