
tervezetet a 2158 zsinati atya elfogadta. Hogy VI. Pál pápa milyen komolyan vette a Zsinatot és
annak határozatait, mi sem mutatja jobban, mint az, hogy 1964. január 25-én liturgikus taná
csot, s még ugyanabban az évben, április 2-án hírközlő bizottságot, majd május I8-án a Nem-ke
resztény Vallások Titkárságát állította fel.

Szeretném ezt az írást egy jellemző jelenettel bezárni. Tanúja voltam annak, amikor a magyar
katolikus békemozgalom, illetve az Országos Béketanács Katolikus Bizottsága és az Opus Pacis
elnöke, Íjjas József pápai trónálló, kalocsai érsek Bartha Tibor református püspökkel az Ökume
nikus Tanács elnökével békecsókot váltott. Ez a jelenlevők számára azért volt nagyon elgondol
koztató, mert a II. világháború előtt, de még utána is hosszú ideig az ilyen gesztus egyik részről

sem volt elképzelhető. Isten tudja, hogy mit miért akar, vagy enged meg. Mi alázatos lélekkel, de
Istenben és az egyházban meg nem ingatható hitünkkel tudjuk, hogy amit az Isten akar vagy
megenged, abból a végén mindig valami jó születik. Még akkor is, ha mi ezt kezdetben nem lát
juk, nem jól látjuk, vagyis nehéz körülmények között születik a jó eredmény.

A Vigilia 47. évfolyamát nem is kezdhetné - több évtizedes hagyományainak megfelelően - al
kalmasabb témával, mint az ökumené kérdéskörének vizsgálatával. Kapcsolódva a folyóinit ta
valy januárban meghirdetett - az elődök, a Sik Sándor és Rónay György által már megalapozott
- programjához és célkitűzéseihez.

Köszönjük minden közreműködőnek, hogy a kölcsönös megértés és megismerés érdekében,
felelősségük tudatában vállalták részvételüket lapunk hasábjain az ökumenizmus gondjainak és
eredményeinek feltárásában.

CSERHÁTI JÓZSEF püspök

AZ ÖKUMENIZMUS TEOLÓGIAI ALAPJAI

Az idők jele. Az ökumené ápolása és fejlesztése az egyház egyik alapvető feladata. Elhanyagolá
sa, elméleti vagy gyakorlati leépítése az egyházi élet belső újjáalakításához szükséges lendület
részbeni feladását jelentené. Az egyház ezen a téren is csak őszinteséggel, végsőkig vállalt' radika
lizmussal juthat tovább. Csatlakozunk azokhoz, akik az ökumenizmusban korunk egyik legje
lentösebb vallási mozgaimát látják, amely az egész kereszténység, de egyúttal az összemberiség
mai helyzetének megítélése és jobbátétele szempontjából is nagy jelentőségű.

. A különböző hitfelekezetekre szakadt 'keresztények egységre törekvő mozgalma századunk
elején indult meg anélkül, hogy a katolikus egyház részéről különleges indítás vagy biztatás jeleit
láthattuk volna. Az elszakadtak és a különváltak, talán éppen felaprózódottságuk következté
ben, mindennél fájdalmasabban élték át az egység hiányát, ezért logikus volt a protestáns részről

való kezdeményezés. I895-ben World's Student Cristian Federation néven több protestáns ifjú
sági csoport egyetemesebb keresztény összefogást sürgetett. 191O-ben Edinburgh-ben missziós
konferencia ült össze; resztvevői megállapodtak abban, hogy az evangélium hirdetését egységes
keresztény alapon vállalják az öt világrészben. Ismertek a különböző egységmozgalmak Hit és
Egyházi szervezet (Faith and Order) és Élet és Munka (Life and Work) néven. A kérdés ez volt:
inkább elméleti vonalon törekedjünk egységes keresztény hitvallás kidolgozására, vagy pedig he
lyezzük a gyakorlati, az erkölcsi élet formáira a hangsúlyt? E kettő összekapcsolódásából szüle
tettmeg az Egyházak Ökumenikus Tanácsa. 1938-ban Utrechtben megalakult e tanács szervező
bizottsága és 1948 augusztusában Amszterdamban létrehozták a máig is fennálló világszerveze-

3



tet, amely alkotmánya szerint "azon egyházak testvéri társulása, amelyek a Szentírás szerint Is
tennek és Üdvözítőnek vallják a mi Urunkat, Jézus Krisztust, és az a törekvésük, hogy válaszol
janak közös hivatásukra az egy lsten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek dicsőítésére".

