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Az Ágostai hitvallás előterjesztői 1530-ban kijelentették, hogy ők semmi
újat nem hoztak, mert „semmi sincsen benne, ami a Szentírástól
vagy az egyetemes egyháztól vagy a római egyháztól eltérne, ameny-
nyire ezt az egyházi írókból ismerjük”.1 Olyan alapelvre hivatkoztak,
amelyről feltételezték, hogy az ellenfelek is elfogadják. Igaz, hogy ez
a halk léptű Melanchthon megfogalmazása volt, de Luther sem gon-
dolkodott másként, hiszen az ő korai tételeit is áthatja ugyanez a meg-
győződés.2 Ilyen meggondolások alapján vethette fel Joseph Ratzinger
az 1960-as években, hogy az Ágostai hitvallást el lehetne ismerni az
ökumenikus közeledés lehetséges alapjának. Vinzenz Pfnür pedig
a 70-es években eljutott annak kijelentéséhez, hogy az Ágostai hitvallás
„egyetlen egyházakat elválasztó tant sem tartalmaz” és „a közös
keresztyén hit bizonyságaként helyeselni lehet”.3

A protestáns alapelv szerint egyedül a Szentírás tekintendő a ke-
resztyén hit és tanítás mértékének. Ezért az Ágostai hitvallás vagy Lu -
ther hivatkozása a tradícióra meglepő lehet nemcsak római katoliku-
soknak, hanem protestánsoknak is. A wittenbergi reformáció azonban
nem önmagában a hagyományokat és a hozzájuk való ragaszkodást
kifogásolta, hanem a tradíciónak olyan burjánzását, amelyről úgy
vélte, hogy deformálja a Szentírásban megőrzött apostoli tradíciót is.
Nem a tradíció elvetése volt a cél, hanem az apostoli tradíció megőr-
zése a Szentírás igéjéhez ragaszkodva. Jól mutatja ezt, hogy az Ágos-
tai hitvallás védelmében írt Apológiájában Melanchthon nem Lutherre
vagy más reformátorokra hivatkozik, hanem az egyetemes egyház
addigi, ezerötszáz éves hagyományára, amelynek írói közül egyese-
ket a Szentírás hiteles értelmezőinek, másokat félreértőinek tart.

Talán még mindig hat az a körülmény, hogy a 16. századi augs-
burgi viták során az ellenfelek, majd később utódaik is úgy értették az
Ágostai hitvallást, hogy az úrvacsorával, a misével, a gyónással, a böjt-
tel, a szerzetesi fogadalmakkal és a püspöki hatalommal kapcsolatos
kritikái és az ezek alapján bevezetett változtatások ezek megszünte-
tését célozzák, nem pedig hibáik orvoslását. A konfesszionális kor
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századaiban pedig, amelyet a frontok értetlensége és ellenségeskedés
jellemzett, az evangélikusok — jórészt a felvilágosodás hatására is —
elhitték magukról azt, amit a katolikusok feltételeztek róluk.

