
vissza. És Von Hocheimer engedelme:skedett. Megállt. szorosra fogta lova
gyeplöjét, hátrafordult a nyeregben, de keze célzásra emelve tartotta ka
rabélyát, mint valami pisztolyt és a vágtatva közeledő ifjú szeme
közé lőtt.

..Aztán visszafordult és újból vágtatni kezdett. a lengyel költő halá
los ítéletével. Mögötte ló és lovasa lezuhant a mélységbe, úgyhogy az
egész ösvény tiszta volt. És e tiszta és nyilt ösvényen rohant nyomában
a harmadik futár. csodálkozva, mílyen mérhetetlen hosszú ez az út, amíg
végre megpillantotta az összetéveszthetetlen eqyenruhát, amely mínt va
lamí homályos fehér csíllaq tűnt fel a messzeséqben és ekkor rálőtt. Csak
ép nem a második futárt ölte meg, hanem az elsőt."

..Ez volt az oka, hogy azon az éjszakán egy futár sem érkezett meg
a lenqyel városba. Ez volt az oka, hogya fogoly élve szabadult börtö
néböl. Gondolod, hogy súlyosan tévedtem. amikor azt mondtam, hogy
Von Grock marsallnak két hűséges szolgája volt és eggyel több, mint
kellett volna?"

Fordította Fóthy János

KÉRDÉSEK ÉS TÁVLATOK

Amikor kereszténységről és ..keresztény világról" beszélünk. helye
sen tesszük, ha két mozzanatra mindig figyelemmel vagyunk. Az egyik.
hogy azoknak a keresztényeknek száma. akikben tényleg él a hit, jóval
kisebb. mint az e címen statisztikai kimutatásba vetteké. helyenként csak
parányi töredéke annak, a másik, hogya valóban kereszténynek mond
haták! is sok-sok egyház és felekezet közt oszlanak me'g. Az előbbi moz
zanat tanulságos szociológiai kutatásoknak lehet a tárgya, mint ahogy
vannak is már érdekes dolgozatok ebben az irányban. A második moz
zanat viszont. amikor nem hagyja nyugodni az ..igaz egyház" kérdését,
az egységesítés szorqalmazására ösztönei a gondolkodókat. Utóbbi törek
vések váltották ki tudvalevően az Ú. n. ökuménikus mozgalmat, amely
alig két évtized alatt odáig érett, hogy gyakorlati lehetőségeit nagyobb
tévedések veszedelme nélkül mérlegelhetjük.

Közel húsz tanulmányt és tudósítást néztünk át, amelyek javarészt
az Orbis Catholicus és a Wort und Wahrheit két utolsó évfolyamában
jelentek meg. Mínt azok szerzői, mi is kizárólag a mozgalom vallási vo
natkozásait vesszük szemügyre, mert ha fel is tehető, hogy rninden nem
zetközi meqmozdulás óhatatlanul valami politikumot is hord magával.
bennünket. mint katolikusokat, csakis ezek .a vallási össze.függések érde
kelnek. Meg kell [eqyeznünk még, hogy a katolíkus egyház - eléggé is
mert dogmatikus okokból - kezdettől fogva távolmaradt az ökuméníkus
mozgalomtól és annak értekezleteire még csak megfigye1öket sem kül
dött. Ugyanígy járt el az orosz orthodox egyház is, amelynek szinódusa,
amikor elutasító határozatát meghozta. a mozgalom eredetének és vezetői
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összetételének bírálatából indult ki. Ezzel kapcsolatban mínderiesetre tud
nunk ~11 azt, hogy az ökumenikus mozqalom két angolszász színezetű

protestáns kezdeményezésbőlnőtt ki.
Az egyik a "gyakodati kereszténység" szervezete, amely Life and

Work~ven 1925~ben, a másik a "hit és egyházalkotmány" szervezete,
ameily Faith end Order néven 1927-ben kezdte meg munkáját. Hosszas
előkészítés után. amelynek részleteire nem szükséges kitérnünk, a Life
and Wotk 1937~ben Oxfordban. a Faith and Order ugyancsak 1937~bel;

Eclinburghban víláqkonqresszusra hívta meg az egyházakat. Az itt meg
tárgyaltak nyomán a két szervezet 1938~ban Utrechtben közös értekez
letet tartott s ennek eredményeként a mozgalom legfőbb intéző szervéül
felállította az Ú. n. Ökumenikus Tanácsot. A Tanács azonban, amelyhez
147 egyház csatlakozott 43 országból, a közbejött második világháború
míact csak 1948~ban tudott formálisan is megalakuini Amsterdamban.