A katolikus egyház hosszú időn keresztül nem vett részt a közös ökumenikus összejöveteleken
és tárgyalásokon. Elsősorbanazért, mert nem lehetett világosan látni, hová fejlődik a hitbeli egy
ségmozgalom doktrinális célkitűzése. Másrészt pedig sokáig tartotta magát az a nézet, hogy az
ökumenizmus hitközőmbösséghezvezet. De a ll. vatikáni zsinaton s utána már a katolikus egy
ház is határozottan állást foglalt az ökumenizmus mellett. Ha az egyház a Krisztusban való meg
újulást kereste, akkor a megkeresztelt testvéreinket is meg kellett hívni a zsinatra, hiszen hoz
zánk tartoznak. Ennek"feltétele viszont az-volt, hogy a katolikus egyház részéről is megfigyelők

jelenjenek meg 1961-ben az Egyházak Ökumenikus Tanácsának New Delhi konferenciáján.
Az emberi egység utáni vágy és imnak keresése határozta meg az utolsó két század történelmi

dinamikáját. Már SI múlt század elején a különböző szociális mozgalmak és forradalmak, a
kibontakozó munkásmozgalom, a társadalmi igazságosság és egyenlőség érdekében inditott har
cok, a gazdagok és szegények közötti gazdasági kiegyenlítés keresése, a fejlődésben lévő népek és
menekültek megsegítése. valamint a faji megk ülönböztetés elleni küzdelem mint háttér, ott állt a
keresztényegységtörekvések mögött is. úgyhogyaNew Dclhi és a vatikáni találkozás az idők je
leinek cselekvő tudomásulvételét jelentette.

Az egyházak egysége csak Krisztusban lehetséges. Az egység az egyház lényegéhez tartozik, és ma
a Szentlélek lsten kegyelmi művének tekinthetjük. hogy az egyház belső reformja mellett az egy
ség helyreállításának előmozdítása valóban a fl. vatikáni egyetemes zsinat egyik fő célkitűzése

lett. A keresztény egységtörekvésrőlszóló zsinati dekrétum előszavában ezeket olvassuk: .Krisz
tus Urunk csak egyetlen egyházat alapított. mégis több keresztény közösség igényli az emberek
től, hogy mint Krisztus igazi örökségét ismerjék el. Valamennyien az Úr tanítványának vallják
magukat, de különbözőképpen vélekednek, külön utakon járnak, mintha maga Krisztus lenne
megosztva. Ez a megosztottság kétségkívül ellentmond Krisztus akaratának, botránkoztatja a
világot, és károsítja a legszentebb ügyet, az evangélium hirdetését minden embernek" (Előszó:
1). E szavakból bánat és fájdalom, felelősség és elszánás érződik: Krisztus nevében és Krisztus
állandó kegyelmi jelenlétében le kell döntenünk a válaszfalakat, nehogy Krisztus hagyatéka mint
botránykő.mint a szeretet parancsának elárulása álljon a világ előtt, hanem mint egységre indító
lelki erő és mint a testvériség jele.

A különböző egységtörekvések - történelmi alakulásuk folyamán- ugyanahhoz a végponthoz
t jutottak, ami a II. vatikáni zsinatteológiájában mint a megoldás kulcsa szerepel. Ez pedig így

hangzik: az egyház egységének legközvetlenebb forrása maga Jézus Krisztus! Az egyház azért
egy és oszthatatlan, mert Jézus Krisztus is egy és oszthatatlan! Mindazok, akik hisznek Jézus
Krisztusban ésa keresztségben részesülnek. együvé tartoznak. l

Az egyházról szóló teológia megújulása a Zsinaton. "Az az ökumenikus nyíltság, amely a római
katolikus egyházban a II. vatikáni zsinaton Jelentkezett, érthetetlen volna. ha nem látnák meg
benne a katolikus egyháztan általános megújulásának egyik kifejező jelét.t? Már említést tettünk
arról, mi tartotta távol a katolikus egyházat az ökumenikus mozgalomban való részvételtől.

A közeledést az tette lehetővé, hogy az ökumenikus konferenciákon egyre inkább feladták a libe
rális protestáns teológia tételeit és szemlátomást a kegyelmeket adományozó hit Krisztusa került
előtérbe. A katolikus tartózkodás okait azonban más történelmi mellékkörülményektőlbefolyá
solt lo&ikai összefüggésekben is kell keresnünk, közelebbről abban az egyoldalú egyházszernlé
letben, amely főleg a tridenti zsinattól kezdve egészen a II. vatikáni zsinatig meghatározta az
egyházról vallott felfogásokat. Eszerint a katolikus egyházon kívül nincs üdvösség, az eretnekek
és a szakadárok önként hasitották le magukat az egyház testéről, ezért bűnösök és felelősek tet
tükért, valójában csak egyetlen módjuk van az egyházzal való kibékülésre : a rekatolizálás, vagy
is a visszatérés. A nem keresztények tömegei pedig sajnálatosan nem lehetnek részesei a krisztusi
megváltásnak, elveszetteknek , elátkozottaknak kell tekintenünk őket. A hagyományos katolikus
tanítás ugyan részleteiben enyhébben és kibékitően ítélte meg a kívülállók helyzetét, mindenki
üdvözülhet, aki lelkiismerete szerint cselekszik, de a közszemlelet mégis az volt, hogy az egyház,
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amely magabiztos krisztusi eredetében és tanításában, nem lehet leereszkedőés nem tehet lépese
ket az elveszítettek felé.

