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Hogyan tovább?

Quo vadis ecclesia?
Quo vadis ökumené?
Részleges, differenciált konszenzus állapota - így lehet jellemezni
a Római Katolikus Egyház és a Lutheránus Világszövetség tagegy
házainak mai helyzetét. A Közös Nyílatkozat után egy évvel, a Do
minus Iesus irat után negyed évvel, engem most már elsősorban az
érdekel, hogyan tovább, és merre van előre az ökumenizmus útján.
Még 2000 karácsonyának hetében írom e sorokat, de megjelenése
idején már nemcsak a Közös Nyilatkozat egyéves évfordulóján va
gyunk túl és a Dominus Iesus nagy viharokat keltő első visszhang
jain, hanem a 2001. évi, közös egységért tartott imanyolcad alkal
main is.

Az utóbbival kezdem: karácsony ünnepe előtt vidékről felhí
vott egy kedves római katolikus kollégám, régi barátom, az öku
menizmus elkötelezett híve. Rögtön a tárgyra tért: "Lesz-e még
ökumenikus imahét" - kérdezte. "Miért ne lenne, vagy nem
kaptátok meg a közös imaheti programot?" - kérdeztem vissza.
- "Megkaptuk, de hát a Dominus Iesus nyilatkozat után már nem

. vagyunk együtt" - hangzott az egyszerű, aggodalmat rejtő szó a
vonal túlsó oldalán. - "Ne add fel élő reménységünket, hiszen
az ökumené lelke az imádság" - fejeztem be magam részéről a
párbeszédet. Ó még végezetül hozzátette, most is siet, eddig sem
volt ideje végigolvasni a Közös Nyilatkozatot és a Dominus Iesus
teljes szövegét, csak hallomásból ismeri, miről is van szö. Bennem
megbízik, ezért akart felvilágosítást kérni tőlem., Hangjában ott
bujkált a féltő aggodalom, a sajnálkozás, hogy valami megint
nem sikerült. Biztos vagyok benne, hogy cikkünk megjelenésekor
barátom már be tudna számolni a megtörtént közös alkalomról,
amelyen a kisvárosi hívek, római katolikusok, reformátusok és
néhány evangélikus gyülekezeti tag idén is közösen imádkozott
Jézus főpapi imádságának, akaratának megfelelően. Együtt mond
ták az egyetemes hitvallást és hallgatták az imahét ez évi alapigé
jét, Jézus bemutatkozását: "Én vagyok az út, az igazság és az
élet". így történt, mert az ökumenizmus visszafordíthatatlan fo
lyamat, benső szükségszerűség - hadd idézzem ezt a kettős

megállapítást II. János Pál pápa fülem hallatára mondott szavai
ból (1984). Vajon hányan nyugtalankodtak egyházainkban és fél
tek az ökumenizmus teljes megtorpanásától az elmúlt hónapok
ban? Nem tudom.

Evangélikus teológusként írok, az ökumené több mint fél év
százada elkötelezett keresztény híveként. evangélikus lelkészként,
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Az. előzmények

A megigazulástan mai
megközelítése

akinek a teológiai szakirodalom éppen olyan fontos, mint Isten
egész népe (populus Dei) ügye. Ahogy a tanfegyelmet és a lelki
pásztori felelősséget is komolyan veszem, identitásunk megőrzé

sét és a felszabadult nyitottságot. És nem csak az imahéten, éven
te egyszer könyörgök közös Urunkhoz, hogy Lelkével világosítsa
meg az előttünk lévő utat, és adjon erőt, hogy az 6 útján járjunk.
Csaknem két évvel ezelőtt jelent meg a Vigilia hasábjain a vajúdó
ökumenizmusról íródott cikkem, és most hálás vagyok, hogy a
főszerkesztő újra kérdezett véleményemről.

Az, hogy időben túl vagyunk Augsburg, 1999. október 31-én, a
Dominus Iesus kibocsátásának napján, 2000. szeptember 5-én, a
2001. januári imanyolcad helyi alkalmain, nem jelenti azt, hogy
egyúttal túljutottunk tartalmi kérdéseken. Engem most mégis el
sősorban a hogyan tovább érdekel, az, hogy merre van előre. En
nek érdekében azonban a múltról is kell valamit mondanom, az
ökumenizmus idevonatkozó eredményeiről, különös tekintettel a
római katolikus-evangélikus összefüggésekre. A víziók előtt a
gyökerekkel is kell foglalkozni.

