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DOkuMEnTuM
EGYHÁZ 2011-BEN – AZ ÚJRAKEZDÉS SZÜKSÉGESSÉGE
TEOlóGusOk MEMOrAnDuMA A kATOlIkus EGYHáz 
VálsáGáról

F o r r á s :  http://szuveren.hu/vendeglap/szuveren/egyhaz-2011-az-
ujrakezdes-lehetosege (letöltés: 2011. június 2.). Az eredeti né-
met szöveg a memorandum saját internetes honlapján (www.
memorandum-freiheit.de) jelent meg 2011 februárjában, s a né-
met nyelvterület katolikus teológiaprofesszorai közül 311-en írták 
alá. A magyar fordítást a „szuveren.hu” közéleti portál szíves en-
gedélyével közöljük. 

Jó egy éve immár annak, hogy napvilágra kerültek azok a 
szexuális visszaélések, amelyeket papok és szerzetesek kö-
vettek el gyermekekkel és fiatalokkal szemben a berlini 
Canisius kollégium falai között. Ez a hír a németországi 
katolikus egyházat példátlan válságba taszította. napjaink-
ban a helyzet vegyes képet mutat: sok minden elkezdôdött 
annak érdekében, hogy igazságot szolgáltassunk az áldo-
zatoknak, szembenézzünk a visszaélésekkel, valamint hogy 
az egyházon belül feltárjuk a visszaélések okait, elejét ve-
gyük a hallgatásnak, és ne kettôs mércével mérjünk. A kez-
deti döbbenet után számos felelôsségteljes keresztény em-
ber, legyen akár pap vagy világi személy, arra a belátásra 
jutott, hogy gyökeres változásokra van szükség. nyílt pár-
beszédet szorgalmaztak a hatalmi viszonyokról és a kom-
munikációs struktúrákról; a papi hivatásról és a hívôk 
felelôsségvállalásának kérdéseirôl, valamint erkölcsrôl és sze-
xualitásról. Ez a kezdeményezés egyszerre adott okot biza-
kodásra és aggodalomra: Eljátsszuk-e talán az utolsó esélyt 
arra, hogy felülkerekedjünk egyházunk bénult és lemon-
dó magatartásán, mert inkább lapítunk és megpróbáljuk el-
kenni a válság komolyságát? nincs mindenkinek ínyére 
egy ilyen tabuk nélküli, nyílt párbeszéd, fôleg akkor, ha a 
pápa közelgô németországi látogatására gondolunk. A má-
sik lehetôséget azonban – hogy hallgassunk, mint a sír, csak 
mert utolsó reményeink is szertefoszlottak – még kevésbé 
fogadhatjuk el.
Egyházunk mély válsága megköveteli, hogy olyan problé-

máknak is figyelmet szenteljünk, amelyek elsô látásra nem 
állnak közvetlen kapcsolatban a pedofilbotránnyal és annak 
évtizedes eltusolásával. A teológia professzoraiként nem hall-
gathatunk tovább. Felelôsségünknek érezzük, hogy hozzájá-
ruljunk egy új kezdethez: az egyház számára 2011 a meg-
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újulás éve kell, hogy legyen. soha annyi keresztény nem 
fordított még hátat ugyanis a katolikus egyháznak, mint a 
tavalyi évben: vagy nem hajlandók követni az egyházi elöl-
járók utasításait, vagy pedig a magánszférában élik meg hi-
tüket, mivel meg akarják óvni az egyház intézményétôl. Az 
egyháznak értenie kell a szóból és önként kell megválnia 
megcsontosodott berendezkedésétôl, mert csak így kaphat új 
erôre és nyerheti vissza hitelességét.
Az egyház szerkezeti megújulása nem jár sikerrel, ha szo-

