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XXIII.
 Az ókatolikus egyház
A 19.szd-ban megszűnt a pápai állam, s elhalványodott a pápáknak 

az a középkori eredetű és szinte mithikus veretű politikai tekintélye, 
mellyel évszázadokon keresztül népek és dinasztiát sorsát döntötték el. 
Ennek ellensúlyozása végett IX,Pius a dogmaalkotás területén vivott ki 
magának addig soha el nem képzelhető hatalmat. A vatikáni teológia az 
ő utasitására dolgozta ki az alábbi két elvet:

a. Az egyháznak csak egy püspöke van, a római pápa, a többi püspök 
csak a pápa helyettese, s igy nem több, mint a pápai akarat végrehajtó
ja.

b. A pápa felette áll mind a szentirásnak, mind a hagyománynak, a e- 
zek igazolása nélkül maga alkothat dogmát,mert "ex sese",azaz önmagá- 
ból merit.

IX.Pius - bizonyára XIV.Lajos hirhedt mondására gondolva - kimondta: 
Tradicione son io. /A hagyomány én vagyok./
 E z e n  a z  alapon jelent meg 1854-ben a Mária szeplőtlen fogantatását 
kihirdető pápai bulla, s 1870-ben a "Pastor aeternus" kezdető , mely sze 
rint a pápa - amikor a ker. hit ás élet dolgaiban "ex cathedra " n yilat- 
kozik - infailibilia, azaz csalhatatlan.

/Zárójelben megjegyezzük, hogy XII.Pius ugyanezen a teológiai alapon

A második világháború idején már-már úgy látszott, hogy m u n k a  
megáll, elsöpri a háború vihara. Hála Istennek, nem igy történt, és 
a háború után ú j erővel indult meg. Az öreg MacLeod helyebe, aki a há
ború befejezése idején már 69 éves volt, új vezetők léptek, de a gon
dolat élt tovább és az Istentől kapott új erő hat a skót protestantiz
musban ma is. Az olyan lelkészek, akik teológus tanulmányaik befejezé
se után resztvettek Iona szigetén a közösség munkájában, nagyszerű 
munkát végeznek. John Sim pl. aki Glasgow egyik elővárosába került, 
Bridgetonba lelkésznek, olyan helyzetben találta a gyülekezetét,hogy 
éppen arról beszéltek az egyháztanácsban, be kell zárni a templomot, 
mert szinte teljesen üres a vasárnapi istentiszteletek idjén is; ma 
már nagy gyülekezet előtt prédikál, erős ifjúsági és gyermekmunkát vé
gez. Ugyanigy Aberden, Edinburgh, Dundee városokból is hasonló hireket 
olvashatunk.

Az Ioná ban megforduló laikusok pedig mint gyülekezeti őrállók, te
vékenykednek otthon, a környékükön lakó ker. testvérekért éreznek és 
tanusitanak felelősséget. Az ő hatásukra kialakult az a nézet, hogy 
"az egyházat nem a templomtorony irányában kell keresni, hanem a szom
széd irányában", ahogy MacLeod kifejezte, vagyis egyház ott van,ahol 
ketten vagy hárman összejönnek a Krisztus nevében. "A keresztyének le
gyenek házi keresztyének, ne csak templomos keresztyének." - mondják. 
A templom az a hely, ahol új erőt merithetünk ahhoz, hogy aztán ottho
nunkban és munkahelyünkön is keresztyének legyünk.

Az Iona közösség látszólag kivonja az embereket a világból, amikor 
mindén nyáron a szigetre gyűjti tagjait, a valóságban azonban nem ez 
történik, sőt éppen az ellenkezője, ezek az emberek visszamennek az 
ige és imaközösség világából napi életükbe és ott akarnak tanitványok- 
kent élni. Az Iona közösség kiserletét úgy kell értékelnünk, mint 
olyan próbálkozást, amely a szent ás profán világára bomló,vagy erre 
hajlamos életet újra egynek látja, egységben éli, t.i.Isten uralma 
alatt.

Az Iona közösségről olvasva, az embernek eszébe jut Reményik néhány 
sora:

"Nézzük, és e látástól elfelejtjük 
létünket, a tört romkoronát.