Ha az Egyházak Világtanácsa megalakulását (1948) mérföldkő
nek tekintjük, és a II. Vatikáni zsinatot, benne az Unitatis Redin
tegratiót (1964) római katolikus kiindulópontnak, úgy ebben a vo
natkozásban az 1967-es évet jelölhetjük meg, mint a római katoli
kus-evangélikus hivatalos párbeszéd elindulását. A zsinatra meg
hívott evangélikus résztvevők, megfigyelők és a már a zsinat előtt

megalakult Egységtitkárság közös elhatározásából lényegretörő,
az igazságok hierarchiáját figyelembe vevő rendszeres, magas
színtű dialógus kezdődöft (evangélikus szempontból más struktú
rában gondolkodva centrális kérdésekről beszélhetünk). A közös
programon az Evangéliumról, a Szentírásról, Szentháromság-hi
tünkről. az igehirdetésről és a szentségekről, az egyházi hivatalról,
Péter szolgálatáról, az apostolicitásról kellett dialógust folytatni.

Ennek a tematikának a keretében kell elhelyeznünk a megiga
zulás (iustificatio) kérdését is, amiben a két egyház részleges, dif
ferenciált konszenzusra jutott egy albizottság többéves előkészítő

munkája nyomán. Megszületett a Római Katolikus Egyház és a
Lutheránus Világszövetségben tömörült evangélikus egyházak hi
vatalos állásfoglalása. Ami Augsburgban született 1999-ben, a Re
formáció ünnepén, az több és fontosabb volt, mint a közös teoló
giai bizottságok részleges eredményeiről kiadott dokumentumok,
publikációk. A Közös Nyilatkozat ugyanis a két egyház recepcióját
foglalja magában. Egyben annak a reménynek adott kifejezést,
hogy 469 évi szünet után (1530~tól az Ágostai Hitvallás megjele
nésétől számítva) mégis lehet gyümölcsöző párbeszédet folytatni
a két fél között. Nem szükségszerű a másik felet ellenfélnek, kü
lönösen ellenségnek tekinteni. Szabad újraolvasni a 16. század ira
tait. Valóban újraolvasásnak (relecture) neveztük ezt a folyamatot.
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ANyilatkozat
elfogadása

Nem volt magától értetődő, hogy ezen a ponton ragadtuk meg
a konszenzus keresésének lehetőségét. Egyetértek Ratzinger bíbo
ros úrral, a Hittani Kongregáció prefektusával. aki figyelemremél
tó tanulmányt tett közzé a közelmúltban arról, hogy a mai köztu
datban hiányzik a megigazulás kérdésének jelenléte.' Tehát nem
csak arról van szó, hogy amit az egyik egyházban döntőnek (ar
ticulus stantis et cadentis) tartanak, a másik egyházban viszont
csak egynek a többi alapvető hitigazság között, és így a hangsú
lyok tekintetében különbségek vannak, hanem elsősorban arról,
hogy a ma emberei más kérdésekre várnak választ, mint a 16.
században élt őseink: az élet értelméről, céljáról, tartalmáról kér
deznek, és egy nagykonstantini korszak utáni világban szeretné
nek eligazítást kapni a keresztény szolgálat lényegéről. Vagyis azt
kérdezik, mit is jelent az Evangélium, a Jézus Krisztustól és a Jé
zus Krisztusról szóló örömhír ma és holnap, a 21. században.
Mégis szükségesnek érezték a dialógus résztvevői, hogy jussunk
túl a 16. századi, alapvetőnek mondott nézeteltéréseken. Ez nem
volt egyszeru feladat. Ennek igazolására említem meg azt a ma
már gyakran elfeledett tényt, hogy 1963-ban a Lutheránus Világ
szövetség 4. Világgyűlésén Helsinkiben főtémának volt kitűzve a
megigazulás mai értelmezése? Evangélikus teológusok hosszú és
alapos előkészítés után sem tudtak mindenben megegyezni, és
nem született a 16. század mintája szerint közös, egyértelmű kon
szenzus. A téma mai tolmácsolásának ügye továbbra is napiren
den maradt".

