
Woljhart Pannenberg
professzorral
Dr. Wolfhart Pannenberg (66) a szisztematikus teológia professzora, az
egyik legjelentc'Jsebb német evangélikus teol6gus. 1967 és 1994 között a
müncheni egyetemen a fundamentális teol6gia és az ökumené intézetet
vezette. Ezt megelc'Jz(Jen a heidelbergi egyetemen tanított, valaminta wup
pertali fc'Jiskolán és a mainzi egyetemen. Számos tudományos munkáját
idegen nyelvekre is lefordították. A beszélgetés az Evangelische Kommen
tare dma havifoly6irat májusi számában jelent meg.

Professzor úr, a teoló
gia afelvilágosodás óta
elveszítette mind az
egyén számára, mind
a társadalmi összefüg
gések tekintetében ér
telmezési kompetenci
áját. Nemjátszik meg
határozó szerepet tár
sadalmi vitákban, pusz
tán egyházkritika i kér
désekkel kapcsolatban
vanjelentc'Jsége. Mi le
het ennek az oka?

Hogyan magyarázha
tóa média keresztény
ellenes tendenciája?

Van ennek a jelenség
nekpolitikaiháttere is?

Azért veszítette el a teológia a társadalmi tudatban általános elfo
gadottságát, mert a publicisztika alakítja, a médián keresztül. Sok
országgal ellentétben - főleg az USA-ra gondolok - Németor
szágban az újságírók többsége keresztényellenes nézeteket vall. Eh
hez még hozzájárul, hogy akiknek tekintélyük, nevük van, azok
legtöbbször csekély teológiai tudással rendelkeznek, nincsenek is
mereteik a kereszténységről. Minél kevesebb a tudás, annál jobban
virágoznak az előítéletek. A teológiáról sokszor már azért sem vesz
nek tudomást, mert bonyolultan megfogalmazott gondolatokat tar
talmaz. Sokak számára ez a teológusok szemtelensége, míg a ter
mészettudományok esetében a bonyolult megfogalmazásokat ter
mészetesnek tartják,

Ez a keresztényellenesség a hatvanas évek végén keletkezett. Addig
sokat vártak a kereszténységtől. A II. Vatikáni zsinat még az érdek
lődés k özéppontjában volt, de azután elfordult tőle a közvélemény.
Ez a változás hat még ma is. A keresztényellenesség kialakította azt
a felfogást, hogy a teológiáról akkor is lehet írni, ha az ember egyál
talán nem ért hozzá. Ez jellemzi a mai német helyzetet. Nem tudok
más országról, ahol ez fennállna.

Igen, de több is ennél. A szociáldemokrácia a háborút követő évek
ben keresztény beállítottságú volt, próbálta megnyerni a protestáns
választókat. Meg akartak szabadulni az ateista, marxista látszattól.
Döntő fordulat volt az egyetemisták lázadása, melyet az újságírók
nagy része is támogatott, utóbbiak éppen az egyetemi tanárokkal
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Ezazelemzés nemcsak
a probléma egyikolda
la? Nem jelel6s maga
azegyház, a teológia is
azért, hogy nem meg-

.jelel6en kerülnek nyil
vánosságelékeresztény,
teológiai nézetek?

Milyen legyen a teoló
gia tudománya és az
egyház viszonya, más
szavakkal, mennyire
legyen a teológia kon
textuális?

Az ön jelszava tehát:
harcolnia pluralizmus
ellen?

Hogy válaszol ön erre
a követelésre?

való vitában vállaltak szerepet. A 68-as diákmozgalornnak azért
volt olyan átüt6 ereje, mert szimpatizáltak vele az egyetemről ki
szorult és a sajtóban szerepet vállaló egykori egyetemi oktatók. Eb
b61 a gyűlölködésből fejl6dött ki az a keresztényellenesség, mely
mind a mai napig uralkodik a médiában.