Tudnunk kell, hogy a hitújítók elsősorhanhelyi közösségeket láttak az egyházban. E közössé
gekben hirdetik Isten igéjét. kiszolgáltatják a szentségeket. Ez az egyház látható valósága. A he
lyi egyházi közösségek fölött álló egységet csak a Szentlélek Isten biztosíthatja, és így az egye
temes egyház tulajdonképpen láthatatlan. Az ellenreformáció katolikus teológusai, Bellarmin
bíborossal az élen, a protestáns felfogással szemben az egyház látható szervezetét, hierarchikus
felépítését emelték ki jobban: az egyház lényegének meghatározásában a láthatóság, a látható
szervezet fogalma került előtérhe. Bellarmin szerint az egyház ama katolikus keresztények tár
sasága, akik ugyanazt a hitet vallják és ugyanazokkal a szentségekkel élnek, az egyház hierar
chikus kormányzata, vagyis a pápa és a püspökök irányítása alatt állnak. Ebben a szemléletben
valamiképpen elvész az egyház lelki valósága, vagyis az, hogy az egyház Krisztusban létrejött
kegyelmi közösség Istennel, és a Szentlélek által éltetett szeretetkőzősségembertársainkkal. Hol
van ebben a képben a Krisztus-kőzpontúság, a Krisztusból való kegyelmi áradás az egyes hivők

lelkébe és közösségébe, vagyis a Szentlélek látharatlnn tevékenysége?
Századunk húszas éveitőlkezdve katolikus és protestáns oldalról is tudatos erőfeszítések tör

téntek az egyházról vallott hitünk felülvizsgálatában és mélyítéséhen. A protestáns szentirásma
gyarázat dicséretes kutatás eredményeképpen ki tudta dolgozni az ..Isten népének." fogalmát,
amelyben egyetlen üdvösségi szempont alá tudtuk venni az Ószövetséget és az Újszövetséget.
A katolikus kutatás tovább mélyítette az új fogalom tartalmát, amelyet nagynevű teológusok
már korábban is új szempontokkal gazdagította k (Möhler, Scheeben a múlt században, a maiak
közül pedig Mersch, Journet és Tromp). E hittudósok szerencsésen fogtak hozzá az egyházfoga-

'Iomban rejlő másik tartalom, nevezetesen SzentPál tanításában az egyházról mint Jézus Krisz
tus titokzatos testéről szóló hitigazságok kifejtéséhez. J94J-ban megjelent XII. Pius pápa Mystici
Corporis kezdetű enciklikája, amely az új egyházszemlelet jóváhagyását jelentette. és mint a zsi
natot megelőző teológiai kutatás utolsó építménye. döntően befolyásolhatta a zsinaton lefekte
tett ökumenikus tanítás legfontosabbirányvonalait. Rea bíboros, aki a XXIII. János pápától lé
tesített "egységtitkárság" első irányítója volt és elévülhetetlen érdemeket szerzett az ökumené
zsinati előkészítésében. a zsinati ülésszak on bekövetkezett "ökumenikus robbunásról" beszélt,
mert a biblikus elemekkel felfrissített egyházkép olyan átütő erővel hatott a zsinati atyák eddigi
fölfogására. ]

A zsinat két csoportba osztotta azokat a Szemírásból vett képeket, amelyekkel az egyház való
ságát meg akarta világítani. Az egyház külső oldalára mutató képek: az egyház olyan. .mint a
nyáj, amelynek élén Jézus Krisztus mint pásztor áll, ahogyan az ószövetségi nép élén Jahve állt;
az egyház továbbá olyan, mint egy épület, amelyet építőmesterek egyes kövek egyberakásával

. építenek fel, a fő épitő és a szegletkő maga Jézus K risztus, a hivők pedig az épület alkotó elemei;
és végül ai egyház olyan. mint a templom, mclybcn az Istent keresők gyülekeznek. a családi ház,
amely termékeny, boldog együttlét helye. E képek foglalata és tökéletes beteljesítője az Isten né
péről szóló fogalom.