Más vonatkozásban meg kell említenem azt a lassan szintén
feledésbe menő tényt, hogy 1980-ra a Confessio Augustana 450.
évfordulójára készülve komolyan szóba került az Ágostai Hitvallás
első 21 cikkének elfogadása római katolikus részről? Jelentős ró
mai katolikus teológusok véleménye volt az, hogy ezt a hitvallást
egyetemes keresztény hitvallásnak lehet nyilvánítani (Otto Pesch,
Walter Kasper, Heinz Schütte nevét említheljük meg többek kö
zött). A megbeszélések folyamán római katolikus részről elhang
zott, hogy Luther indulatosságával szemben Melanchthon szelíd
szava, az Előszóban megjelölt lehetőség alapján (hogy az egy egy
házon belül folyik a vita és az egy Krisztus uralma alatt) keres
sük azt, ami összeköt, és véget vethetünk az egymástól egyre tá
volodó folyamatnak. Már akkor Augsburg városa is találkozási
pontnak számított, nem Wormsba, nem Speyerbe, nem Witten
bergbe vagy Rómába készülődtünk, hanem Augsburgba. XXIII.
János pápa nyitása (aggiornamento), VI. Pál bölcs evangelizációs
terve (Evangelii nuntiandi) és II. János Pál egyértelmű ökumeni
kus elkötelezettsége kövezte ki az utat Augsburg 1999-hez.
A dialógus során egy albizottság kapta azt a feladatot, hogy dol
gozza ki a megigazulás közös mai értelmezésének lehetőségét.

Mindez nem ment problémamentesen. Mégis úgy látszott, minden
sínen van. A tagegyházak szavazatának ismeretében a Lutheránus
Világszövetség hivatalosan bejelentette, hogy kész elfogadni a ter-
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A Dominus Iesus hazai
visszhangja

vezett szöveget. 1998 júniusáról van szó, kilenc nap elteltével Ró
mából olyan válasz érkezett, amely fenntartásokat említett, és to
vábbi egyeztetéseket tett szükségessé. Elhúzódó tárgyalások kez
dődtek. Hanselmann bajor püspök, Cassidy bíboros, Kasper római
katolikus püspök, Krause evangélikus püspök oroszlánrészt vállalt
a konszenzus elérésében. Amerikai evangélikusok, Európán kívüli
római katolikusok sürgették a Közös Nyilatkozat aláírását, Németor
szágon belül viszont mindkét felekezetben teológiai professzorok
és püspökök külön véleményt jelentettek be. Végül az a felfogás
érvényesült, hogy ez az ügy nem német ügy csupán, nem is szak
teológusok ügye, hanem az egész világ kereszténységéé. így került
sor az ünnepélyes aláírásra, a nagy többség megelégedésére. A ma
gyar Római Katolikus Egyház sajtója és különböző fórumai csak
úgy, mint evangélikus teológusok és gyülekezeteink jelentős több
sége örömmel fogadta a történelminek nyilvánított eseményt.
Szem- és fültanúként bizonyíthatom: hatalmas görcstől szabadult
meg Augsburgban az egyház népe. A magyar kereszténység is szink
ronban volt az augsburgi ünnepélyes Közös Nyilatkozattal. Maga az a
tény, hogy Magyarországon közös ad hoc bizottságot jelölt ki a két
egyház vezetősége a szöveg hivatalos fordításának elkészítésére,
mutatja az értékelés súlyát. A közös fordítás közös kiadványként,
szakszerű mellékletekkel, jegyzetekkel megjelenhetett az elmúlt no
vemberben, ez a magyar egyházak történetében páratlan jelenség
nek minősíthető.