Ezt én másképp látom. Ugyanis a teológiában ebből a szempontból
sok előrelépéstörtént. Sajnos sokszor már annyira, hogy túlságosan
is alkalmazkodott a szekularizációhoz. A kereszténység ügyének
azonban sokkal többet használ, ha nem próbál alkalmazkodni, ha
nem felmutatja ezzel az irracionális gyűlölködésseiszemben az iga
zi keresztény álláspontot anélkül, hogy túlságosan aggódna a köz
vetítés miatt.

A hit közvetítése elsősorban a prédikáció feladata, nem a teológiáé.
A teológiának főképpen a hitigazságok kutatásával kell foglalkoz
nia. A természettudomány sem elsőrendűena közvetítéssel foglal
kozik, hanem magával a valósággal. Ez a méltóság megilleti a teo
lógiát is. A teológia az igazság alapjaival, tartalmával foglalkozik.
A közvetítés az egyház, a hitoktatás feladata. Az egyetemi oktatás
feladata a kutatás és tanítás közötti közvetítés. A leendő papokat
meg kell ismertetni az igazságok alapjaival, tartalmával. Ez az
egyetemi teológiatanítás értelme. Amikor a hallgatók befejezik az
egyetemet, azzal a tudattal kell elfoglalniuk hivatalukat, hogy meg
ismerték a kereszténység igazságát. Ma azonban túl keveset okta
tunk szisztematikus teológiát, melynek központi területe a hitigaz
ság kutatása. Ez összefügg a hallgatók általános intelligenciaszint
jével. Gyakran úgy távoznak az egyetemről, hogy nincs megalapo
zott ítél6képességük.

Igen. Mert a keresztény igazságigény érvényre juttatása szembehe
lyezkedik a korszellemmel. Hiszen a korszellem szerint a teológia
nem léphet fel az igazság birtoklásának igényével. Ezért követelik
sokan, hogy a kereszténység adja fel missziós céljait.

A teológiának és az egyházi vezetésnek közös álláspontot kell ki
alakítania: nem elsősorban az újkor szellemiségével, hanem a ke
reszténység megvetésével kell szembeszállnia, legalábbis annyira,
amennyire ez a kultúra általános légkörét meghatározza. Nézze
például a mi egyházunkat. Gyakran nagyon gyenge. Sok püspök
nem rendelkezik teológiailag megalapozott tudással, így nem tud
ják a keresztény álláspontot a korszellemmel szemben érvényre jut
tatni.
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Mit ért azon, hogy az
egyháznak és a teoló
giának a korszellem
melszemben közös ál
láspontot kell képvisel
nie?

Mit jelent önnek az
"igazértelem"? Az ér
telem isolyanfogalom,
melyetatörténelem so
rán rendkívül eltérr5en
értelmeztek.

Van-e azön véleménye
ezerint összefüggés az
egyházból kilépr5k
nagy száma és az ön
által támadott korszel
lemhez való alkalmaz
kodás között?

A kontextualitás hibás
teológiai kategória?

Elfogadhatónak tartja
tehát, hogy az egyhá
zakavilág másrészein
keresztény hitüketkul
túrájuk sajátosságai
nak megfelelr5en éljék
meg?

Elsősorban a pluralista mindegy-elvííséggel kell szembeszállnia,
azzal, hogy a szekularizációhoz való alkalmazkodás elkendőzése

érdekében visszaélünk a kontextualizmussal. Az egyháznak és a
teológiának az igaz értelmet kell az igazság hirdetésében érvényre
juttatnia, éppen azért, mert annak, ami meghatározza a társadalmi
tudatot, olyan kevés köze van az értelemhez. Akkor is, ha hangoz
tatja a racionalizmust, a mai kultúra egészében véve irracionális.
Ezért a teológiának, mint az európai szellemiség hagyományai le
téteményesének, az igaz értelmet kell hangsúlyoznia.
A filozófia nagy hagyománnyal rendelkezik. A teológia nem áll
szemben a hit értelmének képviseletében a filozófiával, hanem az
igazi filozófia szövetségese, hiszen nézetei megfelelnek az értelem
igazságának. Természetesen maga az a kérdés is vitatott, hogy mi
az ésszerű, Már a görögök óta probléma. A kereszténység is bekap
csolódott ebbe a vitába. De annak az ésszertlségnek, amit a média
az utóbbi évtizedekben elteIjesztett, semmi köze sincs az európai
szellemiség hagyományaihoz. A kereszténység a koraközépkor sö
tét időszakában is megőrizte az antik örökséget. Remélhetőleg ma
csak időlegesen vagyunk a kulturális sötétség állapotában.
Igen, szerintem van. Egyre több jó keresztény lép ki az egyházból
azért, mert kétségbe estek az egyház gyengesége, bizonytalansága
miatt.