Az egyház kettős, emberi és természetfölötti valósága világosan áll előttünk: az egyik oldalon
az egyház mint látható közösség, mondhatnók: üdvösségi közösség, a másik oldalon pedig mint
misztérium, mint életet közlő természetfölötti valóság jelenik meg. Az utóbbi az egyháznak
Krisztushoz való életkapcsolatát fejezi ki. Említést tettünk már arról. hogy a zsinat szerencsésen
egy régen elfelejtett fogalmat állított ismét a teológiai kutatás középpontjába: ..Isten népének"
fogalmát. Szent Pálnak a Krisztus-testről alkotott teológiája még nem tárta föl az összefüggése
ket a maguk bibliai mélységében, csupán a K rísztushoz való vonatkozást érinti. Isten népének
fogalma átfogóbb és teljesebb .folyronosságot állapít meg az Ó- és az Újszövetség kőzőtt ; a ket
tőt Isten hivása és egyetemes üdvözítő akarata köti egybe. és a két nép egybetartozik Krisztus
ban, az ő vérében kötött szővetségben, Így az egyhúz mint a Krisztusban létrejött új nép, a régi
Isten népe örökösekéntjárja Krisztus lelkétől vezérelve a történelem útját, zarándok nép, amely
az egész emberiséget egybeköti Krisztus testének közösségeben. Az egyház tehát látható törté
nelmi valóság. a Krisztusban hivők közössége, akik üdvösségi szervezetben, központi tekintély
Iyel rendelkező vezetők, a pápa és a püspökök irányításával, körülírt törvények és szokások kö-
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vetésével üdvösségi intézményben élik vallásos meggyőződésük és önként vállalt erkölcsi nor
mák szerinti hitvalló közösségi életüket. Az új Isten népe Jézus Krisztusban lett először valóság,
ezért az egyház egysége csak Krisztusból eredeztethető.

Az egység az egyház lényegének első jele. "Az egyháznak egységre és közösségre van szüksége,
nem azért mert ez kívánatos, örvendetes vagy hasznos, hanem mert az egység ésa közösség az
egyház lényegéhez tartozik" (Albert Ebneter). Egység és közösség! E kettő eredetét és vonatko
zását kell kielemeznünk.

Jézus Krisztus, az Istenember, saját valóságában kötötte egybe az Istent és az embert. Ez az is
tenemberi kettősség, a "theandrikus" kettősségstruktúrája valósul meg az egyházban is. Az egy
ház Jézus Krisztus művének folytatója, Szent Pál szerint mondjuk: a történelemben továbbélő

titokzatos Krisztus, akiben az isteni és emberi elemek éppúgy megtalálhatók és egymásba foly-
, nak, mint ahogy Jézus Krisztus személyében egység volt az Isten és az ember között. Az egyház

ezért szükségszerűen kétarcú, emberi és isteni, és szükségszerűen a látható, az emberi mindig
mint áttetszőfátyol mutat rá az istenire. Jézus Krisztus szent embersége volt a jel, hogy Isten jelen.
van Jézus Krisztusban, jelen van cselekedeteiben, és jelen van ott, ahol Jézus megjelenik az em
berek előtt.

A zsinati szövegek több helyen is említést tesznek az egyház szentségi mivoltáról és szerepéről

(Egyház: 9, 42; Lit. : 26). Az egyház szerepe és küldetése tehát egységet teremtő funkció: egység
Istennel és egység az emberek között. Az egyház lényegi alkata szerinttehát egység és közösség!
Amilyen fokban ez megvalósul és tökéletesedik, olyan mértékben beszélünk az útközben levő és
a tökéletesség felé haladó egyházról. Krisztus szent emberségéről azt mondjuk, hogy .Krisztus

. szentsége", Jézus Krisztusról azt mondjuk, hogya "mennyei Atya szentsége" és mint ilyen "ős

szentség" - vagyis az eredeti jel és eszköz - alapvető egybekötöttség és összefüggés Krisztus isteni
. és emberi természetének egységében, a Második Isteni Személyben. Az egyház pedig "Jézus
Krisztus szentsége", vagyis jele és eszköze a Krisztusban létrejött istenemberi egységnek és kö
zösségnek. Ilyen értelemben az egyház is ős-szentség, alapja, forrása minden isteni közvetítésnek,
amire a Krisztustól rendelt hét szentség hivatott.

