
vel. "A teológíának bizonyos mérvű kritikus funkciója is van a tanítóhívatallal
szemben" (Gnade als Freiheit). A reológia ismételten megkérdi, hogy volta
képpen mit akar mondaní a hitvallás a mindenkori embernek, és összeveti az
egyházi tanítást az emberi szellem egyre változó történeti helyzetével és látó
határával. A .teológia leghívebben értelmezett egyháziassága követeli meg tehát,
hogy vállalja a bíráló szerepét, hogy elvesse a bekétlenségnek azt a magvát,
amelyből- hogy valóban összebékíthető legyen - ki k·eJl kelnie a leplezett bé
kétlenségnek. A teológus nemcsak az egyház hitvallásának képviselője a világ
ban, hanem a világ igazságának is szószólója az egyházban, A teológusnak vál
lalnia kell az elutasítást, amikor a világ érdekében szót emel; vállalnia
kell nyugtalanító szellemének kipellengérezését, barátai megnemértését
vagy árulását, mert vajúdások és szenvedések árán szűlethetík csak meg újból
és újból az a változatlan hitvallás, amit az Egyház képvisel a történelemben,

Mindennek határt szab - rnondja Rahner - a teológia egyházíassága: fel
tételen tisztelete és elismerése annak, amit az egyház abszolút elkötelezettség
gel tanít. Aki nem fogadja el az egyházon belüli dialógusnak ezt a föltételét,
az nem mondható katolikus teológusnak, mivel a valódi megvitatás mindig föl
tételez valamí vítathatatlant, amit nem a teológus, hanem az Egyház maga ha
tároz meg. Ezt a vitathatatlant hívjuk szaknyelven dogmának. Nem jelenti
ez azt, hogy a dogma nem lehet párbeszéd tárgya, azonban a teológusnak el
kell fogadnia, !!ogy a dogmát az egyház határozza meg, máskülönben megszű

nik a párbeszéd, s a teológiából alapjában véve senkit sem érdeklő monológ
lesz. Ezt persze nem érti meg az, akinek egyéni véleménye eleve fontosabbnak
és igazabbnak tűnik a másíkénál, aki azt képzeli, hogy a szembefordulás és a
közösségtől való elszakadás á['án nyerheti el tulajdonképpeni önállóságát. Az
ilyen embertelen magatartás sehol, senkí részéről sem mondható katolikusnak.
Az Egyháznak azonban természetesen továbbra is biztosítania kell az oly ne
ihezen kivívott lelkiismereti szabadságot, s elsősorban neki magának kell elöl
járnia jó példával ezen :a téren a világban.

'Azt mondja Szent Pál, hogy a "parrhesia" és a "gnósis" nem választhatök
el egymástól, Az egyik a nyíltság: bizalom Istenben és tőle kapott vtilágikülde
tésünkben, a másik: Isten titkainak fölséges ismerete Jézus Krisztusban, aki az
egész világ élete és üdvössége. A keresztényeket míndíg megkísérti a nyílt gon
dolkodástól való tudatalaeti félelem; mint hivők félnek gondolkodni. Ranner
megszabadít aninket ettől a félelemtől. Arra tanít, hogy a megnyílt gond01
doskodás nemhogy elválasztana az Egyháztól és Krísztustól, hanem elvezet Jé
zus Krísztusnak mánden ismeretet fölülmúló ismeretéhez. Tisztában van azzal,
hogy tanítani sokkal többet jelent, mint egzakt dolgokról beszélni: aki valóban
tanít, annak önmagát kell feláldoznia Istennek és az embernek. Rahneregész
munkássága ennek az áldozatnak a jegyében áll. Szent Pállal (vö. Ró 15, 16)
vallja: Krísztus Jézus szolgájénak kell lennem az emberek között és Isten evan
géliumának szent szelgálatát kell 'végeznem, hogy az ernberek a Szeritlélektől

megezentelt kedves áldozati ajándékká legyenek.

A tévedés - vagy, ha valaki ragaszkodik hozzá: herezis - minden teremtő

hitbeli elmélkedés elkerülhetetlen velejárója. Hogyapápának fel kell vérteznie az
egyházat a hamis vélemények ellen, az bizonyos értelemben vígasztaló jel, mert
amikor az embereknél fennáll a tévelygés veszélye, akkor legalább valóban gon-
dolkoznak. .

Henry Marrou

Sokan aggódnak, hogy modern kultúr ánk, miközben egyre profánabb lesz, kitesz
,minket annak a veszélynek, hogy Istent elveszítjük. Pedig talán éppen arra ad majd
módot, hogy nagyobb mélységben találj-uk meg őt.
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