A tradícióról beszélve egyértelmű kiindulásunk azonossága. Az alap
az, amit az apostol így határozott meg: „Mert ráépültetek az aposto-
lok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus” (Ef
2,20; RÚF). Közösen nevezzük ezt kinyilatkoztatásnak, vagy ha ennek
egész tartalmát összefoglaljuk, egyszerűen hitnek vagy megőrzendő
drága kincsnek (1Tim 6,20; 2Tim 1,14), vagy hagyománynak (1Kor 11,2;
2Thessz 2,15; 3,6). A katolikus teológia hitletéteményről beszél, és ez-
zel fejezi ki azt a meggyőződését, hogy a tradíciónak része a Szentírás
mint az apostoli hagyomány összefoglalása, de beleérti az egyházat is,
amelyre az apostoli hagyomány rá van bízva, és amely megőrzi és
továbbadja. Hasonló ehhez az evangélikus szemlélet, bár mások a
hangsúlyai. A továbbadandó tradíció és a tradíció mint a tovább adás
eseménye, amelyben emberek vesznek részt, elválaszthatatlanul ösz-
szetartoznak. Mivel a keresztyén hit alapja Jézus Krisztus, ezért a ke-
resztyén hit rá van utalva a Jézus Krisztust valló hagyományra, de egyút-
tal részt is vesz benne. Eközben pedig bízik a Szentlélek ígéretében és
kéri munkáját. Ez az értelme Pál apostol kijelentésének, hogy a hit hal-
lásból, tudniillik Isten igéjének, Krisztus beszédének hirdetéséből és meg-
hallásából van, azaz abból jön létre (Róm 11,17). Ez a hagyományozás
az egyházban történik, amelynek során a kinyilatkoztatás-tradíció sok-
féle tradíciót hoz létre. Isten kinyilatkoztatott igéje ezekben a tradíci-
ókban hat, de meg kell különböztetni Isten igéjét és a tradíciókat, ame-
lyek azt továbbadják, viszont nem lehet elválasztani őket. Az Ágostai
hitvallásban valljuk: „Az egyház pedig a szentek gyülekezete, amely-
ben az Evangéliumot tisztán tanítják és a szentségeket helyesen szol-
gáltatják ki.”4 Az egyház meghatározásának tehát elengedhetetlen (kons-
titutív) jellemzője és feltétele, hogy ott a kegyelmi eszközökkel
szolgálnak. Ilyen értelemben mondjuk, de történetileg is helytállónak
tartjuk, hogy az egyház az ige teremtménye. A tradíció nem csupán a
múlt emlékezete, hanem történés a jelenben, amikor a Szentlélek ál-
tal az egyetlen tradíció a sokféle tradícióban hat és felszabadít. Mivel
véges és esendő emberek azok, akik az egyházban a Szentírás ma-
gyarázatát és az igehirdetést végzik, mi is szükségesnek tartjuk, hogy
legyenek az egyházban olyan mechanizmusok, amelyek védelmet
nyújtanak az eltévelyedésekkel szemben. Óvakodunk attól, hogy akár
egyetlen — hivatala vagy karizmája miatt tévedhetetlennek tartott
— embert, vagy akár valamilyen többséget fogadjunk el az igazság le-
téteményesének, mert félő, hogy így az egyház lenne az ige megérté-
sének egyetlen letéteményese és tulajdonképpen létrehozója.

A bekövetkezett szakadás idején a lutheri reformáció a hozzá tar-
tozó gyülekezetek nagy egyetértésére hivatkozhatott.5 A reformátori
keresztyénség nem spiritualizálta az egyházat, és nem fordított hátat
neki. Luther számára ez elképzelhetetlen lett volna. Kis kátéjában írja:
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„Ebben az egyházban nekem és minden hívőnek naponként minden
bűnt bőséggel megbocsát.”6 Nagy kátéjában: „De a keresztyén gyüle-
kezeten kívül, ahol nem hangzik Evangélium, nincs bűnbocsánat sem
és nem lehetséges szent élet sem.”7 A modern jelszót, hogy Krisztus igen,
az egyház nem, a felvilágosodás korának protestánsai vallották, de
a különféle megújulási mozgalmak hatására — reméljük — vissza-
szorulóban van.

A Szentíráshoz mint az egyedüli mértékhez (sola Scriptura) ma is
ragaszkodunk, hiszen az Írás az apostoli bizonyságtétel legősibb és
leghitelesebb dokumentuma. Ez azonban nem azt jelentette, és ma
sem úgy értendő, hogy minden már meglévő vagy ezután kiala-
kuló tradíciót elvetve vissza kellene térnünk az apostoli korba.

Nevezetes wormsi vallástételében — „Itt állok, másként nem te-
hetek” — Luther sem pusztán a lelkiismeretre hivatkozott, amint a
felvilágosodás hatására protestánsok értelmezték és katolikusok is
a szemére vetették, hanem azt kérte, hogy a Szentírás bizonyságaival
vagy világos észokokkal győzzék meg, mert lelkiismerete Isten igé-
jének foglya.8 Mögötte az a meggyőződés állt, hogy Isten igéje egy-
értelmű és hatékony, az egyház pedig az igének a teremtménye (ecc -
lesia creatura verbi). Melanchthon az atyák írásait az apostoli iratokhoz
közelállónak tekintette, hiszen segítik a Szentírás megértését. De a
tradíciónak nem tulajdonított normatív, hanem csak informatív je-
lentőséget. Az Ágostai hitvallás az emberi tradíciók megítélésében azt
tekintette kritériumnak, hogy egyrészt ne tartalmazzanak olyasmit,
ami az üdvösség emberek által teljesítendő feltételének tekinthető,
másrészt pedig nem lehetnek ellentétben az Írással.