Akik hisznek Krisztusban és megkeresztelkednek, Krisztusnak a tagjai és egyúttal Krisztus
egyházának a tagjai. Mégis, az alapvető egység mellett, mennyi minden választja el a különböző

keresztény hitvallások tagjait egymástól az evangéliumi igazságok sokféle értelmezésében és a
keresztény élet gyakorlásában. Miután a keresztények a hitben és a keresztségben megalapozott
egyházi egység tudatában élnek, fel kell vetnünk a tökéletesebb vagy teljesebb egység lehetőségé

nek kérdését. Ez az ökumenikus kérdés, az ökumenikus párbeszéd eredete. A katolikus egyház
részéről az ökumenizmusnak csak akkor van értelme, ha lehetőség nyílik arra, hogy az egyház
fogalmát, legalább annak részbeni megvalósulását az eltávolodott keresztény felekezetekben is
megtaláljuk.

Láttuk, ho~y az egyház - bár külső és belső oldalból tevődik őssze - mégis egyetlen valóság:
egyszerre az Ujszövetség Isten-népe és ugyanakkor Jézus Krisztus titokzatos teste, Az egyházról
szóló korábbi tanítások - és ígyjárt el még a Mystici Corporis cimű enciklika is - egyszeruen azo
nosították a látható egyházat a láthatatlan kegyelmi közösséggel. A zsinat már nem azonosítja
egyszerűenés fenntartás nélkül a hierarchikus egyházat Krisztus titokzatos testével, a kettő kap
csolatát theandrikusan, vagyis a Második Isteni Személy és az általa fölvett emberi természet
kapcsolatával fejti ki. Úgy tekint tehát az egyházra, hogy a külőnböző összetevő elemek nem
azonosak; és e tanítás alapot biztosított az ökumenikus dekrétum számára: tisztázni Iehetett a
tőlünk távol, vagy rajtunk kívül álló keresztény felekezetek hivőinek egyházi tagságát. A régi'
teológia arómai katolikus egyházat tekintette Krisztus egyetlen valódi és hiteles egyházi alapítá
sának és szervezetének. Még XII. Pius enciklikája is így vélekedett-e kérdésről, vagyis azt állitot
ta, hogy a láthatatlan istenközösség is csak a római egyházban valósulhatott meg. Ha ez így len
ne, akkor csak egyetlen ökumenikus feladat állna ma előttünk: az elszakadt keresztényeket visz
sza kellene térítenünk a római egyház kebelébe ...

Az ökumenikus probléma legmélyebb gyökere. Eljutottunk az ökumenizmus döntő kérdéséhez.
Mondhatjuk-e, hogy a római egyház egyedül és kizárólagos értelemben azonos Krisztus egyhá-
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zával, vagy pedig azt kell vallanunk, hogy a Krisztus-test.bizonyos értelemben más vallásokban
is megvalósul? Régebben a kérdést a teológia az egyháztagság problematikájával yetette fel. Ál
talában azt állították, hogy akik a római egyház keretén kívüli egyházi közösségükben jóhisze
műleg keresztény életet élnek, azok "ex voto", vagyis vágyuk és szándékuk szerint Krisztus testé
nek tagjai lehetnek. Az egyházról szóló konstitúció ennél jóval tovább ment és egyszerűen ki
mondta: aki keresztlevele alapján ugyan nem tagja külsőleg a római egyháznak, valóságos tagja
lehet Krisztus titokzatos testének, s ennek egyetlen föltétele, hogy e kapcsolatot és érvényét a ró
mai egyház is elismerje. A zsinati dekrétum hosszan fejtegeti, hogy akik a római egyházon kívül
más egyházi közősségbenélnek, hisznek Jézus Krisztusban és részesültek a keresztség szentségé
ben, eleve Krisztus testének tagjai és velünk, katolikusokkal azonosak lehetnek e tagságban.
A római egyházzal való kapcsolat feltétele, hogy megtaláljuk a különböző felekezeteknél azokat
az egyházi elemeket, amelyek a római egyházat is Krisztus egyházává teszik. Ilyenek az isteni ki
nyilatkoztatás birtoklása, a hitből eredő keresztény életmegvalósítás, a keresztény erények gya
korlása, a szentségekkel való élés, az egyházi vezetés mint Istentől rendelt pásztorkodás elismeré
se, és végül is az imádság és a felebaráti szeretet mint Krisztus Urunk melletti tanúságtétel."

