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Előző számunkban Cserháti József felvázolta a keresztényegységmozgalom je
lenlegi állását. Bármilyen sokféle nézet kavarog is az ökumenikus törekvések kő

rül, azt mindenki elismeri, hogy a keresztények egységéről szóló zsinati határo
zat egészen új szemléletet hozott a katolikus egyház életébe. Nemcsak belekap
csolódott az ökumenikus törekvésekbe, hanem azok legállhatatosabb mozgató
jává is lett. Ünnepi nyitányként a Zsinat 1965. december 7-i ülésén a pápa (s ez
zel egyidejűleg Konstantinápolyban Athenagoras pátriárka) nyilatkozatot olva
sott fel: sajnálják a sértő kifejezéseket, alaptalan vádakat, kifogásolható eljáráso
kat, amelyek az egyházszakadás idején mindkét oldalon meghatározták az ese
ményeket, s visszavonják az 1Ü54-ben kölcsönösen kimondott kiközösítést,
amely mindmáig gátolta a közeledést.

Az ökumenikus munkát a zsinat idején megalakított Keresztény Egységtitkár
ság irányitja. Részben az ökumenikus szemléletet igyekszik kialakítani a katoli
kus egyházon belül, részben párbeszédet kezd a többi egyházakkal.

I. A keleti égyházakkal hivatalos egyházi kapcsolat alakult ki (a protestánsok
kal szakértők, teológusokbizottságaiban és ülésein folyik az érintkezés). Ennek
oka, hogy ezek az egyházak ugyanazokat a szentségeket tartják érvényesnek,
mint a katolikusok (beleértve az Eukarisztia, a papi és a püspöki rend szentsé
gét). A keleti egyházakat két csoportbaoszthatjuk: az ősi keleti egyházak nem fo
gadták el a Kalcedoni zsinat (451) határozatait, s ezzel elváltak a többi keresz
tényektől. Ide tartozik az Örmény, a Szír, á Kopt és az Etióp Ortodox Egyház.
Bár ezekkel az egyházakkalmásfél ezer éve megszakadt a kapcsolat, mégis mind
nyájan örömmel fogadták el a meghívást a zsinatra és küldték el megfigyelőiket.

Azóta a legmagasabb szinten jöttek létre találkozók a Szentszékkel: mindegyik
pátriárka ellátogatott Rómába, viszonzásul pedig az Egységtitkárság elnöke föl
kereste őket. Ezek a találkozások elősegítettékegymás mélyebb megértését, s le
hetővé tették a tanbeli eltérések megtárgyalását. A Kalcedoni zsinat a megteste
sülés dogmáját fogalmazta meg (Jézus Krisztus Isten és ember egy személyben).
A megbeszélések során kiderült, hogy ők ugyanúgy gondolkoznak a megtestesü
lésről, csak hitüket más formában fejezik ki. 1973-ban a kopt ortodox pátriárka,
1984-ben pedig a Szír ortodox pátriárka adott ki a pápával közös nyilatkozatot,
amelyben a niceai zsinat alapján vallják meg közös hitüket a megtestesülésben.

II. A bizánci ortodox egyházakkal is látogatások és találkozók keretében mé
lyült el a kapcsolat. Az 1964-ben Rodosz szigetén megtartott pánortodoxkonfe
rencia határozata szerint a különböző ortodox egyházak annyira eltérnek egy
mástól, hogy Róma inkább az egyes egyházakkal keresse az érintkezést. Igy in
dult el "a szeretet párbeszéde", ahogyan Athenagoras konstantinápolyi pátriárka
megfogalmazta. (1967-ben VI. Pál pápa meglátogatta őt Konstantinápolyban, s ő

még ugyanebben az évben viszonozta a látogatást.) 1975-ben az ortodox egyhá-
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zak megérettnek látták az időt arra, hogy teológiai kérdésekről is tárgyaljanak:
megkezdődjék "az igazság párbeszéde" is. VI. Pál pápa a Sixtus kápolnában fo
gadta az Okumenikus Pátriárka küldöttségét, s megcsókolta a küldöttség vezető

jének lábát, annak.jeléül, hogy pápaságát egyszerűen alázatos szolgálatnak tart
ja. A tényleges tanácskozások 1980-ban kezdődtekmeg, először az egyház és az
Eukarisztia misztériumáról, majd a hitről, a szentségekról és az egységről. Ki
tűzték már a harmadik témakört is: a papság, az egyház szentségi felépítése és az
apostoli utódlás.