A lutheri reformáció sola Scriptura elve nem biblicista redukció,
amely elvetette az ezerötszáz éves tradíciót, nem is csupán formális
vagy materiális alapelv, amely semmit sem engedélyez, ami nincs a
Szentírásban. Hiszen úgy értették, de úgy is tapasztalták, hogy az Írás
mint Isten igéje hatékony, teremtő, hitet ébresztő és megújító ige a
Szentlélek belső bizonyságtételének segítségével. Amikor Luther
a Szentírásba foglalt Evangéliumot tartotta a mindenek fölött való
mértéknek, akkor a páratlan isteni dinamikával ható teremtő erejű
igét értette, amely „jó hírt, híradást, üzenetet jelent, amelyet ha elda-
lolunk, elbeszélünk, örvendezünk (…). Jó hír és üzenet nekünk Isten
Evangéliuma és az Újtestamentum, amely az apostolokkal az egész
világban elterjed, és a valódi Dávidtól származik, aki a bűnnel, a ha-
lállal és az ördöggel viaskodott, és ezeket legyőzte, hogy érdemet nem
tekintve megváltást, igazságot, életet és üdvösséget hozzon minden-
kinek, akiket fogva tart a bűn, gyötör a halál, akiken erőt vett az ördög,
hogy mindannyiuknak békét adjon, és hazavezesse őket Istenhez. Ők
pedig énekelnek, hálát adnak, magasztalják Istent, és vígan vannak
mindörökké, ha hitük szilárd és állhatatosak maradnak.”9

A reformáció azt tanította, hogy meg kell különböztetni Krisztust
(aki Isten igéje) és az Írást (amely a maga történetileg kialakult álla-
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potában Krisztusról szól), amint az Írás segítségével meg kell külön-
böztetni egymástól egyrészt a hagyományozó és a hagyománnyá
váló egyházat, és másrészt az egyházat teremtő isteni igét, illetve
Krisztust, az egyháznak a fejét. A sola Scripturával tehát a reformáció
is tradícióra támaszkodott, és a mai evangélikus teológia sem tagadja
meg a tradícióból azt, ami a Szentírással összhangban van.

A későbbi nemzedék lutheri ortodoxiája azonban a Szentírás te-
kintélyét a szó szerinti sugalmazás tanának segítségével úgy szi-
lárdította meg, hogy formálissá (papíros-pápává) tette. A teológiai
mérlegelésben az apostoli tradíciót jelentő Szentírás mellett pedig
a reformátorok (elsősorban Luther és Melanchthon), valamint a re-
formátori hitvallási iratok tettek szert egyre nagyobb tekintélyre. Meg-
jelent az a veszély, ami ellen a reformátori atyák küzdöttek, hogy va-
lójában nem a Szentírás a legfőbb mérték. A problémát a pietizmus
azzal igyekezett orvosolni, hogy a Szentírást értelmező magyarázatok
helyett magának a Szentírásnak az olvasását és tanulmányozását pro-
pagálta. Itt viszont a hívő ember átélése és hitbeli tapasztalata lett
a megértés és a hit mértéke. A felvilágosodás még inkább eltávolo-
dott mindenféle tradíciótól, amikor a minden előfeltétel nélküli ér-
telmezést tekintette a helyes kiindulópontnak. A valóságban ezzel
az emberi racionalitást tette a hit feltétlen mértékévé. A változó idő-
ben tehát az evangélikus teológia egyes irányzatait is mindkét vég-
let megkísértette, az is, hogy teljesen hátat fordítsanak a tradíciónak,
és az is, hogy tradicionalizmusba merevedjenek. Luther a maga ide-
jében kevésbé súlyosan marasztalta el a tradicionalizmust, mint az
enthuziazmust, amely valamely — legyen bár mégoly Lélekkel meg-
ajándékozott — ember kizárólagos tekintélye alapján értelmezi Is-
ten igéjét. Ennek a veszélye ugyanis, hogy az ilyen tekintéllyel fel-
ruházott ember, vagy akinek ilyen tekintélyét a közösség elismeri,
nem tartozik sem történeti, sem hermeneutikai számadással, tehát
felülemelheti magát a Szentíráson is.