Még dolgoztunk az anyag nyomdába kerülésén, amikor meg
kaptuk a Hittani Kongregáció Dominus Iesus című nyilatkozatá
nak hírét. Kezünkbe került a német, angol; majd a latin autenti
kus szöveg, a kommunikáció mai áldásaként naponta nyomon
tudtuk követni a visszhangokat, mind a pozitív, mind a negatív
véleményeket, valamint a világi sajtó reflexióit. A Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsa Elnökségének kezdeményezésére
nemcsak sajtónyilatkozatok születtek, hanem egy kerekasztal-be
szélgetésre is sor került, aminek az Evangélikus Hittudományi
Egyetem adott otthont. Három püspök és három teológus adott
összefoglaló véleményt a zsúfolásig megtelt auditorium maxi
mumban, két TV állomás és több újság tudósítójának jelenlétében.
Az LVSz hivatalos kőnyomatosa (LW Information, 2000. novem
ber 3. számában) egész oldalas beszámolót közölt. Főcíme: A ma
gyar egyházak kifejezik elkötelezettségüket az ökumenizmus iránt. Alcí
me: Teológusok válasza a Dominus Iesus iratra. Ebben megerősí

tették elszántságukat az egyházak közötti dialógus folytatására. A
szövegben jelentős helyet kap az objektív kritikával együtt annak
leírása is, hogy az elmúlt években javultak az ökumenikus kap
csolatok, és az ökumenikus törekvések folytatására lehet számíta
ni minden szinten. Hazánkban ezt a javuló tendenciát kívánják
folytatni, és a 21. században is visszafordíthatatlan folyamatnak
és belső szükségszerűségnek tekintik az ökumenizmus gyakorlá-
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Krisztus a világ
üdvössége

Az egyház értelmezése
a Dominu. lesusban

sát. A filozófiai és teológiai pluralizmus világában, a nem keresz
tény vallások és áramlatok megjelenése napjaiban és a szekulari
záció mínden téren jelentkező hatása alatt külső szükségszerűség

nek is tekinthető az ökumenizmus vállalása, természetesen a fele
kezeti identitás megtartásával és a nyitottság komolyan vételével.

A Dominus Iesus irat címében és első három pontjában evangé
likus részről nagyon szimpatikusnak tűnt. Mi ugyanis valljuk,
hogy a négy reformátori alapelv között a solus Christus az első

(sola gratia, sola fide, sola scriptura fölött áll). A kegyelmet teljes
ségében Jézusban ismertük meg. Hitünk nem általános hit vagy
hiedelem, hanem Jézus Krisztusban, az Úrban való hit. Különö
sen a Szentírásokkal kapcsolatban jellemző evangélikus sajátosság
a Jesus Christus dominus scripturae alapelv. Ebben más protestáns
testvéreinktől különbözünk. Ezért János evangéliumát szíveseb
ben olvassuk és idézzük, mint Eszter vagy Rút könyvét, a Római
levelet gyakrabban magyarázzuk, mínt a Leviticust vagy a Nume
rit. "Quod Christum treibt" - vallotta Luther, vagyis ami Krisz
tusra mutat, az a döntő a Szentírásban. A Bibliában mint pólyá
ban van elrejtve Krisztus, és nekünk Öt, nem a pólyát kell prédi
kálni. "Jézus Krisztus a magja és csillaga a Szentírásnak" - tartja
egy svéd evangélikus népi bölcsmondás. Így igaz. A mi szemünk
ben a Biblia Krisztus-könyv, ahogyan az emmauszi tanítványok
történetében olvassuk: Jézus Krisztus magyarázatában, kezében és
száján nyílik ki az Írás. Nélküle érthetetlen marad a törvény és a
próféták bármelyik könyve. Jézus Krísztus a Dominus, aki na
gyobb a törvénynél, templomnál, szombatnál az Újszövetség ta
núsága szerint: domínus sabbati, dominus legis, dominus templi.
Az O szava (verbum domini) marad meg mindvégig, manet in
aeternum. Ö az Úr, aki szembe mert beszélni hagyománnyal, köz
felfogással, Mózessal is. Gondoljunk csak a Hegyibeszéd szófor
dulataira: "Én pedig azt mondom néktek".

