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ÚJ FeNVBEN A CSALATKOZH ATATLANSÁG

A teológusok közötti ökumenikus dialógus akkor lesz eredményes. ha a
felek közüt egyik sem merevedik bele saját n ézeteibe. miközbe n próbálja
megmagyarázni a másiknak , hogy mit gondol ö. A párbeszéd akkor sik erül ,
ha a r észtvev ők mindnyájan egyek lsten titkainak szemléletében. Mí g gesz
tikulálva és érvelve néznek farkasszemet. nem jön létre kommunikáció ;
amikor együtt nézik Istent és szemlélik az emberek között végbevitt tetteit.
nem keletkezik szakadás. Ettöl a pillanattól kezdve eltünnek a hódító t örek
vések és a védekezö csat ák, és megvan a teologizálás helyes módjának fe l
téte le.

Platon mondta - és nagyon sok az igazság benne -: filozófus akkor szü
let lk, amiko r valaki világegyetemünket és az abban lévö dolgokat szemlélve
.pathos"-r, egy bizonyos nyugtalanságot érez az ismeretlennel szemben.
Hasonló gondolatot ta lálunk a kereszté ny hagyományban is . Teológus akkor
szület ik, amikor valaki csodálkozást és csodálatot tapasztal lsten titkainak
színe elött.

Oszintén megvallva . sok csod álkozást és kevés csodá latot találunk a
csalatkozhatatlansággal szemben, amelyet az els ő vatiká ni zsinat tul ajdoníto tt
a pápának. Biztos, hogy a zsinat után hamarosan megmutatkozott és azóta is
mindig látsz ik : a karizma müködési feltételei szigorúak és a pápának nem
minden egyszerü kijelentéséért áll jót a Szent léle k. Inkább a legtöbb állításá
ban lst en igéjé nek kijelentése emberi bölcsességgel és tudománnyal kevere
dik . Továbbá a második vatikáni zsinat megnyitotta szemünket a csalatkoz
hatatl anság új dimenziójára. amikor a püspöki kar kollegiális jellegét hang
súlyozta a pápa fösége alatt.

De a botr ányk ő megmarad t. A csalatkozha tatlanság problémáját az öku
menikus találkozásokon többnyire udvariasan elkerü lik . Következésképpen
a nehézség továbbra is fennáll és titokban terjed . megoldva nincs semmi.
Az egység nem növeksz ik.

Be kell vallanunk. hogy a .csalatkozhatat lanság" szö túlságosan átfogóan
hangzik . Negatív és nem fejez i ki saját korlá tait. ~s éppen mivel negat ív .
valójában nem mondja meg, mi a csala tkozhatat lanság. Mögéje kell néznünk
a kifejezésnek.

Lehetséges-e . hogy ez az ügyetlen szó: "csalatkozhatat lanság" , titkot
takar , amelyet a II. vatikáni zsinat megpi llantott. de kifejtéséhez sem ideje ,
sem eszközei nem vol tak? Mi keresz tények megvizsgá lhat juk-e ma jel enté 
sét és ha t itkot fedezünk fel benne, szemlé lhetjük-e együtt? ~s így gyarapod
hatunk-e az egységben?

Szerény véleményem szerint a téved hetetlenség tana mögött rej lö t itko n
a katolikusok Isten nek az ö népéhez való hüségét ért ik . Ez a hüség függet len
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minden emberi tényezőtől: lsten húsége , amelyet Abrahámnak és utódainak
esküvel ígért - és amely ma is éppoly érvényes, mint kezdetben volt, ahogy
ezt Pál apostol az ő galatáinak erőteljesen megmagyarázta. Isten húsége
népéhez Krisztus fizikai jelenlétében tet özödött lsten téve l ygő és tévedő

gyermekei között: köztünk. Krisztus volt az Ige, és O adta nekünk az Igét.
hogy ne vesszen el. hanem világítson a sötétségben. Az evangéliumban ve
lünk hagyta az igét. hogya jó hír hall ásától senkit meg ne fosszon . Nyugodt.
erős fényt hagyott itt vele köztünk.

A keresztény hit egyik jellegzetessége. amelyben különböz ö irányú
közösségek találkoznak. a hit lsten húségében, aki Igéjét megőrzi népe
közepett, történelmünk viszontagságain át . Ezt a húséget különféle módon
fejezzük ki. Az lsten húségébe vetett hit kifejezésének egyik útja a Szent
írásnak , mint a hiteles keresztény élet útmutatójának elfogadása (ahogy
ezt a protestánsok oly erősen hiszik) . Ehhez az ortodox egyház hozzáteszi
a hagyományok nagy tiszteletét, mivel meg van győződve arról, hogy lsten
szavát emberi tettek nem törölhetik el. A katolikusok egy lépéssel tovább
mennek - az ő hitük szerint Istennek népéhez való húsége élő személyeken
keresztül nyilvánul meg és tevékenykedik : a felszentelt püspökök és különö
sen közösségük feje. a pápa által. Ezt az e l ső vatikáni zsinat még nem fe
jezte ki érthetően . de a második már nagy előrehaladást tett az egyensúly
helyreállításában.

A ..csalatkozhatatlanság" szó ügyetlen meghatározás lehet. de csodálatos
tényt próbál kifejezni : az Ige t itokzatos és állandó jelenlétét az Egyházban.
Hogyan tudnók ezt a titkot maradéktalanul kifejezni? Volt a történelemben
idő, amikor az ember nem dadogott lsten jelenlétében?

Kivétel nélkül minden keresztény közösség hisz abban. hogy lsten hú
séges marad népéhez és igéjét nem fedi el a századok pora, hanem átható
erővel eleven marad. Nem holttestet örököltünk Krisztustól, hanem élő

hírad ást . Isten húségének többé-kevésbé emberi eszköze a protestánsok
szemében a Szentírás, az ortodoxoknak a Szent írás , a hagyomány és a szent
ségi püspökség. a katolikusok szemében mindez együtt. de különleges hely
zetet biztositva annak a személynek, aki hitük szer int Péter utóda . Mindezek
mögött az a misztérium van, amiben mind annyian hiszünk: lsten húsége.
Csupán a húség megnyilvánulásáról. csatornájáról. eszköz ér ől alkotott el
gondolásunk különbözö.

Az érvek semmi jót nem hoznak. Máris túl sok van belőlük . De mind
nyájan együtt bámulhatjuk és csodálhatjuk azt a tényt . hogy lsten népével
van és hogy igéjét elevenen őrzi meg köztünk . Ennek az állandó eseménynek
a megtapasztalása lenyúgöző lehet. A titok igézete és a belőle következő

hála nagyobb egységet hozhat létre. mint amit bármikor is remélni mertünk.
Es ez eggyel több megnyilvánulása lesz lsten hűségének népe irán t.
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