A római egyház elsősorban a II. Vatikáni zsinat óta nagy utat tett
meg, amit itt nem tudunk részletezni.10 E megállapításokra alapozva
Joseph Ratzinger már 1965-ben kijelentette, hogy van igazsága Luther
felismerésének, mely szerint a Szentírás a primér, a hagyomány a sze-
kundér, és hogy a Szentírás egyértelműen mértéknek tekintendő a ta-
nítóhivatallal szemben, de a kettő közötti határvonalat nem mindig
húzták meg világosan.11

Kristálytisztán fogalmaz 1580-ban az Egyességi irat: „Hisszük, ta-
nítjuk és valljuk, hogy az egyetlen szabály és mérték, amely szerint
minden tanítást és tanítót értékelnünk és megítélnünk kell, egyedül az
Ó- és Újszövetség prófétai és apostoli iratai (…). Egyéb iratokat pedig
— akár régebbi, akár újabb tanítók írták azokat, bárkik legyenek is —
nem tarthatunk a Szentírással egyenlő értékűnek, hanem valamennyit
alá kell rendelnünk annak. Ezek semmi mások, csak annak tanúi,
hogy az apostoli kor után a próféták és apostolok tanítását a világ
mely részén és milyen formában őrizték meg.”12
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A kristálytiszta meghatározásban implicit módon benne van, hogy
a Szentírás úgy lehet nem csupán teoretikusan alapelv vagy csak for-
málisan mérték, hanem legfőbb szabály, ha elevenen folyik a Szent-
írás olvasása és tanulmányozása. A Szentírás-elv ugyanis azt az ál-
landó feladatot jelenti, hogy a Szentírást ismerjük, értsük és tartalmát
korunk számára közvetítsük. Mivel pedig a Szentírás tekintélyének
elismerésében egyetértés van közöttünk, az ökumenikus közeledés
dolgában kitüntetett jelentőséget kell tulajdonítanunk a Szentírás
közös tanulmányozásának. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy ez már
folyik szóban, személyesen és írásban is. Reménységünk, hogy a
Szent írásba foglalt igével foglalkozva a Szentlélek munkája segítsé-
gével Isten igéje élőnek és hatónak bizonyul az egyház által a világ
számára és magának az egyetemes egyháznak a számára is.

A keresztyén hit a megértés és a továbbadás folyamatában alá van vet-
ve, azaz bizonyos értelemben ki van szolgáltatva a történelem olyan
feltételeinek, mint a nyelv (és a szokások, rítusok), identitástudat és vál-
tozandóság. Ezek felől halljuk meg, értjük meg vagy értjük félre a tra-
díciót és közelítünk feléje. Az evangéliumok és a levelek eltérő hang-
súlyokkal, olykor egymással nehezen összeegyeztethetően tesznek
bizonyságot Jézus Krisztusról, és ezzel a hit kifejezésének, a tradíció-
nak nemcsak stilisztikai, hanem tartalmi gazdagságára is utalnak. Az
egyetlen Krisztus-tradíciót a tradíciók többfélesége adja tovább. A leg-
főbb kérdés, hogy ezek a tradíciók hűségesen és hitelesen írják-e le és
adják-e tovább a tradíciót, az Evangélium lényegét és gazdagságát.

A történeti és emberi esetlegességek és töredékesség miatt ezt vagy
azt a tradíciót nem azonosíthatjuk a tradíció (hitletétemény, Krisztus
Evangéliuma) teljességeként. Ugyanakkor bízhatunk abban, hogy a
Szentlélek megvilágosító munkája révén ezek a különböző tradíciók
hitelesek, igazak, megbízhatóak, még ha van is eltérés közöttük ab -
ban, hogy az egyetlen alapra aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát
vagy szalmát építenek (1Kor 3,12).

Az ökumenikus fáradozásnak a súlyos kérdései az egyetlen kinyi-
latkoztatásból fakadó többféle tradíció láttán vetődnek fel: Meddig
tekinthető gazdagságnak a különbözőség? Mi az a pont, amikor a kü-
lönbségek már feloldhatatlan ellentétek hordozói? Hol van az a határ,
amikor annyira különböznek, hogy kétségbe kell vonnunk a másik
keresztyénségét? Élhetnek-e különböző teológiai felfogású keresz-
tyének egymás mellett úgy, hogy egymást mégis keresztyénnek tart-
ják? Lehetséges-e, hogy különbözőnek maradva együtt mégis a Krisz-
tus testének egységét élik meg a körülöttük levő világ számára is?