Lehet rom és lehet reménytelen,
Virág nő rajta mégis: friss virág." /Romon virág/



proklemálta 1950-ben a Szűz Mária mennybemeneteléről szóló dogmát./
Az infallibilitás dogmája ellen az 1870-i vatikáni zsinat atyai, a 

kardinálisok,püspökök és apátok között igen jelentős ellenállást szerve 
lett meg egy történész, Döllinger müncheni professzor , Szerinte az egy
ház püspökei mind egyenrangúak,csak püspöki székhelyük nagyobb történel-  
mi vagy földrajzi jelentősége folytán ingott közülük némelyik,mint pl a 
jeruzsálemi,antióchiai és római, nagyobb tekintélyhez. A versenytársakat 
a történelem vihara elsöpörte, Róma megmaradt, püspökének igen nagy lett 
a tekintélye, de ez a tekintély nem ist ni jogon,hanem pasztán történel- 
mi jogon alapul. "Mint keresztyén,mint teológus és mint történész,tilta
kozom a csalhatatlanság dogmája ellen -irta Döllinger mert ez a dog
ma ellene mond Krisztusnak, ellene mond a Szentirásnak és ellene mond a 
történelemnek." - Döllinger oppozicióját sok püspök aláirta, köztük, s 
német és magyar püspökök mind, de a latin népek püspökei többségben vol
tak a zsinaton. Igan,hogy ebben a többségben sok "in partibus infideli
um" püspök volt és sok olyan olasz püspök,akinek a püspöki hatalma alig 
terjedt ki 2-3 kis olasz falura,de a szavazást mégis ők döntötték el a 
pápa javára. Az eredmény: 91 tartózkodásnál 451 igen,88 nem,62 fenntartásos 
igen.

A helyzet igy is elég veszélyes volt a Vatikán számára, mert a "nem"
mel szavazók képviselték a politikailag, anyagilag és statisztikailag 
is legerősebb egyházakat: a német egyházakat s a monarchia országainak

 egyházait, de közben kitört a porosz-francia háború, a zsinatot e l n apol- 
ták, a kormányok a feszült külpolitikai helyzetben sorra hozzájárultak 

a bulla kihirdetéséhez, az opponáló püspökön; pedig - köztük a magyarok 
is - visszavonták tiltakozásukat.

Döllinger azonban tovább folytatta a harcot. 1870-ben Nürnbergbe sok 
r.k.teológust hivott össze, megállapitották, hogy a vatikáni zsinaton 
sem egység,sem szabadság nem volt, s igy a csalhatatlanság dogmája ér
vénytelen." Scherr nürnbergi püspök intette őket: "Uraim, munkálkodjunk 
továbbra is az egyházért!" Döllinger igv felelt neki: "Igen, a régiért,
- de nem az újért, melyet emberek csináltak." Ennek a kijelentésnek az 
alapján azok,akik nem fogadták el a dogmát,magukat régi vagy ókatoliku
soknak kezdték nevezni.

1872-ben Münchenben kongresszust tartottak, melyen a német,osztrák 
és svájci ókatolikusok 300 képviselője gyűlt össze. A kongresszus ki
mondta a következő elveket:

a. A régi kat. hit és kultusz alapján állnak.
b. Hitül és életük alapja a Szentirás és a hagyomány.
c. Csak az az üdvözitő hit,mely szeretetben munkálkodik.
d. A szenteknek nincsenek olyan érdemeik,melyeket másokra át lehetne 

  ruházni. e. Elismerik a hét szentséget.
f. Szűz Máriát tisztelik,de a bibliai határok között. 
g. Rómától szervezetileg függetlenek,de az "apostolica successio"-t 

fenn akarják tartani.
Ennél az utolsó pontnál volt egy kis nehézség, ügyetlen rk.püspök 

sem csatlakozott a mozgalomhoz.Püspökre szükségük volt, mert az episzko- 
pális rendszert fenntartották. Ki szenteli fel érvényesen - tehát az 
apostoli utódlás történelmi folyamatosságában - az első ókatolikus püs
pököt? A megoldást végre megtalálták.Utrechtben a 18.szd óta élt már 

 egy Rómától független egyház,a jansenista egyház,ennek a püspöke birto- 
 kában volt a kézrátétel által közvetitett s megszakitás nélküli aposto- 
 li aldasnak,s vállalkozott a püspökszentelésre.
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