
ÖKUMENIKUS PÁRBESZÉD

A katolikus egyház kezdetben - hogy úgy mondjuk - távoli megfigyelőként követte az ökume
nikus mozgalmat. A Il. vatikáni zsinat azonban e tekintetben is fordulatot jelentett. Megkezdő

dött a katolikus egyház és az Egyházak Világtanácsa párbeszéde, illetve az egyes ortodox, ang
likán, protestáns egyházak testvéri eszmecseréje a katolikusokkal, az egyházi vezetők találko
zása, valamint a vegyes teológiai bizottságok munkája. Ennek a párbeszédnek szorgalmazáia az
Augustiri Bea bíboros által vezetett Keresztény Egységtitkárság volt. Jelenlegi elnöke Jan
Willebrands bíboros. A vegyesbizottságok több kérdést vizsgáltak. és ez több oldalról is jelentős

koieledést hozott.
A dialógus gyakran hivatalos jelleget ölt, minthogy, az ebben résztvevéket a legmagasabb egy

házi tekintélyek nevezik ki katolikus és nem katolikus részről egyaránt. A teológiai megbeszélé
sek eredményei természetesen még nem jelentik azt, hogy az illető egyházak automatikusan,
minden további nélkül elköteleznék magukat a közösen kidolgozott tételek elfogadására. A hiva
talos tekintély utólag megvizsgálja az eredményeket, amelyek aztán az egyházak életében fon
tossá válhatnak.. A lé~yeg az, hogy a bizottságok igyekeznek a testvéri egyetértés szellemében
keresni a vitás teológiai és az egyháziegyelmi; kérdések megoldását, amelyeket a hitviták meg-
akadályoztak. ,

A dialógus főbb témái a következők: az Eucharisztia tana és gyakorlata; a felszentelt egyházi
sralgálattevok egyháztani helyzete (ezt gyakran kiterjesztik a püspöki szalgálatra. az apostoli
folytonosságra és a pápa szelgálatára is); a tekintély kérdése az egyházban (ide tartozik 'a Szent
írás értelmezése, a.közös hitvallás és az egyetemes zsinatok dogmatikai döntései, 'illetve a szent
hagyomány stb.). Szamos lényeges kérdésben a teológusok megegyezésre jutottak. De vannak
még -olyan témák, amelyeket alig érintettek, vagy nem vizsgáltak meg kellőképpen. Ilyenek: a
pápa primátusa; a mariológia kérdései; a szemek tisztelete, vagy hogy mi a szerepe az egyháznak
az üdvösség müvében. Az alapvető egyetértések ellenére megmaradtak a különbségek. egyes'
másodiagos problémákban. De ezekben sem azt hangsúlyozzák, ami elválasztja az egyházakat,
hanem inkább a jogos pluralizmus szellemében keresik, ami előbbre viheti a keresztény egység
ügyét. A legjobb kifejezés talán az eredmények jelzésére. a konvergencia, az egymás felé,vagy
pontosabban a teljesebb igazság, a Krisztus felé való közeledés, a különbözőségeket megőrző

egyetértésben. .
Az. igazi egység nem jelenthet uniiormitást, egyontetüséget, hanem közösséget, communióra

változatosságban. Néha azt az ellenvetést halljuk, hogy az ilyen teológiai párbeszéd nem, veszi
komolyan az igazságot, amely csak egy lehet. Ezt az ellenvetést azonban visszafordíthatjuk: va
jon nem rejlik-e mögötte az igazság felületes értelmezése? Hiszen a keresztény hiten belül maga
Krisztus az igazság. Az egyháznak nagy mesterei sohasem vallották. hogya hit igazsága azonos
annak szábeli kifejezésével, minthogy minden kifejezés csak megközelíti az igazságot. Ezt a Il.
vatikáni zsinat és a legutóbbi pápák is hangsúlyozták. különösen VI. Pál. A Zsinat ökumenikus
dekrétumának 4. pontjában ezt olvassuk: ",Az egyházon belül a szűkséges dolgokban őrizzék