Azon kívül, hogy számos felekezeten belül található olyan tanítás-
be li, teológiai különbözőség, amely esetleg mélyebb, mint az, ami őt egy
másik felekezettől elválasztja, érdemes figyelni a különböző tradíciók
közelítését célzó törekvések három tipikusnak mondható eredményére:

Elsőként említendő az európai evangélikus és református egyházak
úgynevezett Leuenbergi konkordiája (1973),13 amely a két felekezetet el-

Tradíciók

13A Leuenbergi konkordia.
Az európai reformátori
egyházak egyessége.

Theologiai Szemle,
1975/3–4. 104–106;

Lelkipásztor, (50)
1975/3. 133–139.

174



szakító viták érveit tiszteletben tartva, de azok folytatása és aligha re-
mélhető megoldása helyett azt foglalta össze, amiben ma egyet tud-
nak érteni. Ennek alapján pedig kinyilvánította a szószék- és oltárkö-
zösséget.

Azután itt van az Egyházak Világtanácsa Hit és Egyházszervezet
(Faith and Order) bizottságának dokumentuma,14 az úgynevezett Limai
dokumentum (1982), amelyet római katolikus delegátusok is aláírtak. Ez
az irat úgy mutatja be a különböző felekezetekhez tartozó egyházak
tanítását a címben megnevezett témákban, hogy tiszteletben tartva ki-
nek-kinek a saját álláspontját, a másik tanítása iránti megértést ébreszti.
Nem konszenzust fejez ki, hanem konvergenciára törekszik és arra ser-
kent a saját álláspont feladása nélkül.

Végül pedig új útra lépett az Augsburgban 1999-ben aláírt Közös
nyilatkozat a megigazulás tanításáról, amikor a gondosan megfogalmazott
konszenzus fényében elfogadhatónak, tehát nem elválasztónak te-
kintette „a megigazulás értelmezésének nyelvében, teológiai meg-
formálásában és hangsúlyaiban megmaradó” és egyenként számba
vett különbségeket.15

A meggondolások között fontos szempont annak a felismerése,
hogy a szekularizált korban sokszor még hívő embereknek is ne-
hézséget okoz az évszázadokkal ezelőtti viták megértése, és ke-
resztyén hitüket nem elsősorban az egykori viták mentén szeretnék
megélni. A tradíció idegensége sokszor akadálya is a továbbadásnak.
Márpedig a tradíció igazságának érvényesülnie kell a továbbadás tra-
dícióinak ellenében is. A teológiának és az igehirdetésnek pontosan
az a feladata, hogy végiggondolja azt, ami igazán hordoz és igazán
lényeges, és azt továbbadja a tradíciót elvesztő és ezáltal károsodott
ember számára. Elevenen kell tartanunk a keresztyénségnek azt a
hagyományát, amely mindig is törekedett a hit közös megfogal-
mazására, a régi megfogalmazások újragondolására, új kérdések fel-
vetésére, régi kérdések megkérdőjelezésére. Az egyház egysége irán-
ti elkötelezettség pedig késztessen arra, hogy ezt együtt, egymást
keresve tegyük. Csak szaporítjuk problémáinkat és szétszakítottsá-
gunkat, ha úgy lépünk, hogy egymásra nem vagyunk tekintettel.
Egyet lehet értenünk a jezsuita Szabó Ferenccel, még ha nem is tud-
juk egészen elképzelni, hogy a valóságban mit jelent, amikor ezt írja:
„A jövő egységben természetesen helyet kell hagyni a jogos plura-
lizmusnak, hiszen az igazi egység nem beolvaszt, hanem differen-
ciál, megőrzi az egyes összetevők színes gazdagságát.”16

A Krisztus egyetlen egyházában élő tradíciók gazdagságáról szól-
va nem hallgathatunk a különbözőséggel természetesen együtt járó iga-
zolási kényszer vagy az igazságért való versengés fájdalmas következ -
ményéről. A prozelitizmusra gondolok, ami összeférhetetlen Krisztus
egyetlen Evangéliumával, ha a kereskedelmi fogásként ismert áru-
kapcsolás módján vagy manipulációval, a másik hibájának felemle-
getésével vagy lelki kényszerrel akarjuk magunkhoz kötni a másik tra-
dícióban élőket.