Természetes, hogy a teológia állandóan kontextusban mozog. Ami
lényeges: az európai hagyományok kontextusa. Nem kell azonban
belemennie azoknak az olcsó elvárásoknak a kontextusába, melyet
a média hoz létre. Ez nem lehet az a tér, melyre a teológia kontex
tuális reformjához szükség van. Ez a kereszténység kiárusítása len
ne. Az igazi kontextus más: a nagy európai hagyomány. Ennek a
képviselete a teológia és az egyházak feladata. Ez nem európai pro
vincializmus, hanem az egész világot átfogó szemlélet, amelynek
öröksége az európai hagyomány. Egyértelmii az, hogy a teológiá
ban más kultúráknak is hangot kell kapni. De az ún. harmadik
világ egyházainak is tovább kell adniuk a következő generációnak
az európai hagyományt, hiszen ez a világörökség része.
Igen, de az európai eredetet illetően nincs alternatíva. Az indiai
vagy kínai kulturális szempontokat persze föl kell venni a keresz
ténység összörökségébe. De azt is figyelembe kell venni, hogy a
kínai és indiai egyházak keresztény örökségét is Európa határozta
meg. Ez tény. Ugyanaz a helyzet, mint az európai országok több
ségében: az európai kereszténység öröksége is Izraelből, Görögor
szágból és a latinoktól származik. A germánoknak például ehhez
nem volt sok hozzáadnivalójuk.
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A pluralizmus kihívá
sai mellett a teológiá
nak szembe kell néznie
a fundamentalizmus
új formáival is. Mit
gondol ön enneka ve
szélyér61?

Az a véleménye, hogy
az evangéliumi moz
galom jobban megfelel
az igazi keresztény
ségnek, mint azáltalá
nos népi vallásosság?

Az utóbbi évek társa
dalmi, filozófiai plura
lizmusa utánmamint
haúj kihívás elékerül
ne a teológia: a vallás
részér61. A miiikus,
transzcendens és val
lási nézetek tételét a
szekularizmusról
meghamisította-e a mi
kultúránk?

A kereszténység kultúraellenes álláspontja nem lehet fundamenta
lista. A fejlődés ugyanakkor abba az veszélyes irányba tart, hogy
a kereszténység a következő évszázadban csak fundamentális fel
fogásban és evangelizációs mozgalmakban létezik. A keresztény
üzenet lecsupaszítása a korszellemhez való alkalmazkodás miatt
azon egyházak eltűnését eredményezi, amelyek ezt az utat járják.
Amerikában például egyre inkább összezsugorodik a Mainline
Church, mely az alkalmazkodás úlját járja. Az evangéliumi mozga
lom ezzel szemben terjed. Ezek egy része a kívánatos köztes állás
pontot képviseli, a fundamentalizmus és az olcsó kiárusítás között.
Ezek azok, melyek számára fontos a kereszténység reformja: visz
szatérnek az alapokhoz, a hit és az értelem összhangjához.