Kár, hogy a Dominus Iesus irat a 4. fejezettől kezdve a mi olva
satunkban a Dominus Iesus mellé egy szintre hozza a Domina ecc
lesiát vagy Regina ecclesiát. Mi evangélikusok is valljuk az egyház
misztériumát, magyarázhatatlan titkát (Ef 5. alapján), valljuk az Ö
reális jelenlétét, a szentségekben, az igehirdetésben, a kicsinyei
között, de nem valljuk a Christus prolongatus formát az egyházra
nézve. Az egyház valóban Jézus Krisztus teste, de a fő Jézus
Krisztus maradt. A test tagjai különböznek helyzetük és funkció
juk szerint, de a fej mindig ugyanaz marad (IKor 12). Ö a kincs,
mi pedig csak cserépedények vagyunk. Nálunk sincsen Krisztus
nélküli egyháztan (ecclesiologia), mivel azonban a testben külön
böző tagok vannak, egymásra szorulók, elviseljük a különbsége
ket, és nem sajátítjuk ki az egész testet. Sohasem mondtuk, hogy
csak mi vagyunk az igaz egyház. Ubi Christus ibi ecclesia. Ahol
Jézus Krisztus evangéliumát hirdetik és szentségeit kiosztják, ott
az egyház. Ö az alanya a prédikációnak, a katechézisnek, a szent-

93



Néhány jó tanács a
jövőre nézve

ségkiosztásnak. Jelenléte a mi felekezetünkben nem zárja ki jelen
létét más felekezetekben. Ö miatta nem merjük az egyházakat el
ső-, másod- és harmadrendű egyházaknak vagy csupán egyház
jellegű közösségeknek tekinteni. Az egész kereszténységre nézve
valljuk az una, sancta, apostolica, catholica ecclesia-t.

A Dominus Iesus utolsó fejezeteiben, amelyekben a világvallá
sokról van szó, a Nostra aetate szellemében mi is azonosulni tu
dunk az irattal, csakúgy mint az irat bevezetésével, ahol a vi
szonylagosság és az egyénieskedés, a közömbösség és a minden
mindegy álláspont elvetése kerül szóba.

A tömör szöveget többszörösen végigolvasva, inkább teológiai,
mint pasztorális hangját ízlelgetve próbáltam megérteni valódi in
tencióját. Közel állok ahhoz, hogy így fogalmazzak: Róma az in
diai teológiát és a latin-amerikai szinkretista veszélyeket célozta
meg, de dinamitja Európában robbant.

Merjük egymást megismerni. A másik fél nem az, akinek eddig
hittük. Legjobb, ha saját maga mutatkozik be. Hatvanéves elmúl
tam, amikor a Tridentinumot először olvastam (1546-47 évi anya
gát), addig csak olvastam róla. Aquinói Tamásról egyetemista ko
romtól kezdve évtizedekig csak azt hallottam, hogy Arisztotelészt
keresztelte meg, és a Summa theologiae nem más, mint keresztény
filozófia, gondosan épített világnézeti rendszer. Ma már tudom,
hogy Tamás az Írások nagyszerű ismerője is volt. Amit például
l Tim 1,8 magyarázataként ír, azt Luther is írhatta volna: Egyedül
hitből történik a megigazulás (idézi Schütte professzor). Néhány
éve egy nyáron két hónapig olvastam a Katolikus Egyház Katekiz
musát. Nem az lepett meg, hogy nincs szó a reformációról, hanem
az, hogy sok száz bibliai idézet szerepel hivatkozásként és már
nemcsak annak örültem, hogy azt olvashattam Ifa keresztény
exisztencia csak hitben és hitből való" (240. §), hanem azt is, ezen
a ponton teljes lehet az egyetértés reformátorainkkal. Újra olva
som Pázmányt, predikációit és imádságait, Clairvaux-i Bemát
gondolatait a világosság völgyéből, a konvertitának tartott New
mant, Loyolai Ignácot, Xavéri Ferencet, a vadstenai Birgittát. Mi
csoda pazar gazdagság rejlik az egész egyház kincsestárában! Néha
megkérdezem, római katolikus testvéreim közül ki olvasta az
Ágostai Hitvallást, Luther Magnificaiját vagy A keresztény ember sza
badságáról szóló traktátusát? Megismerni egymást csak égő türe
lemmel lehet. Keresztúry Dezsőtől tanultam ezt a szokatlan kifeje
zést, az égő jelző a tüzet jelenti, a türelem a megismerés kitartó
fegyelmét. Talán így kellene ismerkednünk egymással.