A zsinati dekrétum elsősorban nekürik, katolikusoknak szól, nekünk kell a zsinati párbeszéd
útját egyengetnünk. A II. vatikáni zsinat úgy döntött: el kell ismernünk, hogy a római egyházon
kívűl is fennáll és megvalósul Krisztus teste az elszakadt keresztény egyházi közösségekben is.
Mi, katolikusok a római egyházat Krisztus valódi és teljes egyházának tekintjük, mégsem állít
hatjuk ezt egyedüli és kizárólagos értelemben. A római egyháztól különálló keresztény egyházi
közösségek is hitelesen Krisztus egyházát jelentik - nem különállóságukban, hanem a római egy
házi közösséggel és a többi keresztény közösséggel együtt alkotják Krisztus egyetlen egyházát.
Az egybekötő kapcsot a közös egyházi elemek adják, ennek ellenére - a zsinati dekrétum meg
állapítása szerint is - az egység és közösség még nem teljes, az egyes keresztény egyházak még nem
vatósitják meg Krisztus teljes egyházát. A kérdés most már az, hogy mi a mai keresztények öku
menikus feladata, hogyan lehet közelebb jutni a római katolikus egyház és az egyházak közötti
teljesebb egységhez és közösséghez?

A zsinat megnyitotta az utat, amely teológiailag tisztázott elvek fényében elvezethet az eltávo
lodott testvérekhez. A Krisztus-test láthatatlan egységében egyek vagyunk mindannyian. Még
mindig hiányzik azonban a látható egység, és ez ma, a zsinat döntéseinek tudatában sokkal
szembetűnőbbés tegyük hozzá: botrányos tény akkor is, ha a Krisztusban való hit és keresztség
által valóban létező lelki egység egybe is köt bennünket.

A zsinati dekrétum külön is kiemeli, hogya római egyház ne tekintse magáf az egység forrásá
nak és középpontjának, mert ez egyedül Jézus Krisztus, az egyház és a lelkek ura. Krisztus egy
házának állandó megújulásra, belső reformokra van szüksége. Ez nemcsak az egyes hivőkre vo
natkozik, hanem az egyházra mint intézményre is, amelyek állandó felfrissülésre, újjászületésre
kell vágyódnia erkölcsi küldetésében, tanításában és a hívek pásztori vezetésében. Az egyháznak
mindig tudatában kell lennie annak, hogy zarándok egyház, amely az egyik korszakból a másikba
viszi át Krisztus örökségét, és minden egyes korszakban alkalmaznia kell a krisztusi tanítást a kor
emberének igényei és kívánságai szerint. Ez pedig annyit jelent, hogy meg kell tisztítani a száza
dos rárakódásoktól, az olyan elvektől és gyakorlattól is, amelyek az új korszakban már csak rész
igazságokat tartalmaznak. A lényegnek mindig meg kell maradnia, és ez Jézus Krisztus, aho-
gyan az evangéliumban elénk lépett. .

Az ökumenikus párbeszédnek még igen sok feladata van. Elsősorban a hitvallás közösségének
egységére kellene törekednie, egységbe ken hoznia a szentségek körüli eltéréseket és tisztáznia
kell a papi szolgálat mibenlétét és a papság apostoli utódlását.

Az ökumenikus párbeszéd és a világgal folytatandó dialógus. Az eddigiekben a katolikus egyház
nak a keresztény felekezetekkel való kapcsolatát vizsgáltuk meg. A teljesség követeli meg, hogya
nem keresztényekrőlis beszéljünk, tehát azokról, akik az evangéliumot nem fogadják el. Az egy
házról szóló zsinati konstitúció és az ökumenizmusról szóló dekrétum egymás után említést tesz
az egyistenhivőkről, nevezetesen a zsidókról és az iszlám követőiről, majd kitér anagyvallások
követőire, a pogányokra és végül a mai hitetlenekre is. Hogyan lássuk és értelmezzük most már
mindezek kapcsolatát az egyházhoz?
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A zsinati szövegek a biztatás hangján jelentik ki a következőket: " ... mindezek elnyerhetik az
örök üdvösséget, mert önhibájukon 'kívül nem ismerik Krisztus evangéliumát és egyházát, de

, őszinte szívvel keresik Istent, és a kegyelem hatása alatt arra törekszenek, hogy teljesítsék akara
tát, melyet lelkiismeretük szavában ismernek fel"; "azoktól sem tagadja meg az isteni gondvise
lés az üdvösségre szükséges támogatást, akik önhibájukon kívül nem jutottak el az Isten kifeje
zett ismeretére, de - éppen nem az isteni kegyelem nélkül .- iparkodnak becsületesen élni. Mert
ami jó és igaz van náluk azt az evangéliumra való előkészületnek értékeli az egyház és az Isten
adományának tartja. Isten pedig megvilágosít minden egyes embert, hogy végül is élete legyen"
(Egyház: 16).