Részben igen. Az általános népi vallásosságban is vannak nagyon
egészséges vonások. ott azonban, ahol az alkalmazkodást minden
áron meg akarják valósítani, ahol például helyeslik az abortuszt, a
homoszexuálisok házasságát, egészen radikális feminista álláspon
tot vallanak - ott nagyon eltávolodtak a keresztény gondolkodás
nagy hagyományától. A másik oldalon természetesen a maga bo
nyolultságában kell szemlélni a helyzetet. Az evangéliumi mozga
lomban vannak irányzatok, elsősorban Amerikában, amelyek a ke
reszténység és az ésszerűség természetes együttélésére törekszenek.
Ezekkel az amerikai irányzatokkal különösen szimpatizálok. A má
sik oldalon el kell ismerni, tényleg létezik olyan fundamentalizmus,
mely általában minden történeti-kritikai kutatás elől elzárkózik.

Ami a szekularizációt illeti, két dolgot kell megkülönböztetni: Az a
nézet, amely Max Weberre hivatkozik, abból indul ki, hogy a sze
kularizáció folyamatos térhódításával egyre inkább kiveszik a val
lás, s végül eltűnik a társadalmi tudatból. Ezt a tételt hosszú évek
óta hamisnak tartom. Az amerikai szociológussal, Peter L. Bergerrel
együtt az elsők között jósoltuk meg, hogy a szekularizáció térhódí
tására a vallás újjáéledése lesz a válasz. Berger joggal mutatott rá
arra, hogy sok ember számára a nagyarányú modernizáció az ér
telmetlenség érzésével párosul. A modernizáció, vagyis az iparoso
dás és a bürokratizálódás összekapcsolódása ellenreakciókat vált
ki, melyek többségükben irracionálisak. Ezt még kiélezi az, hogy
az ún. modernizáció kisajátííja a racionalitás fogalmát, s önellent
mondásba kerül az ésszerűség szintién, A vallás Berger szerint azért
sem halhat ki, mert az ember alapvető vágya, hogy a dolgokban
értelmet találjon; ennek ellentmond a társadalom modernizációjá
val keletkezett értelmetlenség. A fejlődés tehát inkább abba az
irányba halad, hogy a növekvő szekularizáció hatására erősödnek

az ellenreakciók, mint ahogy azt a harmadik világ nyugatellenes
irányzataiban látjuk.
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Említette, hogyajelen
ségnek két oldala van.
Mit ért ezen?

Hogy képzelhet6 el az
ön által jónak tartott
harmadik út, a mind
egy-elvíiség és a torz
fundamentalizmus kii
zött?

Erkiilcsi-szellemi érte
lemben gondolja ezt?

Az evangélikus teoló
gia gyakran bírálta a
vallást akinyilatkozta
tás abszolút igazságá
nak szemszögéb61, f6
legKarl Barth "dialek
tikus teológiája" nyo
mán. Ha jól értettük,
ön ezt a kritikát túl
zottnak tartja.

ön ezerintelképzelhe
t6, hngya racionalista
rigorizmus és jogos
kultúrkritika után
most ismét egyfajta
"felvilágosult kultúr
protestantizmusnak"

A szekularizációs tétel abban az értelemben helyes, hogy az egész
modem kultúra a keresztény eredet tagadásán nyugszik, ami való
színűleg a reformáció utáni vallásháborúk eredménye. A valláshá
borúk egyik eredménye az volt, hogy a kultúrát megtisztították a
felekezeti ellentétektől, majd egyre inkább a vallási különbségektöl
is. Ennek következménye, hogy ma a kultúra mindenféle vallási
tartalmat tagad. Ez megmutatkozik például politikusok beszédei
ben, akik félnek keresztény fogalmakat használni. Egy bajor mi
niszterelnök például sokkal óvatosabb ezen téren, mint az Egyesült
Államok elnöke. A szekularizáció abban az értelemben nem túlzás,
hogy mai társadalmi rendünk a keresztény gyökereket egyrészt
igyekszik kitörölni emlékezetéből. másrészt megváltoztatásukra tö
rekszik. Ezért aztán azt mondhatjuk, hogy a szekularizáció és az
újjáéledő vallásosság a modem társadalmi tudatban egymást kiegé
szítő jelenségek.

