
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-
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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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