"Az egyházak Ökuménikus Tanácsa - olvassuk az intézmény
alkotmányában -- olyan eqyházakból tevődik össze. amelyek [ezus
Krísztust Istennek és Üdvözítőnek elismerik. Benne találják egysé
güket. Ezt az egységet, amely Isten adománya, nem szabad máquk
nak létesíteniük. Tudják azonban, az a kötelességük, hogy az egy~

ség kifejeződését együttesen keressék, az életben és a munkában.
A Tanács azoknak az egyházaknak, amelyek tagok gyanánt alkot
ják. olyan eszközül kiván szolqální, amelynek segítségével közös en
g,edelmcsségüket Jézus Krísztus iránt együttesen tanusithatják. Távol
áll a Tanácstól. hogy magának igényeljen bármilyen funkcíót, amely
a tagegyházakat illeti, utóbbiakat ellenörtzze, vagy számukra tör
vényeket akarjon kibocsátani. Míndezeknek útját állja alkotmánya is.
A Tanács buzgón törekszik arra, hogy tagjai kört előmozdítsa a
közös gondolkodást és cselekvést, ugyanakkor azonban még a gon
dolatát is elutasítja annak, hogy egyetlen egységes eqyhází szervezet
legyen. amely független az eqyházaktól, vagy amelyet egy közpon
tosított közíqazqatásszerü tekintély irányítana."

* * *
Az amsterdami kongresszusnak elsősorban gyakorlati célja volt, ne

vezetesen .az Ökumenikus Tanács megszervezése. Emellett azonban szóba
kerültek mindazok a vallási kérdések, amelyek már az előző konqresszu
sok napirendjén is szerepeltek. Közülük kimagasló fontosságú lett volna
magának az egyház fogalmának és termeszetének teológiai meghatáro
zása. Minthogy ugyanis az ökiuménikus mozgalom a keresztény egyházak
egyesítésére törekszik s addig is. míg ez bekövetkezhetik. testvéríeqyüt
tesben kívánja őket tartani, létezésének elemi kelléke, hogy a tagság szá
mára szóbajöhetö alakulatokat pontosan körülhatárolja. Lényegében
azonban az amsterdami kongresszus sem jutott tovább annál a régebbi
külsőleges állásfoqlalásnál, hogy egyházak mindazok az alakulatok, ame
lyek egyháznak tekintik magukat.

Azok a kívánsáqok, amelyek az egyház fogalmának nem ilyen pusz
tán "fenomenológiai", hanem valóban teológiai meqhatározására irányul
tak. nem jártak sikerrel. Különösen nagy nehézségek merültek fel az egy~
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ház apostoli jellege körül. Egyes katolíkus kommentálók kissé meglepő

nek mondják ezt. Szerintük ugyanis az utóbbi években már a protestáns
kutatás is szinte egyöntetűen arra a nézetre jutott, hogy Krísztus az apos
tolok közösséqében kívántaegyházáIliak alapját lefektetni. Mi azonban
Visser t'Hooit főtitkári jelentését olvasva egyáltalán nem csodálkozunk
azon, hogya kongresszus nem tudott meqbírkózní ezzel a kérdéssel. Vele
kapcsolatban ugyanis dönteni kellett volna az apostoli folytonosság kö
vetelményéröl, annak fenntartásáról, v,agy elejtéséről is, már pedig 
mint Florovsky professzor, a vezető orthodox kiküldött, a Réforme c.
francia hetilap szerkesztője előtt később kijelentette: - nem hihető, hogy
a különvált egyházak az apostoli utódlás tekintetében valaha is eqyet
.értésre juthatnának.

A viták ,a konqresszust arra késztettek, hogy megengedhetőnekítélje
a különbséqtételt .Jcatolíkus" és "evangélikus" egyházak között. Előbbiek

azok az egyházak, amelyek apostoli. folytonosságot íqényelnek maguknak
és a hagyományt is hitforrásnak vallják, utóbbiak viszont azok az egy~

házak, amelyek a Szeritlélek jelenlétének folytonosságát az Ige melletti
bizonyságtétel megnyilatkozásaiban látják. Horton professzor, amerikai
tcolóqus indítványára azonban, míután még ez a széttaqolás is szűk lett
volna az összes egyházak és egyházi alakulatok befogadására, felvettek
egy harmadik egyház-fogalmat is, amely egyháznak nevezi a keresztény
hívek "összegyült közö~ségét", az Ú. nl. "szabad egyházakat".