Az újságíróknak ebben komoly feladatuk van. Fel kell lépniük a
nyilvánosság előtt a kereszténység hittételeinek elutasítása, a ke
resztényellenes gyűlölködés ellen. Nem az egyház kedvéért, az
egyház maga úgyis túléli ezt a társadalmat. Ebben nem kételke
dem. A kereszténység nem járja a végét, de társadalmunk, a szeku
larizált kultúra hamarosan véget érhet.

Nemcsak, hanem valóságosan is. Ha társadalmunk elveszti erköl
csi-szellemi alapjait, akkor elpusztul a növekvő individualizmus
ban. S a gátlástalan individualizmus ellentétes következményként
könnyen átcsap diktatúrába, mind a politikai, mind az általános
szellemi világban.

A teológia nem hanyagolhatja el a vallásos tematikát, hiszen a val
lás az ember emberlétéhez tartozik. Ha az ember Feuerbach mód
jára a vallást mindenestül az ember félreértésének tartja, akkor ez
zel kihúzza a talajt a kereszténység igazsága alól is. Karl Barth azt
gondolta, hogy a vallást el lehet utasítani. Ezt nem tartom helyes
nek. A vallás előfeltétele annak, hogy a kereszténység igényt tart
hasson az igazságra. Ennél nem több, de nem is kevesebb.

Szép volna, ha az értelem rigorizmusával rendelkeznénk. Ehelyett
azonban a redukált racionalizmust űzzük. S ami a jogos kultúrkri
tikát illeti: az a kultúrkritika, amely a hatvannyolcas mozgalmak
következtében kialakult, nagyban és egészében nem volt megala
pozott. Ennek kudarcát éljük meg ma. Ezt egyszer végre világosan
ki kell mondani. Már Horkheimer is rámutatott erre a kudarcra, de
ezt nemigen vették tudomásul. Ott jogosult a kapcsolatot keresni a
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kellene érvényre jut
nia, amely nem a kű

liinbséget keresi Isten
és az ember, az egyház .
ésa kultúra között, ha
nem éppen a kapcsola
tukat, például Paul
Tillich felfogásához
hasonlóan?

Tillich teológiai prog
ramja tehát ma is ér
vényes?

on egyre inkább öku
menikus szellemben
műveli a teológiát. Há
romkötetes .Sziszte
matikus teológiája"
ennek a legújabb, ha
tásos példája.

Sok kritikus úgy ta
pasztalja, hogyazöku
menizmus megtor
pant, s6t többen visz
szahúzódnak saját fe
lekezetükbe. A teoló
giai párbeszéd, mond
jákegyesek, kevés ered
ményt hozott. Ön,
mint köztudott, ellen
kez6 véleményen van.
Mivel indokolja ezt?

Azt mondja evvel,
hogy a saját felekezeti
azonosságba való
visszahúzódás er6sebb
a protestáns oldalon,
mint a katolikuson ?

kultúrával, ahol az az európai szellem nagy hagyományát folytatja
tovább. Ott kerül viszont veszélybe, ahol enged a kultúra mai irá
nyulásainak. Paul Tillich másik korszakhoz tartozik. Az első világ
háború után még remélhette a kultúra keresztény integrációját a
teonómia jelszavával. Később azonban Európa s éppen az európai
protestantizmus hátat fordított ennek. Tillich teológiája inkább úgy
jelentkezett, mint liberális álláspont a dialektikus teológiéval szem
ben, s nem volt képes arra, hogy teonóm kultúrát hozzon létre
Európában.

Európában igen. Amerikában másképpen történt.

Szisztematikus teológiám annyiban dogmatikus, amennyiben a ke
resztény hit igazságaival foglalkozik. Az igazság egyetemes, tehát
ökumenikus. Azt gondolom, hogy ilyen nagyigényű vállalkozást
ma nem lehet csupán egyetlen felekezet hagyományának provinci
ális alapjáról megvalósítani. A kereszténység jövőbeni új alakjában,
amelyik megszabadult a felekezeti hagyományok szűkösségétől,

tartalmazni fogja mindazt, ami a különböző egyházak hagyomá
nyában jó és fontos. Csak ilyen értelemben ökumenikus az én rend
szeres teológiám. Elsödlegesen az igazságnak elkötelezett, s ez csak
ökumenikus gondolkodással érhető el.