meg az egységet, egyébként pedig az egyház minden tagja saját hatáskörében tisztelje a szemé
lyes szabddságot a lelkiségnek és a fegyelemnek változatos formáiban, a liturgiák különfélesé
gében, sőt még a kinyilatkoztatás teológiai feldolgozásában is". VI. Pál pápa pedig 1967-ben a
keleti ortodox egyházakhoz szálva az alábbiakat emelte ki: "A Kriszius és testvéreik iránti sze
retet fényében még jobban felfedezzük hitünk mély azonosságát. A még egymástól elválasztó
pontoknak pedig nem szabad megakadályozniuk minket abban, hogy észrevegyük ezt a mély
egységet. Vajon Alexandriai Stent Cirill 433-ban nem volt-e kész arra, hogy melldzze kép-tea
lógiáját, kiengesztelődjön Antiochiai Jánossal. miután megállapitották, hogya különböző kife
jezések ellenére hitük azonos?" Ugyancsak VI. Pál mondotta a keleti szertartású Szent Atan4z
ról: "A nyugati egyházban. elismerte ahit egyértelmű azonosságát, csak' a száhasználatban, a
háromságos lsten teológiájának értelmezésében voltak határozott különbözőségek Kelet és
Nyugat között".

Mindebböl az következik, hogya vegyesbizottságoknak számolntok kell a kinyilatkoztatott hit
egységének és a teológiai kifejezés különbözőségeinek tényével, amikor párbeszédet folytatnak.
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Hiszen a keresett egység nek a leírása vagy megfogalmazása is különböző. Az ök umenikus pár
beszédben ilyen m egfogalmazásokat javasoltak: " torkolati egyesülés a különbözőségekben ";

vagy Ratzin ger bíboros formulája: "Az egyházak olyan egysége, amelyben az egyháza k m egma
radnak egyházaknak és ugyanakkor teljes egyházzá váln ak';' vagy a Lutheránus Világs zövetség
ajánlása: " megbékélt, egység 'a különbözőségben ". Mindezek a kifejezések ugyanazt a dolgot
akarják jelezni: olyan egyházi egységről van sz ö, ame lyben az egyházak nak nem kell lemonda
niuk sajátos örökségükről, proiiljukról, önazon osságukról, illetve ezt nem veszíthe tik el felol
dódá ssal, azzal, hogy má sik egyház. vagy egy úgy nevezett " szupe r-egyhá z" felszívja őket. Más
sz ával: olyan egységet keresn ek, am ely a részegyházak com muniója révén a k ülönböző jegyek
kel rendelkező egyházak közössége lész. Ezeke t a k ülönbözőségeket az ök ume nik us m egérté sben
úgy modosit i ák, hogy eze ntúl már nem jelentenek szakadáshoz vezető elle ntéteke t, hanem K risz
tus egyet len teste tagjainak jogos sok iéles ég ét fejezik k i.

A vegyesbizottságo k teológusai ebben má r általában egyetértenek. amiként számos doktrin á
lis k érdésben is. Hátra van még, hogy az egyetértésből valóság is legyen az egyházak életében .
Ezt nevezik a teológia i párb eszéd befogadásán ak. Az elkövetkező éve kbe n talán ez az okumeniz-,
mus legsürgősebb és legfontosabb feladata: átü ltetn i a teológiai párbeszédb en kia lak ult kon
szenzus t, egyetértést az egyházak, a hivők gyako rlati életébe. Ezért kell imádkoznia és faradoz
nia kinek-kinek a maga körében.

A II. vatikáni zsin at ök ume nik us dekrétuma a következőket írja: " A katolikusok nak ök umeni
kus munk ájukban sziv ügy ük: legyen a k üliinv ált testvérekkel való törődés. Tegyék m eg feléjü k
az első lépéseket! Legelső kötelességünk azonban az őszinte és tü zetes vizsgálat: mit kell ma gán
a katolikus közösségen belül megújítani vagy megvalósítani, hogy életü nk hivebben és egyér
telműbben tanúskodjék arról a tanításról és szeretetrál, amelyet Kriszius hagyott ránk apos-
tolai által. " · .

A Vigilia mostani, okumenikus száma ezeket a gondolatokat k ívánja tőle telhetően szolg álni.
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