Az egyházról szóló konstitúció nagy lépésekben tört utat mindazok felé, akik az egyházon kí
vül álltak eddig. A zsinati teológia többfajta kapcsolatot ismer el a kívülállók és az egyház kö
zött. Vannak, akik az érvényes keresztség révén az egyházhoz tartoznak, de rajtuk kívül álló
okokból nem juthatnak tökéletes részvételhez, mert nem tagjai a látható egyháznak. A zsinat
azonban figyelembe veszi azokat is, akik belső vágyukból vagy belső diszpozíciójukból kifolyó
lag valamilyen láthatatlan belső kapcsolatban vannak az egyházzal, bár nincsenek megkeresztel
ve és így nem is nyertek szentségi befogadást. A nem hivők között sokan vannak, akik ha Istent
tagadják is, lelkiismeretükben mégis azt követik, amit a keresztények Isten szavának, a lelkiisme
ret hangjának mondanak. Ezért a legtöbben, ha az isteni megvilágítás mellett kitartanak, szent
ségi kapcsolat, tehát keresztség nélkül is üdvözülhetnek. És mivel Krisztus nélkül senki sem üd
vözülhet, ezértkell elfogadnunk azt is, hogy az isteni Ige, Jézus Krisztusa lelkiismeret szaván ke
resztül kinyilvánítja magát ismét láthatatlanul és nem ismert módon számunkra. Nemcsak a ke
resztség szentsége tehet bennünket Krisztus és az egyház tagjává, hanem létezhet egy másfajta
kapcsolat is Krisztussal és az egyházzal."

Örvendetes jelenség, hogy a teológiai kutatás szerte a világon eredményesen hatol bele a nagy
nem keresztény vallások csodálatos kincsesházába. Lévén ők is Isten általános üdvözítő akaratá
nak és az általános kinyilatkoztatásnak hordozói, bizonyára hozzá fognak járulni a legújabb
ökumenikus dialógusban a világ megmentéséhez, az egységes új emberiség és a humánusabb em
ber kialakulásához. Az elmult év húsvétján Tokióban, a buddhisták által rendezett konferencián
tanúja lehettem annak az akarásnak, hogyahatszázmillió buddhista kész erkölcsi erőit, mély lel
kiségét felajánlani az emberiség megmentéséért. Az egész világ egységének kérdése s a kérdés
megoldása ma mindenütt a földön eget ostromló vágy és óhaj. Ahol valamilyen erőt észlelünk,
vagy valamilyen új életindítást tapasztalunk lelki téren vagy a tudományelőrelépésének vonalá
ban, fel kell ajánlanunk mindenkiért, az egész emberiségért. A totális dialógus kapcsolatát keres
sük ma a keresztények és a ném keresztények, a hivők és a nem hivők' között. 6

Az ökumenikus párbeszéd magától értetődő keresztény elkötelezettség lett. A dialógus fenn
tartásáért, mélyítéséért és sikeréért a pápák, a világ püspökei, a felelős teológusok és lelkipászto
rok ismételten szót emeltek. Zökkenők lehetségesek, de már nem kell többé megtorpanásoktól
tartani. II. János Pál pápa még a betegágyán nyilatkozott így: kár lenne túl nagy sietséggel bár
mit is elrontani, de ajelenleginél mégis nagyobb lendületre volna szükség. A mind teljesebb ke
resztényegységtörekvés mögött vagy mellett mint dinamikus hajtóerő áll az egyetemesebb hu
mánum felé való elszánt és optimista törekvés is. Ha elfogadjuk, amit Bonhoeffer mondott, hogy
.Krisztus a többi emberért való ember", akkor az egyház logikus következményeképpen a többi
emberért vagyis mindenkiért van. Y. Congar még 1970-ben írt tanulmányában az ökumenizmus
első tizenöt évét igyekszik áttekinteni és ahhoz a megállapitáshoz jut el, hogy a keresztények kö
zötti párbeszédnek szükségszerűena világ felé irányufó ökumenikus tevékenységet vagyis az egy
ség 'és közösség szolgálatát is vállalnia kell. Az alapvető ökumenikus dialógus nem csupán az
egyházak közötti hitvalláskülönbségekre vonatkozik, hanem olyan párbeszédre, amelyben a ke
resztények az összes vallásokkal, az egész emberiség képviselőivel korunk nagy kérdéseiről tár
gyalnak. A keresztények sorsa nem csupán az egyházon belül dől el, mert kereszténynek lenni
annyit is jelent, mint a világ szolgálatát, a felelősséget vállalni a másik emberért. A keresztények
egzisztenciáját nem csupán az egyházon belüli adottságuk és szerepük határozza meg, hanem a
világban elfoglalt helyzetük és a világ alakulásának folyamatosságából adódó feladatok. Nem le
het egyszerűen az egységért imádkozni és dolgozni, "hanem át kell élnünk az egységet a többi
ember szolgálatában, az igazságosság, a szegények érdekében tett elhatározások és lépések azo-
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nosságában, az elnyomók elleni küzdelemben. A fiatalok nem akarnak sem vitába szállni, sem
együttműködni olyan keresztényekkel, akik azt mondják, hogy nem felelősek a világért. A világ
gal folytatott ökumenikus párbeszéd, az egység és a közösség keresése közös szolgálat, felelős