Az ökumenének időre van szüksége. Sok évszázados egyházszaka
dást kell feldolgozni. Ezt nem lehet egyetlen irracionális ugrással
elvégezni, hanem számot kell vetni a hagyományokkal. S aki köze
lebbről tanulmányozza az ökumenikus törekvések történetét évszá
zadunkban, az megállapítja, milyen lélegzetelállító ez a fejlődés.

Sokan erről tudomást sem vettek. Ez azonban nem indokolja azt,
hogy megtorpanásról beszéljenek az ökumenizmusban. Vegye csak
példaként azt a vitát, amely a római katolikus egyház és a refor
máció egyházai között folyik a tanbeli elítélések feloldásáról. Itt
korszakalkotó változások határához jutottunk el. Jó lenne, ha a pro
testáns oldal nem volna olyan aggályos, s nem gondolná gyakran
azt, hogy lemarad valamiről. Ez ugyanis tökéletesen alaptalan szo
rongás. Itt is fennáll a saját felekezetünkbe való visszahúzódás ve
szélye, amely - egyszóval - a fundamentalizmus egy formája.

Igen, ez így van. Ez igen jól megmutatkozott a tanbeli elítélésekkel
foglalkozó munkában. A (német) katolikus püspöki kar itt sokkal
egyértelműbben és bátrabban ajánlotta, hogy vonják vissza az el
ítéléseket, mint az evangélikusok. Az evangélikus szinódusok vi
szont, eltérőerr a katolikus féltől. sokkal több fenntartással éltek.
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Mi okozza ezt? Fejlet
len az evangélikus fél
öntudata?

Milyen változásokat
tartfontosnak evangé
likus részr61?

Amennyire tudjuk,
kritikája érinti az úr
vacsora jelenlegi gya
korlatát is.

Pontosan erről van szó. Nem lálják be, hogy az ökumenikus moz
galom a reformáció beteljesüléséhez vezet. Hiszen a reformáció
mindig az egyetlen egyházat akarta megreformálni, nem pedig kü
lön egyházat létrehozni. Ezért tehát a református teológiának to
vábbra is ökumenikusnak kell maradnia. Az ökumené nem jelenti
a visszatérést a római katolikus egyház kebelébe, hanem az összes
egyházak megújulását. S e század során a katolikus egyház sokkal
jelentősebbmegújuláson ment át, mint az evangélikus. Más szóval:
nekünk, evangélikusoknak is meg kell változnunk, s felhagyni bi
zonyos provincializmusainkkal. S ha erre nem vagyunk hajlandó
ak, akkor bekövetkezik, hogy a fundamentalizmus egy formájába
esünk.

Nekünk is alapvető fontosságúnak kell elismemünk azt, amit a ke
reszténység egész története folyamán, az őskereszténységtől kezd
ve alapvetőnek tartott. A Szentírás alapján tehát felül kell bírálnunk
saját reformációs hagyományainkat is. A mai protestáns teológia
azonban a hagyomány kritikáján csak a római katolikus egyház
kritikáját érti, miközben szentnek és sérthetetlennek tartja saját, 400
éves hagyományát - például a törvény és az Evangélium megkü
lönböztetésében. Közben azonban már kiderült, hogy ez Pálnál sem
így szerepel. Éppen azok azonban, akik a protestáns teológia zász
laját magasba tartják, úgy tekintik a törvényről és az Evangéliumról
szóló tanítást, mint valami szent edényt, amelyhez nem lehet hoz
zányúlni. Hol marad itt a bibliai elv?