III. A reformáció egyházaival az Egységtitkárság elsősorban nemzetközi .szin
ten kezdeményezett párbeszédet.

1. A Lutheránus Világszövetséggel 1967-ben indult el a teológiai párbeszéd Az
evangélium és az egyház címmel. Az ötéves munka eredményét a Málta-jelentés
foglalja össze. Főleg a hit által való megigazulás' és a szentírás-szenthagyomány
kérdésében történt jelentős közeledés, de a pápai primátust is "az egység szolgá- '
lataként" értékelték. Az 1973-ban újjáalakult bizottság az Eukarisztiával foglal
kozott, 1978-ban kiadott "közös tanúságtételük" három ötödéta közösen elfoga
dott hitvallás alkotja. A másik, kisebb rész .Jcözös feladatokként" a még fennálló
eltéréseket foglalja össze. 1977-ben kezdték elemezni a papi szolgálatot. Az
1981-ben kiadott záródokumentum a papság teológiájában hozott eredményt - a
püspöki szolgálat terén még sok nyitott kérdés vár megoldásra. - Ezzel párhuza
mosan az Egyesült Allamokban 1965 óta rendszeresen folyik az ökumenikus teo
lógiai párbeszéd. Közös kutatásaik jelentős eredményekhez vezettek, s megjelö
lik a további közeledés lehetőségét a világegyház számára is. ,

Két jubileum is alkalmat adott a közeledésre. 1980-ban az Agostai Hitvallásra
emlékezve a Szentatya kijelentette: az évek óta tartó intenzív párbeszéd feltárta,
milyen kiterjedtek és szilárdak keresztény hitünk közös alapjai. A pápa felhívott
mindenkit: "Krisztus, az evangélium, az ősegyház, az egyházatyák és az egyete
mes zsinatok iránti hűségben kutassák és fedezzék fel újra azt az apostoli örök
séget, amely mindnyájunkat összeköt e testvéreinkkel." - Luther Márton szűle

tésének 500. évfordulójaalkalmából, 1983-ban pedig a Szeritatya kijelentette: ez
"jó alkalom arra, hogy őszintén és keresztény szeretettel értékeljük a reformá-
ció történeti eseményeit". -

2. A Református Világszövetséggel csak 1970-ben kezdődött el a párbeszéd.
Tízévi munkájuk eredményét közös nyilatkozatban foglalták össze, s megküldték
á Református Világszövetségnek és a katolikus püspöki konferenciáknak. Az új
jáalakított bizottság 1984-ben kezdte meg munkáját "Az egyház egysége mai vilá-
gunkban" címmel. .

3. Az anglikán közösséggel a párbeszéd 1966-ban kezdődött, Ramsey Canter
bury-i érsek római látogatása után. A közös bizottság (ARCIC)'az Eukarisztia, a
papi szolgálat és a pápai tekintély vizsgálatát tűzte ki céljául. Többszörös átdol
gozás után 1982-re készültek el munkájukkal. A végleges szöveget. a bizottság
megküldte az egyes egyházaknak: vizsgálják meg, hogy a dokumentumok hitele
sen fejezik-e ki az ő hitüket. - II. János Pál pápa angliai látogatása alkalmával
közös nyilatkozatot adtak ki Runcie Canterbury-i érsekkel. Ennek nyomán új ve
gyesbizottságot (ARCIC-2.) állítottak fel, hogy vizsgálja meg a még fennálló tan
beli eltéréseket, s tanulmányozza azokat a nehézségeket. amelyek még akadá
lyozzák egymás papságának kölcsönös elismerését, s tegyenek konkrét javaslato
kat arra, hogy a hitbeli egység megteremtése után hogyan jöhet létre a teljes egye
házi egység.. .