rongva elszigetelôdünk a társadalomtól. Akkor sikerülhet 
csak, ha lesz merszünk az önkritikához és ahhoz, hogy el-
fogadjuk a vádló megjegyzéseket, jöjjenek bár az egyházon 
kívülrôl. Megtanultuk ezt az elmúlt esztendôben, hiszen a 
papi visszaélések okozta válság a nyilvánosság kritikus fi-
gyelme nélkül nem lett volna feldolgozható. Csakis nyílt 
kommunikáció révén nyerheti vissza az egyház az embe-
rek bizalmát. Akkor lehet szavahihetô, ha önképe nem el-
lentétes a külvilág róla alkotott képével. Azokhoz fordulunk 
most, akik nem csüggedtek még el, hisznek az újrakezdés-
ben, és készek tenni érte. Azon néhány püspök mögött so-
rakozunk most föl, akik a megújulás és a párbeszéd mel-
lett érveltek az elmúlt hónapok szónoklataiban, prédikáció-
iban és interjúiban.
Az egyház nem öncél. küldetése az, hogy minden ember-

nek a megváltó és szeretô Jézus krisztus istenségét hirdes-
se. Ez csak úgy lehetséges, ha önmaga is a szabadság evan-
géliumának szellemében cselekszik, és ôszinte tanúbizonysá-
got tesz róla. Beszédei és cselekedetei, szabályai és struktúrá-
ja, az emberekkel való kapcsolata egyházon kívül és belül – 
mind arra hivatottak, hogy az embernek, Isten teremtményé-
nek a szabadságát hirdessék és elômozdítsák. Az emberek fel-
tétlen tisztelete, a lelkiismereti szabadság elismerése, a jog és 
az igazságosság védelme, a szegényekkel és a szûkölködôkkel 
való közösségvállalás: ez az alapvetô teológiai zsinórmértéke 
az egyház evangélium iránti elkötelezettségének. Ebben ölt 
testet az Isten és a felebarátaink iránti szeretet.
Az, hogy a Biblia által hirdetett szabadság üzenetét tart-

juk szem elôtt, kettôs viszonyt feltételez a modern társa-
dalommal: némely szempontból elôbbre való ez az üze-
net, mint maga az egyház, ha az egyének szabadságá-
ról, önrendelkezésérôl, felelôsségérôl van szó – sokat tanul-
hat ebbôl az egyház, miképpen ezt a második vatikáni zsi-
nat is hangsúlyozta. Más szempontból viszont az evangé-
lium szellemébôl következik az is, hogy társadalomkritikát 
kell gyakorolnunk akkor, amikor az embereket csupán a tel-
jesítményük alapján ítélik meg, mikor sárba tiporják a köl-
csönös szolidaritás eszméjét vagy pedig semmibe veszik az 
emberi méltóságot.
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Mindenképpen érvényes azonban, hogy az egyház hite-
lességét, cselekedeteit és társadalmi megjelenését az evan-
géliumi megváltás üzenetének fényében kell megítélnünk. 
Azok a tényleges kihívások, amelyekkel az egyháznak szem-
be kell néznie, semmiképpen sem mondhatók újnak. Ennek 
ellenére azonban aligha érhetôk tetten olyan jövôbe mu-
tató reformok, amelyekre a vallási élet következô színtere-
in van szükség.

1. A hívôk bevonása az egyházi döntésekbe: Az evangéli-
umban hirdetett szabadság igazi megvalósulását azon mér-
hetjük le, hogy a hívôket az egyházi élet minden terüle-
tén bevonjuk a döntésekbe. A régi jogelv szerint „ami min-
denkit illet, azt mindenkinek jóvá kell hagynia”. Ennek 
megfelelôen az egyházi élet minden szintjén több döntés-
hozóra van szükség. A fontos tisztségviselôk kinevezésébe, 
legyen szó püspökökrôl  vagy plébánosokról, a hívôknek is 
kell, hogy legyen beleszólásuk. Amit helyben el lehet dönte-
ni, azt ott is kell eldönteni. átlátható döntésekre van szük-
ség.

2. Gyülekezet: A keresztény gyülekezet olyan közösség le-
gyen, amelyben a testi-lelki javakat megosztják egymással 
az emberek. napjainkban azonban a gyülekezeti élet elsor-
vad. A paphiány miatt egyre nagyobb és nagyobb, „XXl 
méretû” plébániák jönnek létre, amelyekben már nemigen 
tapasztalható meg, mit is jelent a közelség és az összetar-
tozás. Megszilárdult társadalmi kötelékek és nagy múltra 
visszatekintô közösségek vesznek így el. A papokat túlter-
helik, ezért aztán kiégnek. A hívek távol maradnak, hacsak 
nem engedjük, hogy osztozzanak a felelôsségben és demok-
ratikus módon bekapcsolódhassanak a gyülekezet irányítá-
sába. A papi hivatásnak a gyülekezetet kell szolgálnia, nem 
pedig fordítva. nôs papokra és egyházi hivatalt viselô nôkre 
is szüksége van egyházunknak.