ségteljes vállalkozás és közös munka.? XXIII. János pápa a világgal folytatandó párbeszédet a
zsinat harmadik célkitűzésekéntjelölte meg. A világ nagy ökumenikus átfogásának alapjait a
mai teológiának kell kidolgoznia. A teológusok legyenek tudatában a régi kontroverziáknak,
lássák a nehézségeket, amelyek a keresztény egyházakat elválasztották egymástól, de irányítsák
tekintetüket mindig a jövő felé és kíséreljék meg mindenekelőtt a hagyománsos evangéliumi ta
nítást úgy megfogalmazni, hogy a mai hitetlenek is megértsék és magukévá tegyék legalább ezek
felszólító és hívó értékeit. A teológusoknak ma külön erőfeszítéseketkellene tenniük, hogy a tel
jes átalakulásban levő világban és kultúrában az evangéliumot a mai ember igényeinek, lelki vá
rakozásainak megfelelően interpretálják : szükség van a földi valóságok teológiájára, a fejlődés

mélyebb titkának feltárására, a forradalom, az átalakulások és az új antropológia egységbe fog
lalására' nemcsak a mai teológiai fejlődés, hanem a humán tudományok szempontjából is.

A XX. század az egyház és az ökumenizmus százada. A kettő összetartozik! Aki azt hiszi,
hogy az ökumenizmus felesleges, az az egyházra vonatkozó minden más kérdést is feleslegessé
tesz. Ha azt akarjuk, hogy az egyház megmaradjon, akkor nem tekinthetjük az ökumenizmust
sem túlhaladottnak, sem feleslegesnek. De nem is lehet felesleges, hiszen előre tudunk lépni, és az
egyház mind teljesebb bizonyságot tud adni Krisztustól rendelt szakramentális küldetéséről: a
szeretet egységét és közösségét magában megvalósítva igyekszik e teremtő erőket mozgósitani
minden keresztény felekezeten és az egyistenhivők táborán keresztül az egész világ felé.

XXIII. János pápa zsinata a keresztény életet kívánta megújítani. Ehhez azonban megalapo
zott teológiai gondolkodásra volt szükség, amelynek végső soron nem állhatott már önigazolás a
rendelkezésére, minthogy dszántan az ősforráshoz, az isteni kinyilatkoztatáshoz mert vissza
nyúlni. A teljes, az evangéliumi Krisztust kellett megkeresni mindenütt, ahol az az igazi, hamisi
tatlan egyházi elemekben feltalálható volt, így a tőlünk eltávolodott keresztény felekezetekben
is. A katolikus egyház belső reformja ezért szükségszerííen az egész kereszténység, sőt az egész
emberiség átfogásához vezetett. A mai igehirdetés és katolikus tanítás egyik feladata, hogy meg
tanítsuk hivőinket ökumenikusan gondolkodni és cselekedni.

Jegyzetek: l. A II. vatikáni zsinatnak idevágó legfontosabb dokumentumai: a Lumen gentium, az egyházról szóló konstitúció I. és ll.
fejezete, közetebbről a ll. '14, IS, 16, valamint az Unitalis redintegratio, az ökumenizmusról szóló dekrétum, a teljes l. fejezel - 2. Békés
Gellért: Ökumenizmus. Teológiai Kiskönyvtár. Rónia, 1967 - 3, Köhler: Kard. Augustinus Bea, Stimmen der Zeit, 1981. Mai - 4. Das
zweite Vatikanische Konzil, Dogmatische Konstitution über die Kirche, Aloys Grillmeier : Kommentár, 191-205: ••A katolikus egyház
és a többi egyház közötu kapcsolatot a Krisztus által létesitell igazi látható jelek határozzák meg, amelyeket a keresztény közőseégek

megőriztek mind a mai napig. E közös örökség vezet el majd lassan a teljes egységhez. akármilyen lassú is e fejlődési folyamat.' - 5.
G. Barauna: De Ecclesia 1., G. Thils: Die das Evangelium nicht empfangen haben (Herder, Freiburg, 1966),602-612 - 6, Cserháti József:
Új lépések az ökumenizmusban. Vigilia. 1960. április - 7. Yves Congar: Machen die neuen Probleme der sókuíaren Welt den Ökumenlsmus
überfiüssig? Concilium, 1970. April
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