14Keresztség, úrvacsora,
lelkészi szolgálat.

Theologiai Szemle,
1986/4. 193–211.

15KNy 40.

A tradíció továbbadása
és az egység

16Szabó Ferenc SJ:
Ecclesia semper

reformanda. Változások
a katolikus egyháztanban.

Credo, (22) 2016/2.
5–14, itt: 13.
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Tradíció az evangélikus egyház életében

A közös tradícióban eredő gyökereinket illusztrálta, de a problé-
mákat el is takarta a lundi reformációi megemlékezés 2016. októ-
ber 31-én, ahol — legalábbis ami az öltözetet illeti — Ferenc pápát
csak fehér pileolusa és stólájának bojtja különböztette meg a meg-
szólaló és a skandináviai tradíciót követő evangélikusoktól. Ennek
alapján azt lehetne gondolni, hogy a tradíció dolgában minimális a
két felekezet közötti különbség.

A reformációban új hitvallások keletkeztek és az ezekkel élő kö-
zösségek új tradíciókat hoztak létre. Más tradíciók pedig a refor-
mátori akarat ellenére sorvadtak el és vesztek ki. Olyan új tradíciók
is keletkeztek, amelyeknek a formáját nem a reformáció adta meg,
mint például a herrnhuti bibliaolvasó útmutató használata és a
Szentírás értelmezésének abból elterjedt gyakorlata. Némelyik szo-
kás kényszerhelyzet következtében kopott ki vagy honosodott meg.
A változások problémáit röviden öt példán érzékeltetem.

Az evangélikus tradícióból Magyarországon szinte teljesen eltűnt
a keresztvetés szokása. Luther dokumentáltan a keresztelés és a rend-
szeres egyéni reggeli és esti imádság részének tartotta. A liturgikus
megújítások során törekvések tapasztalhatók felélesztésére. Helye-
selhető a lelkészek használatára szánt liturgikus könyvünkben az az
indoklás, hogy a keresztvetés hitvallás, a Krisztushoz tartozás jele.17 És
az is, hogy nem minősíti a keresztvetést közömbös dolognak, hanem
lehetőségnek mondja, tehát aki keresztet vet, nem különb, mint az,
aki nem vet keresztet, és aki nem vet keresztet, nem különb, mint
az, aki keresztet vet. Érdekes viszont, hogy a hívek részére készült ki-
adványok még ritkán érintik a témát.18 Talán jobb is, ha nem túlságo-
san elvárt a szokás, hanem a példákat látva és a buzdítást meghallva
belső igény táplálja elterjedését.

A skandináv evangélikusoknál érthető történeti okokból mindig is
használatban voltak a színes liturgikus viseletek, és ezt magukkal vitték
Amerikába is. Ez közömbös dolognak mondható, de jogosan kérdezik
mások, hogy miért tagadjuk meg azt az öltözetet, amelyet elődeink év-
századokon át viseltek. Ez a viselet, az úgynevezett Luther-kabát is
egy tradíció, fiatal tradíció — amint persze a színes liturgikus öltözetek
sem pontosan azok már, amelyeket a reformáció előtt viseltek.

Tradíció az is, hogy milyen gyakran veszünk úrvacsorát. A reformáció
talán úgy hangsúlyozta nem kötelező voltát, hogy nemcsak az úrva-
csorázók száma esett vissza, hanem az úrvacsorai alkalmaké is. Ez a ten-
dencia csak erősödött a felvilágosodás idején. Az elmúlt hetven évben
visszatérünk egy tradícióhoz, amit üdvözölni lehet. Kifogásolni kell vi-
szont, hogy ez olyan formális hivatkozásokkal történik, mint hogy az
úrvacsora hozzátartozik az istentisztelethez, nem szabad a szentséget
elhanyagolni, a katolikusok is így gyakorolják stb., ezzel pedig a szent-
ség dologi és objektivizáló (ex opere operato) felfogása felé közelítünk.
Holott azt kellene sokkal inkább tennünk, amit az Ágostai hitvallás gyü-

17Evangélikus istentisztelet.
Luther Kiadó, Budapest,

2007, 46.