Merjünk kiköltözni saját várunkból és merészen vállaljuk a ke
resztény utas életét! Jézus ugyan bement a bezárt ajtón keresztül
is tanítványai közé, de nem hagyta őket benn ülni, hanem kiküld
te a világ országútjaira. A bezárkózás óhatatlanul is védekezést je
lent. Az egyházat pedig nem félteni kell, hanem Urát szeretve, na-
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ponta útjára bocsátani. Az úton járó nép jobban megérti egymást,
mint az egymástól távoli várakban élők.

Bevallom, emberileg én is féltem az ökumenizmust, mert na
gyon szeretem. Mérhetetlenül sajnálnám, ha hiábavalónak bizo
nyulna a mögöttünk lévő 20. század sok közös munkája, együttes
könyörgése, egymást elmélyítő diszkussziói. Mégis reménységgel
vagyok még egy döcögős szakaszon is, hogy van tovább, az út
irány jó volt az elmúlt fél évszázadban, és hogy Ady szavával "az
élet élni akar". Reménységünk meg nem szégyenít. Ha Istentől

volt az ökumenizmus gondolata, úgy hiába tennének bárkik bár
mit is ellene - tanulom Gamálieltől, a bölcs zsidó tanítótól. So
kat forgatom ma is II. János Pál iratait, többek között az ut Unum
Sint enciklikát. Másoknak is tanácsolom. Egy sorát különösen is
szeretem (UUS, 29). A kölcsönösség igényéről van itt szó. "Az el
lentétekben és konfliktusos helyzetekben el kell jutni arra a szintre,
amelyen egyik a másikat kölcsönösen partnemak ismeri el." Újra
meg újra olvasom az Unitatis redintegratiót, a Lumen gentiumot, a
Gaudium et spest. Otthon érzem magam a belőlük áradó nyitottság
légkörében. Belőlük más következtetést vonok le, mint a Dominus
Iesus 4. szakasza.

Lehet, hogy rosszul értem a II. Vatikáni zsinat nyilatkozatait. A
magam részéről mégis etalonnak tartom XXIII. János, VI. Pál és
II. János Pál pozitív megnyilvánulásait az ökumenizmus tárgyá
ban, de legfőképpen figyelek Jézus Krisztus imaszándékára, hogy
egyek legyünk. Egységben imádkozom az egység ügyéért, egé
szen konkréten emberekért, megismert professzorokért, püspökö
kért, szerzetesekért és ún.laikusokért - a Római Katolikus Egy
ház egészéért. Vallom minden istentiszteleten hitemet a Szentlé
lekben, és ezért vallom az egy, szent, apostoli, katolikus (egyete
mes) egyházat. Nem engedem, hogy keserűség vagy harag kerít
sen hatalmába, ha valahol nem fogadnak be. Jézusnál erősödöm,

aki nem engedte, hogy tüzet kérjenek tanítványai Szamáriában, és
ugyanezt a nagyvonalú irgalmasság lelkét kérem Testvéreimtől is.
Nem a partner-szint elérése izgat már valójában, nem az öncélú
ökumenizmus, hanem címadó első kérdésünk: Quo vadis eccle
sia? Jézust követve, a 21. században is lehet utunk, életünk és
igazságunk. Gyakran hallottam Augsburgban: az evangélikusok
mindent egy tételre redukálnak (iustificatio), erre egyik teológu
sunk így válaszolt: mi kondenzálni akarunk, de nem egy tételre,
hanem egy Személyre, és ez nem beszűkülést,hanem végtelen tá
gasságot jelent. Aki Krisztusban van, azt nem a szorongás hatá
rozza meg, hanem a zsoltáríró tapasztalatát újraéli: "Tágas térre
állítottál engem Uram" (Zsolt 18,20, Zsolt 31,81). A 20. század
utolsó két évében napvilágot látott két jelentős irata így ad vá
laszt a Quo vadis ökumenizmus? kérdésére nekem, a részleges,
differenciált konszenzus mai állapotában.
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