4. A Metodista Világtanáccsal1967-ben indult el a párbeszéd. Az egység szem
pontjából lényeges témákat vették sorra: a keresztények a mai világban, az Euka-
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rísztia, a papi szolgálat, a Szentlélek, az egyház. 1983-ban, tizenhét évi intenziv
, munka után juthattak el addig a megállapításig, hogy most már nem csupán egy

más kölcsönös megismerésére és megértésére törekszenek, hanem a teljes egy
házi közösséget keresik a hitben és a szentségi életben. Természetesnek kell tar
tanunk, hogy még mindig hosszú útvan hátra, míg a hivatalos egyesülés is létre
jöhet.

"5. A pünkösdistákkal 1972-ben kezdődött párbeszéd. Itt azonban nem intézmé-
. nyes egyházi közösség vált partnerünkké, hanem a nem-katolikus pünkösdista
mozgalmak vezetői. A megvitatásra kerülő teológiai témák is eltértek a többieké
től, hiszen apünkösdisták tagadják az egyház intézményes jellegét. Arról kezd
tek tanácskozást, hogy a Szentlélek milyen szerepet játszik a keresztény életben.
A párbeszéd azonban így sem maradt haszontalan.

6. A Baptista Világszövetséggel1984 nyarán jött létre kapcsolat. Az elsődleges

cél egymás kölcsönös megismerése: milyen hasonlóságok és különbségek van
nak a hitben, az egyházak életében, a lelkipásztori tevékenységben és a missziós
munkában.

IV. A kétoldalú párbeszédek mellett fontosak a sokoldalú együttmúködések is.
Elsőként az Egyházak Világtanácsa (vagy helyesebben: az Egyházak Okumenikus
Tanácsa) jelentkezett 1965-ben. Az 1983-ban Vancouverben megrendezett hato
dik világkongresszuson már jelentős szerepet játszottak a katolikus teológusok
is. Közreműködtek abban a bizottságban is, amely tizenöt évig tartó munka után
a világkonferencia elé terjesztette az úgynevezett Lima-dokumentumot. Ez óriási
lépést jelent előre az egység útján, hiszen célja az, hogyelsegítsen az apostoli hit
közös megfogalmazásához. Jelenleg világszerte, így hazánkban is, elmélyülten
tanulmányozzák a különbözó egyházak teológusai ezt az írást (ismertetésére kö
vetkező számaink egyikében visszatérünk).

Az Egységtitkárság céljául tűzte ki azt is, hogy mozgósítsa az egész egyházat az
ökumenizmus érdekében, hiszen az egyházi közvéleményben és az egyesek gon
dolkodásában is ledönthetetlennek látszó falakat kell áttörni ahhoz, hogy az öku
menikus szellem általános elfogadásra találjon. 1967-ben kiadták az Okumeni
kus direktóriumot, sürgetve az ökumenikus bizottságok megalakítását, a közös
imádságot, egymás kölcsönös megismerését. Az 1975-ben kiadott dokumentum
az együttműködésnek sok lehetséges - és számos országban máig kihasználat
lan - formáját sorolja fel. Itt csak kettőt említünk: Közel másfél száz országban
folyik vagy elkészült a Biblia közös protestáns-katolikus fordítása és kiadása. 
Több mint huszonöt ország püspöki kara pedig tagja lett az Egyházak Ökumeni
kus Nemzeti Tanácsának.

Az Egyházak Ökumenikus Tanácsa már 1937-ben megalakult. Első elnöke, a
nemrég elhúnyt W. A Visser't Hooft mondta egyszer: "Nemcsak a szkeptikus vi
lág, hanem a keresztények millíói is csak akkor vesznek bennünket komolyan,
ha az Egyházak Okqmenikus Tanácsa és a Katolikus Egyház közösen fog beszél
ni és cselekedni Krisztus nevében. Ezzel új reményt hozhatunk a világba, ame
lyet az értelmetlenség, az önpusztítás, az erőszak és a nyomor fenyeget."

LL

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a VIGILIA KÖNYVE·K soro
zat 5. kiadványa megjelent.

DSIDA JENŐ: ÚT A KÁLVÁRIÁRA
A kötet a költő válogatott versein kívül könyvben eddig kiadatlan elbeszé
léseit, vallomásait, kritikáit, útirajzait és hátrahagyott verseit is. tartal
mazza. Ara: 90.- Ft.