Az őskeresztény istentisztelet középpontiában kezdetben egyese
gyedül az úrvacsora állt. A prédikációt az úrvacsora ünnepléséhez
rendelték szolgálóként. Ezért botorság, ha ennek a ténynek hang
súlyozását ma katolicizáló nézetként elítélik. Hiszen ez az álláspont
felel meg a bibliai örökségnek. Nekünk, protestáns keresz
tényeknek ehhez kellene igazítanunk az istentiszteleti életünket.
Ehhez tartozik az egyházi vezetés, a püspöki hivatal kialakulása is
az őskereszténységben; itt, mint protestáns teológusnak, hangsú
lyoznom kell, hogy az ősegyházban a püspöki tisztség lényegében
egy nagyobb egyházközség vezetését jelentette. Látni kell, hogy a
plébánosi tisztség ennek az egyházi tisztségnek klasszikus kifejező

dése, s ügyelni kellene arra, hogy az úrvacsora ünneplése hozzá
kötődjékannak tisztségéhez, aki a gyülekezet egységéért felelős. Ez
ugyanis a legrégibb keresztény hagyományra megy vissza. Nincs
komoly teológiai alapja azoknak a mai törekvéseknek, amelyek az
úrvacsora végzését nem kötik hozzá a fölszenteléshez. Ha így já
runk el, saját hitvalló iratainkkal kerülünk ellentétbe. Emellett pe
dig az ökumenikus párbeszéd alapjait is tönkretesszük.
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Az ökumenikus kér
désfdlvetések mindig
fontos szerepet játszot
takazön teológiai gon
dolkodásában. Az egy
ház egységének elérése
érdekében err5sen köze
ledika római katolikus,
szentségi egyházfelfo
gáshoz. Nemcsökkenti
evvel a protestantiz
musnak mint újkori
hitbeli mozgalomnak
az erejét? Hiszen ép
pena szabadság szen
vedélyes védelmezése
az,amiazintézmények
maikritikája közepette
is még oonzóvá teheti
az emberek elr5tt.

Hogyan egyezteti ezt
összeeztanézetetalel
kiismereti szabad
ságról és a tekintély
kritikájáról szóló pro
testáns elvvel?

Nem a Rómával val6 egység érdekében hangsúlyoztam az egyház
jelentöségét a keresztény hitben, hanem az igazság védelmében,
követve az Újszövetséget, amely a keresztény életforma kiindul6
pontja. Ez a fontos, s ebben nem engedhetjük, hogy a katolikusok
megelőzzenek minket. Az egyház katolicitásáről folyik a vita,
amelynek alapjait az Újszövetségen nyugszanak. Az egyház egye
temes. Az őskereszténység középpontja Jeruzsálem volt. A jeruzsá
lemi közösség elpusztulása 6ta R6ma lett a középpont. S nem
hunyhatunk szemet afölött, hogy ez a kereszténység további törté
netére meghatároz6 jelentőségű volt. A római püspöki szék a ke
reszténység történelmi középpontja: az első a püspöki székek kö
zül.

Ha protestáns szabadságról beszélünk, meg kell kérdeznünk, mi
lyen szabadságra gondolnak. A keresztény ember szabadsága az
Istenben val6 szabadság, amelyet a Krisztussal val6 közösség ad
meg, s nem adott magával az emberi természettel. A protestantiz
musnak a reformáci6 e tanítása alapján meg kellett volna bírálnia
a modem kor szabadságfogalmát. Kevés kivétellel azonban evvel
a kritikával ad6s maradt mind a mai napig. Amit ma demokratikus
szabadságnak nevezünk, gyakran a bún szabadsága, az embemek
az a vágya, hogy mindent megtegyen, amihez kedve van. Ez Ádám
modellje, nem pedig Krisztusé, illetve a Krisztusban elnyert sza
badságé. Luther örököseinek azonban ez ut6bbit kell képviselniük,
a liberális hagyományok kritikájaként is, mivel azok elszakadtak a
szabadság modem értelmezésének keresztény gyökereitől. Termé
szetesen a keresztény szabadság az alapja a megkereszteltek önáll6
ítéletalkotásának is az egyházukban kialakítand6 tanításr6l.

Kemény Évafordítása
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