18Vö. Gyülekezeti liturgikus
könyv. Luther Kiadó,

Budapest, 2007,
164, 181, 207, 217.
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lekezetei tettek: „Figyelmeztetik az embereket a szentség méltóságá-
ra és arra is, hogyan kell vele élni, milyen nagy vigasztalást ad a ret-
tegő lelkiismeretnek, hogy tanuljanak Istenben hinni, minden jót Istentől
várni és kérni.”19 Vagyis az ige egyházában az ige ne szenvedjen rö-
vidséget.

Az apostoli szukcessziót elsődlegesen nem a reformáció utasította el,
hanem szükséghelyzet hozta úgy, hogy Krisztus egyházának életét e
nélkül éljük, és a lelkészi szolgálatot is így végezzük. Az Ágostai hit-
vallás az egyházi hivatal dolgában még a latin rendet feltételezte, és
Melanchthon halk lépteire volt szükség, hogy kimondja: „egyedül azt
kívánjuk tőlük [a püspököktől], engedjék meg az Evangélium tiszta
tanítását”.20 A presbiteri szukcessziót tehát a szükséghelyzet, nem pe-
dig a történeti episzkopátus elvetése diktálta. A 20. század első felé-
nek egy ökumenikus találkozóján az uppsalai érsek felajánlotta, hogy
apostoli szukcesszióban részesíti egyik püspökünket. A szájhagyomány
szerint az érintett püspök ezzel a lehetőséggel nem élt, mert nem akart
olyan színben feltűnni, mintha lebecsülné az előtte jártakat, akik eb-
ben nem részesülhettek. Újabban mégis tradícióvá lett, hogy külföl-
di püspököket hívnak meg a püspökiktatásra, más felekezethez tar-
tozó lelkészeket a lelkészavatásra. Az ilyen gesztusokat némelyek a
történeti episzkopátus elfogadása irányába tett lépéseknek tekintik.

Az ötödik a katolikus vagy egyetemes szó az Apostoli hitvallás mai szö-
vegében. A kassai jezsuiták által 1674-ben kinyomtatott elemi iskolai
olvasókönyv még lefordította a catholicus szót. A hitvallás szövege ott
ugyanis így olvasható: „közönséges keresztyén Anyaszentegyhá-
zat”.21 Itt a közönséges régi jelentésében értendő: mindenkor, egyete-
mesen érvényes. Az evangélikusok is így mondták: „egy közönséges
keresztyén anyaszentegyházat”, vagy „egy keresztyén anyaszent-
egyházat”. A nem katolikusok elfogadták és használják a katolikusok
által 1988-ban javasolt egyetemes szót. A katolikusok kihátráltak ja-
vaslatuk mögül. Köszönet a katolikusoknak, hogy segítettek a többi-
eknek a korszerű magyar kifejezés elterjesztésében. Csak remélni le-
het, hogy amikor ők mondják az Apostoli hitvallást, akkor az egy katolikus
anyaszentegyházba beleértik az egyetemes-t mondó többieket.

Tradícióink és az ökumené

Az alap, amelyen állva hiszünk, ugyanaz: az apostoli tradíció, amint
az a Szentírásból megismerhető. Az Evangéliumnak a tradíciója az Atya-
isten kinyilatkoztatásában gyökerezik, középpontja a Jézus Krisztus-
ban, a Fiúban kapott üdvösség, amit a Szentlélek munkája elevenít meg
bennünk. Ez nem kőbe vésett szobrok merevsége, hanem mozgással
és növekedéssel teli élet és szolgálat, melyben továbbadjuk a ránk
bízott drága kincset és magunk is egyre teljesebben részesedünk ben-
ne. Egymásra figyelésünk értelme nem az, hogy egymáshoz alkal-
mazkodjunk, hanem az, hogy együtt növekedjünk abban, aki a fej,
a Krisztusban.

19Ágostai hitvallás,
XXIV, 7.

20Ágostai hitvallás,
XXVIII, 77.

21Libellus alphabeticus.
Abces könyvecske.
Cassoviae [Kassa],

1674, 6b.
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