Ám - mint Vis."er t'Hoojt kiemeli- az efajta megjelölések csak
alapmagatartást fejeznek ki, eqyszerű formulák. amelyekert óvatosság
gal kell alkalmazni. Mert például az egyházaknak azt a vonását, ame
lyet "katolikusnak" szokás nevezni, főleg a püspöki tisztség apostoli
utódlásának látható folytonossága jellemzi, míg az "evangélikus" vonás
Isten Igéjének kezdeményezését és a híttel teljes választ domborítja ki.
Llqyanakkor azonban a "katolikus" csoport is tisztában van a hit jerlen~

tőségével és az "evangélikus" csoport is súlyt helyez a látható egyház
válamilyen folytonosságára. Sok felekezeten belül míndkét alapmaqatar
tás képviselőit egyidőben is meqtaláljuk. É:s ha igaz is az, hogy gyakran
csak a sajátos kifejezési formák nehezítik meg egymás megértését, az
egyház termeszetére vonatkozó sarkalatos kérdésben, amely a voltakép
peni magva mínden egyéb eltérésnek. egyetértésre egyelőre nem számít
hatunk. Ez a legfőbb oka annak, hogy "akárcsak elődeink. mi sem tudjuk
a hit egészét akként alakítani, hogy azt valamennyien és kölcsönösen, e1
fogadhatnók" .

Azzal a meqszorítással míndenesetre élt a kongresszus, hogy csak
azok az egyházak jöhetnek szóba az ökumenikus mozqalomnál, amelyek
Jézus Ktisztust Istennek és Üdvözítőnek ismerik el. Ez a meqszorítás
- mutatott rá Edmund Schlink heidelbergi luteránus professzor - benn
rejlően magában foglalja valamilyen Szentháromsáq elismerését is. Azok
a kísérletek azonban, hogy az Ökuménikus Tanács krisztológiai nieqala
pozá-át tisztázzák és bövebben kifejtsék, eredménytelenek maradtak, noha
a meqszavazott javaslat értelmében ez is feladata lett volna a konqresz
szusnak.

* * *
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Míndezeknél a szakadásokinál és nézeteltéréseknél azonban, amelyek
a való helyzet fclméréséböl adódtak, sokkal fontosabbnak. és az egyedül
döntő jelentőségű mozzanatnak kell éreznünk a kongresszusnak azt az
egyetemlegesen elfogadott kiinduló tételét, hogy Jézus Kriszus egyetlen
egyházat alapított. A különbözö keresztény egyházak képviselői tehát
nem riadtak vissza annak kinyilvánításától. hogy az ő sokaságukkal ellen
tétben Krisztus csupán egyetlen egy egyháznak. kivánt életet adni. Az.
amsterdamí konqresszuson erről elhangzott fejtegetések nagyjában azt a
medret követték, amelyet már az edinburghi kongresszus ellentmondás
nélkül jelölt meg: "Teljes alázattal elismerjűk, hogy szakadásaink Krísz
tus akarata ellen valók, és kérjük Istent, hogy könyörületesséqével rövi
dítse meg szétszakadtsáqunk napjait és Lelkével mínket teljes egységre
vezessen." .

Végeredményben az amsterdami kongresszuson az egyházak - a mi
ősszefoglalásunk szerínt - a következő pontokban állapodtak meg:

1. Csak egy Jézus Krísztus van és Urunknak csak egy teste. Nem
nyugodhatunk bele tehát jelenlegi szétszakadtságunkba.

2. A keresztény egyházak "becsületeJS őszinteséggel" elismerik, hogy
szétszakadtsáquk bún az Úrral szemben. E bűn kölcsönös, annak meg
osztása az egyházak között megoldhatatlan feladat. Ugyanígy azonban
a felelősség is együttes és kölcsönös közöttük. "Nem kétséges, hogy igazi
meggyőződések és az igazág keresése játszottak közre az egyházi szaka
dások keletkezésében és fenntartásában, de elismerjük, hogy része volt
ebben és része van továbbra is a büszkeséqnek. önkénycsséqnek és sze-
retetlenséqnek is." .

3. Az "egyház" azonban - vagyis az egy igaz egyház - Isten ado
mánya és műve, Azt tehát emberi akarat és összefogás nem is valósít
hatja meg.

