
Változó és változatlan

Jézus Palesztinában született, a zsidó kultúrában n01t fel, és az ószövetségi vallási hIJ.
gyornányokhoz kapcsolódva hirdette az lsten Ors2'ligának örömhírét. A feltámadt Krisz
tus hite azonban hamarosan átlépte eztakultúrkört: már azelsőkeresztény nemzedékben
egyre többen a "pogányok", a nem-zsidoK közül kerültek ki. A kinyilatkoztatást befogadó
és értelmező hit pedig szembetalálta magát a görög gondolkodással, a hellén kultúrával.
Veszélyes, nemegyszer eretnekségekbe torkolló, mégis páratlanul termékeny kölcsönhlJ.tás
alakult ki a kinyilatkoztatás és a görög filozófia fogalomrendszere között. A hitét tétel
szerűen is megfogalmazó, önmagát újra meg újra definiáló egyház nemcsak a Biblia
szókincsét használta fel, hanem filozófiai szakkifejezéseket is.

Ez a kölcsönhlJ.tás a kinyilatkoztatás s az azt befogadó hit illetve a különféle szel
lemi-kulturális áramlatok között nem zdrult leaz ókorral, hanem azóta is folytatódik
tovább, a népodndorláson és a középkoron keresztül az újkor legkülönfélébb filozófiai
rendszeréig. Az egyház organikusan növekszik a kinyilatkoztatás egyre teljesebb meg
értésében azáltal, hogy hitében és imádságában egyre mélyebben átéli és értelmezi
Krisztus misztériumát. Az értelmezésben az Isten titkairól elmélkedő imádság mel
lett jelentős szerepei játszik a teológia tudománya, hiszen az egyház hivatalos taní
tása, közösen elfogadott hitvallása és annak teológiai kifejtése egymástól elválaszthIJ.
tatlan. s folytonosan kölcsönhlJ.tásban fejlődik. Ennek kapcsán el010rdulhlJ.t, hogy a
változó teológiai értelmezések, tételek közül egy-egy kijelentést az egyház "saját hi
tének lényeges elemét kifejező szának, dogmának nyilvánít", amint Joseph Ratzinger
mondja. Természetesen megtörténhet az is, hogy egyes állításokról, tételekr01 a Ma
gisztérium megállapítja, hogy azok ellenemondanak a katolikus hitigazságnak. A hit
tételek, zsinati hlJ.tározatok jelentős része a különböző tévtanokkal folytatott viták
során nyert megfogalma2'list, amikor az egyház a változó korok által fölvetett új
kihívásokkal, kérdésekkel, esetleg támadásokkal szembesült.

A dogmafejlődés tehát lehetséges, s01 szükséges folyamat az egyházcn belül: ter
mészetes velejárója annak, hogy az egyház lsten zarándoknépe a történelemben, s
azcnosságát mindig korszerüen, az adott korral szembesűlue, ugyanakkor a Szent
íráshoz és a Hagyományhoz való hűségben fogalmazza meg.

Nem kell tehát sem megboirdnkoznunk, sem túlságosan megrémülnünk akkor, hIJ.
teológiai nézetekro1 tudományos vita folyik - az élet természetes velejárója ez, még
akkor is, hIJ. eközben téves, hamis kijelentések is napvilágot látnak. Krisztus az Igaz
ság Lelkét adta az egyháznak, s garantálta, hogy Péter sziklaalapján megtartja az
igazságban. "A híVOK összessége a Szentlélek kenetét kapta, és így nem tévedhet meg
hiteoen." (LG 12.) Emberi szemmel nézve fájdalmas folyamatok indulnak meg, ami
kor téves, hamis megállapítások, tételek látnak napvilágot. Ido1, türelmet, szellemi
nyz1tságot, testvéri szeretetet és igaz egyházhűséget igényel az álláspontok tisztdzása,
a szükséges korrektúrák végrehlJ.jtása. Még fájdalmasabb, hIJ. hosszabb idő után sem
sikerül egységre jutni az igazságban, és nyat törésre, szakadásra kerül sor. Számunk
ban Eugen Drewermann "ügyéro1" adunk hírt. Nem azért, hogy a közelmúlt jól
ismert "ügyei" után egy újabbról beszámolva bárkit - hl'vo1 vagy nem-hívo1 
megbotránkoztassunk. Csupán azért, hogy egy konkrét példán ldthaeeuk: hogyan
történik hitnek és kultúrának elkerülhetetlenül szükséges érintkezése egymással, s
milyen eredményekkel, de milyen veszélyekkel is járhlJ.t ez.
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