3. Jogi kultúra: Az emberi méltóság és szabadság minden-
kori tiszteletben tartása éppen abban mutatkozik meg, hogy 
a konfliktusainkat igazságosan és kölcsönös tisztelettel old-
juk meg. Az egyházjog csakis akkor méltó nevéhez, ha a 
hívôk valóban érvényt szerezhetnek joguknak. sürgôsen 
meg kell erôsíteni a jogvédelmet és megújítani jogi kultú-
ránkat. Ennek elsô lépése, hogy kiépítjük az egyházon be-
lül a közigazgatási bíráskodás rendszerét.

4. Lelkiismereti szabadság: Az egyén lelkiismeretének tisz-
teletben tartása annyit tesz, hogy bízunk abban, hogy az 
emberek képesek döntéseket hozni és vállalni azokért a 
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felelôsséget. Feladata az egyháznak e képesség erôsítése is, 
anélkül viszont, hogy gyámkodna az emberek felett. Ez csak 
úgy gondolhatjuk komolyan, ha különösen tiszteletben tart-
juk a személyes életdöntéseket, az egyéni életpályákat. nem 
kérdéses, hogy az egyház egyaránt nagyra becsüli a házas-
ságot és a házasság nélküli életet. Ez azonban nem kötelez 
arra, hogy kirekesszük azokat, akik a szeretet, a hûséget és a 
kölcsönös gondviselést egy azonos nemû kapcsolatban vagy 
pedig válás után újraházasodva felelôs módon élik meg.

5. Megbocsátás: Annak, hogy sorsközösséget vállaljunk a 
„bûnösökkel”, elôfeltétele, hogy saját sorainkban komolyan 
vegyük a bûnt. Az önmagával szemben elfogult erkölcsi szi-
gor nem áll jól az egyháznak. Az egyház ugyanis nem hir-
detheti az isteni megbocsátást anélkül, hogy saját cselekede-
teivel megbékélésre törekednék azokkal, akik ellen ô maga 
vétett akár erôszakkal, akár jogfosztással, akár pedig azzal, 
hogy a Biblia szabadságüzenetét szigorú, irgalmatlan erköl-
csé ferdítette.

6. Istentisztelet: A liturgiát a hívôk tevékeny részvétele tölti 
meg élettel, teret kell tehát biztosítani a jelenlét megtapasz-
talásának és kifejezésformáinak. nem engedhetjük, hogy is-
tentiszteleti alkalmaink a hagyománytisztelet miatt megme-
revedjenek. A kulturális sokszínûség gazdagítja a liturgikus 
életet és nem egyezethetô össze központosító egységtörek-
vésekkel. Az egyház üzenete csakis akkor fogja megérinte-
ni az embereket, ha mindennapi életünket is áthatja a hi-
tünk feletti örvendezés.

Az egyház akkor válhat szabaddá és újulhat meg, ha a 
megkezdett párbeszéd résztvevôi hajlandók e sürgetô kér-
désekkel is foglalkozni. Arra van most szükség, hogy nyíl-
tan és ôszintén meghallgassuk egymás érveit, és keressük 
azokat a megoldásokat, amelyek majd felrázzák egyházun-
kat, mely most bénultságában csak önmagával van elfog-
lalva. Az elmúlt év viharát ne kövesse csend! Jelen hely-
zetünkben ez nem volna más, mint halotti csend. A féle-
lem mindig is rossz tanácsadó volt a bajban. Az evangélium 
arra szólítja fel a keresztényeket, férfiakat és nôket egyaránt, 
hogy bátran tekintsenek a jövôbe és merjenek a vízen jár-
ni, ahogy Péter is cselekedett Jézus szavára: „kicsinyhitû, 
miért kételkedtél?” 

(Trippó Sándor fordítása)
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