4. A keresztényeknek az egy igaz egyházba való összezárkózását csak
a Szeritlélek hozhatja meg akkor, amikor véqtelen. bölcsesége jónak látja
azt. Míndenesetre már az is az Ő műve, hogyaszétkülönült egyházakat
egymáshoz vezette s ezek íelismerték, hogyelkülönüléseik ellenére egyek
az Úr [ézusban.

5. "Meg vagyunk győzödve arról. hogy az egységnek, amelyet érzü
letünkben és célkitűzésünkben birtoklunk, olyan módon kell alakot öl
telnie, hogy az a világ számára is nyílvánvaló legyen. Azt azonban még
nem tudjuk, hogy ez mikor következik be."

* * *
Az egyház fogalmának és természetének teológiai' meghatározása

teikdntetében, mint láttuk, megegyezés nem történt. Az eddigi tanácskozá
sok ismeretében egyáltalán kérdésesnek kell tartanunk, hogy valaha is
sor kerülhet rá. Az egyház kiikletesércl és [eladateicol folytatott meqbe
szelések azonban kétségtelen eredménnyel jártak, amit csak örömmel és
a Gondvíseíes iránti hálával vehetünk tudomásul.

"Mi valamennyien hisszük - mondja a kongresszusi jelentés -,
hogy az egyház Isten adománya az embernek a világ meqváltására, hogy
Isten megváltó cselekedete Jézus Krisztusban alapította az egyházat és
hogy az egyházat a Szentlélek jelenléte és ereje tartja éldben a történet
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folyamatába/n. Hisszük, az egyház arra hivatott, hogy Istent szolqálja az
ő szentségében és az evangéliumot hirdesse. minden teremtménynek. Az
egyház megkapta Istentől a Lélek, sokféle ajándékát Krísztus testének
felépítésére. Kü1önválasztatott és megszenteltetett. hogy az egész embe
ríség javára hitben és rszeretetben a megfeszitett és feltámadott Úr ere
jéből és az ő példája szerínt éljen. Kcqyelmet nyert bűnösökből áll, akik
nek a hit útján már részük van Isten örök birodalmában s .akik a betel
jesedést várják, amikor Krisztus az ö hatalmának és uralmának teljessé
gében ismét el fog jönni."

Ezen a közös hiten belül a részletkérdésekben nagyon sok még a
felfogásbeli kűlönbséq, amit a kongresszuson pontokba is Ioqlaltak, a
Jelentés azonban ezt a felemelő záradékot fűzi hozzá: "Amikor megkö
szönjük Istennek az egyetértesek felismerését, kötelességünknek érezzük,
hogya megnevezett eltérésekkel is komolyan foglalkozzunk. Isten az ő

egyházának egységét akarja s nekünk engedelmességet kell tanusitanunk
iranyácan. Köszönetet mondunk Istennek mínden megvilágositásáért. ame
lyet már most rávetett a láthatá egységhez vezető útra."

Ebben él szellemben tárgyalták mc'g a keresztény egyházak mulesz
tásait é.~ tee.ncioit is Hibaként ielölték meg az egyházak "klerikálizáló
dását" s:mgfe,]3dták. hogy a jövőben erősebben fogják hanqsúlyozni az
élő közö sscqct, vaqyis azt, hogy .Jelkcszeknek" és .Jalkusoknek" egyfor
mán részük van Krísztus testének közös életében. Súlyosan terheli az
cqyháznkat az a vád is, hogy vakok voltak a történet isteni vezetésével
szemben, amikor az uralkodó társadalmi rétegek és az állam gazdasági
érdekeinek oldalán álltak s a változó viláqban nem adtak az embereknek
új kípillantást és tisztult akaratot. Megvan az a vád is, hogy sok esetben
él nyugati államok imperialista hatalmi politikájának alátámasztására éltek
vissza missziós tcvckcnyséqükkcl. .,Mindezekben a vádakban - állapítja
meg a jelentés - sok nem igaz is lehet, az egyháznak azonban komoly
bűnbénutrn van oka, amiért Jézus Krísztust nem tudta az emberek előtt

annak tanusítani, aki a valóságban Ö." A világ irányában tehát alapvető

változásta van szükséq az egyház gondolkodásában és tevékenységében.
Hűnek kell maradnia az evangéliumhoz és a maga lényeqét, mint (Igy_
házét. jobban megvalósitania. Mik ennek a módjai?

Az első feladat az Isten-szolgálat és a tanusúotéte! osszeiotresztese,
meqfelelöen a legnagyobb parancsnak: "Szeresd az Istent és szeresd Iele
L21átcdat. ITIi,[;t tenniaqadat". Az egyházat aszerint ítélik meg, hogy mi
lyen emberekből áll a gyülekezeti:. A kívülállónak rá kell jönnie arra,
hogy az egyház villósúgokro! beszél. A gyüleikelzetnek igazi testvériséggé
kel! válnia, niíkor is míndcn tag a teljes keresztényi felelősséget vállalja
a kőlcrőnős szolgálatvégzésben és nem ismer faji, vagy más meqkűlön

bozteteseket. A tanusáqtétcllel összefüqqésbcn is megjegyzi egyik helyén
a jelentés: "Tudjuk, hogy tanuságtételünket is károsan: befolyásolják sza
kadásaink. Ezért is kérjük Urunkat, hogy zárkóztasson fel maga mögé
bennünket." A második feladat, hogy .a keresztények azonositsák magu~

kat ennek a világnak embereivel. legyenlek lsten népe ebben a világban.
A történet mai szakában a laikusoké a döntő szerep s övék a döntő

felelősség. Az ő tanuságtételükre van elsősorban szükséq az otthónuk-
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han, a munkahelyükön és alkalmilag is embertársaik közőtt. A harma
dik feladat az okumenikus tudat kifejlesztése. A keresztények mínden
csoportjának tudatában kell lennie annak, hogy része egy világot fel
ölelő közösséqnek. Kell, hogy mínden vasárnap emlékeztesse (;t azoknak
meqszámlálhatatlan seregére, akik ugyanazon a napon ugyanazt az Úr
Jézust imádják Istenük és Üdvözítőjük gyanánt.

"Egyházaink megújulásáért is imádkozunk, amikor egységükért
imádkozunk. Ahogy Krisztus bennünket Lelkével tisztít, fel fogjuk is
merni, hogy egymásra találtunk, s ugyana!kikor azt is, hogy nincs előre

haladás az egységben, ha az nem egység .az igaz-voltban és szenrséqben."

* * *
Az amsterelami kongresszus protestáns visszhanqjai közül igen fi

gyelemreméltó két vezető teológus: az amerikai Reinhold Niebubr és a
svájci Karl Barth sokban ellentétes nézetc. A viláqhírű Barth, akit a
"dialektikus teológia" atyjaként tartanak nyilván, még a kongresszuson
azt fejtette ki, hogy az egyházról és a világról való gondoskodáS nem
az emberek gondja, mert hiszen Krisztus elvette a bűn, a halál, a sátán
és a pokol hatalmát. Szerínte minden baj tulajdonképeni gyökere az az
"istentelen" felfogás, hogy az ember a terheknek az a hordozója, akin
mínden múlik. Níebuhr a Christian Century részére írt válaszcikkében
Barthnak ezt az álláspontját "eszchatológikusnak" mondja, és pedíg egy
"már bekövetkezett eszchatolóqia" értelmében, amivel szemben a maga
álláspontját "keresztényaktivizmusnak" nevezi. A Barth-féle irányzat
ugyanis - írja Níebuhr - könnyeni elsorvaszthatja a felelősségérzetet,

ami nemcsak az egyénnek míndennapí életére hathat ki, hanem annak a
tételnek nyomán, hogy az egyházról való gondoskodáS' nem a mi gon
dunk" abba a kisértésbe viheti a keresztényeket, hogy osztozní kívánja
nak a feltámadt Úr győzelmében és hatalmában anélkül, hogy részt ven
nének "én"-jük meqfeszítésében, ami pedíq a Szeritírás szerínt előfelté

tele .az új életnek, A Barth-féle irányzat - fejezi be Niebahr - kétség
kívül hozzájárult ahhoz, hogy a keresztények szükség idején a "gond
talanság" heroikus magatartását tanusítsák. de kérdés, hogy ez a teoló
gia nem mond-e le túlságosan arról, hogya mai valósáqok közepette
irányítást adjon. Míntha az a bárka, amely a vizözönt átveszelte. örö
kös lakóhellyé válhatnék az Ararát hegyén, s a keresztényeknek nem
kellene utánajárniok a kulturálís és szociális élet mínden lehetőségének.

Egy bajor evangélikus teológus, Hans Asmussen rádióbeszámolójá
ban inkább Barth oldalára állt: "Jézus Krísztusnak az egységre irányuló
írná ját hatásosabbnak és valóságosabbnak kell tartanunk. mínt éi mcq
lévő tényleges különbséqeket az egyházak között. Ez azonban az egye
dül döntő kérdés is. Ha én Jézus Krísztus imájára utalok, ezzel azt
mondom, hogy az újbóli egyesülés nem az emberek kezében nyugszik.
Efölött az ima fölött és teljesülése fölött nem mi határozunk. Ha mi
akarnánk határozni, .akkor Isten jogaiba nyúlnánk bele. Ettől pedig óva
kodnunk k~11. A mi dolgunk csak az, hogy csatlakozzunk ehhez az írná
hoz és igyekezzünk ennek szellemében cselekedni." Ami a hit vitákat n
letí, Asmussen véleménye az, hogy azokat semmiféle zsinat el nem
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döntheti. Sokkal okosabb megvárni a· mennyei biró ítéletét. Addig is
azonban a kereszt egyesiti az összes keresztényeket, mert a kereszt
mindazoké, akik hittel sereglenek köréje.

* * *

A katolikus egyház és az ökumenikus mozgalom viszonyával Ioq
lalkozó protestáns megnyilatkozások közül legjobban megkapott bennün
ket Peter Brunner heidelbergi professzor tanulmánya, amely mcssze
menö megértésről tesz bizonyságot és számunkra is felvilágositó. Mín
den további nélkül elismeri ugyanis, hogy a katolikus egyház számára
belső lehetetlenség lenne azonos jogú tanácskozó félként társulni azok
hoz az egyházakhoz, amelyeket kénytelen heretikusnek tekinteni.
S Brunner annál kevésbbé ütközik meg ezen, mert "egyáltalán kérdés,
hogy egy egyház, amely önmagát komolyan veszi, vélckedhetík-e más
ként?" Hiszen .miínden más magatartás a bízonytalansáq relativista
mozzaoatát, ha ugyan nem a szkepszisét rejti magában". A katolíkus
egyház távolmaradásának lényegesebb okát azonban Brunner a Szent
írással szemben való beállítottság különbözőségében látja. Amig ugyani 3

az ökuménikus egyházak Isten igéinek új megértése nyomán készek a
változásra. addig a katolikus egyházat a hagyomány (Tvidentinum ) és
a tanítóhívatal (Vaticanum) döntései kötik, ami elvileg kizárja a Szerit
írás szavainak újabb meqíontolását. Ennek ellenére Brunner mégsem
tartaná haszonnélkülfnek a kölcsönös meqbeszéléseket. Ha sikerülne az
ő oldalukon leküzdeni az új-protestáns modernizmust, katolikus oldalon
pedig revízió alá vennék a haqyornányos Luther-képet, akkor a kölcsö
nös vágyakozás az egység után őszinte szeretetbe Íüzhetné össze hívei
ket, mint testvéreket Krísztusbae,

Az elválasztó hitbeli kérdések közül a megigazulási tant, amelyből

a reformáció kiindult, Brunner már nem tekinti komolyellentétnek. Sze
rinte a tridenti tanítást az alapfelfogásnak dogmatikai gyöngitése nélkül
lehet akként értelmezni, hogy összhangba jut a lutheri tanítással.
Ugyanigy lehetségesnek tartja a természetes és a kinyilatkoztatott
lsten-ismeretre vonatkozó nézetek sima összeeqyeztetését. Az evanqé
. 'kus egyház is kivánja továbbá a míse visszaállítását, az Eucharisztia
xözpor.ti helyét és a liturgia kibővítését. Az evangélikusok nehézsége a
római mísét illetően csak a kanonnal kezdődik. Nem annyira a transz
vagy konszubstancíácíó lényege miatt, mínt az áldozat és a pap problé
mája miatt. Nyitott kérdés ugyanis: mennyíben mutatják be, mint igazi
áldozatot. Krísztus testét és vérét a papok az úrvacsora alkalmával?
Ezzel szemben szinte reménytelen az e'gyház természetét illető ellentét.
A hagyomány tekintélyét, a csalatkozhatatlan tanítóhivatalt és a pápai
primátust az evangélikus meggyöződés épp oly kevéssé fogadhatja el.
rnint ahogy a római egyház sem tehet enqedményeket.

Míndezek után Brunner úgy vélí, hogya katolikus egyház és az
ökuménikus egyházak tényleges, "testi" egyesülése csak eszchntoloqikus
apokaliptikus esemény lehet. S felteszi Brunner a kérdést: vajjon már
maga a közeledés is nem az idők bete" -~désének jele-e?

Mihelics Vid
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