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Keresztény egység
és az új ökumenikus
Direktórium
A múlt évben, március 25-én, közel nyolc esztendő gondos mun
kájának eredményeképpen, II. János Pál pápa jóváhagyta az Öku
menikus Direktórium új, átdolgozott kiadását. A tárgy természetéből

adódik az ökumené barátainak első kérdése: Mi a jelentősége ennek
a Direktóriumnak? Előbbre viszi-e az egységre törekvés akadozó
ügyét? Elhamarkodott volna a válasz, ha előbb nem azt kérdez
nénk, hogy egyáltalában mi szükség volt erre a Direktóriumra. S ha
szükség volt rá, milyen irányt mutat, milyen elveket nyújt, milyen
szabályokat ír elő a katolikus híveknek az egység munkálására.

Az új Direktórium voltaképpen két elődjének átdolgozott és egye
sített kiadása. Az első 1967-ben jelent meg azzal a céllal, hogy a II.
Vatikáni zsinat ökumenizmusra vonatkozó elvi döntéseit a keresz
tények egységre törekvésének gyakorlatára alkalmazza. A második,
1970-ben, arra vonatkozóan ad konkrét irányelveket, hogyan kell
beépíteni a zsinat ökumenikus tanítását a felsőbb fokú teológiai
tanítás rendjébe. Időközben, 1983-ban, megjelent az új Egyházi 1Or
vénykönyv (Codex Iuris Canonici) és a múlt évben a katolikus egyház
új Katekizmusa. A készülő Direktóriumnak nyilván ezeket is figye
lembe kellett vennie, hiszen a tanítás vagy a szervezés vonatkozá
sában mindkét dokumentum foglalkozik az ökumenizmus ügyé
vel. Különben is a zsinat óta eltelt három évtized folyamán a moz
galom annyira kíbővült, és a teológiai dialógus dokumentumai any
nyira megszaporodtak, hogy a helyes tájékozódás érdekében szük
ségessé vált ez az új kiadás.

Ismeretes, hogy a zsinati dokumentumok közül kettő kifejezet
ten is foglalkozik az ökumenizmus kérdésével. Az egyházról szóló
dogmatikus konstitúció, a Lumen gentium, azon egyetemes jellegű,

alapvető tanítás keretében tárgyalja témánkat. miszetint a keresz
tények, bármely egyház tagjai - ha különbözö módon és mér
tékben is -, Isten népének egyetemes egységébe tartoznak. Oda
tartoznak a maguk módján a nem keresztény vallások hívei, sőt

a magukat hitetleneknek vallók is, mert arra vannak hivatva, hogy
otthonra találjanak ebben az egységben. A keresztények egymáshoz
való viszonyával, annak részletkérdéseivel, a sajátos ökumenikus
problémákkal viszont az Unitatis redintegratio kezdetű dekrétum
foglalkozik. Nos, az új Direktóriumot azzal a szándékkal adja ke-
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zünkbe az egység ügyeivel megbízott szentszéki Tanács (Ponti
ficium Consilium ad Unitatem Christianorum rovendam), hogy
nem csak az egyházi elöljárókat és katekétákat, hanem minden
érdeklődöt tájékoztasson a zsinati dokumentumok tanításának
alkalmazásáról, és hívei számára megjelölje az alkalmazás irány
elveit, szabályait és helyes eszközeit.

Öt fejezetében a Direktórium alapvetésként a zsinat ökumenikus
tanítását foglalja össze, a második fejezetben az ökumenikus mun
ka megszervezését szabályozza, a harmadikban arról szól, hogyan
kell a papságot és a híveket ökumenikus gondolkodásra és cse
lekvésre nevelni, valamint hogyan kell teológiai főiskolákon szak
szerűen foglalkozni a vonatkozó kérdésekkel; végül a negyedik
és ötödik fejezetben arra ad konkrét tanácsokat, hogyan lehetne
az egység ügyét érvényre juttatni az egyházi és a társadalmi életben.

Arra a kérdésre tehát, hogy előbbre viszi-e az egység ügyét a
Direktórium, az eddigiek alapján már most azt válaszolhatjuk, hogy
a Direktórium közvetlen célja nem az, ami a teológiai párbeszédé
vagy a közös imádságé, vagyis nem az ökumenizmus gyakorlata,
hanem e gyakorlat szabályozása. Ezzel azonban a Szentszék újból
határozottan elkötelezi magát az ügy szolgálata mellett, és egyben
a jelen körülmények közt konkrét segítséget nyújt híveinek ahhoz,
hogy meg is valósítsák, ami ezen a téren megvalósítható és meg
is valósítandó. A Direktórium tehát nem csak hitet tesz a zsinat
ökumenikus tanításáról, hanem rá is irányítja figyelmünket ösz
szetartozásunk gyakorlataira: a közös imádságra, a testvéri pár
beszédre és az együttes tanúságtétel különböző formáira.

Hogyan látja a zsinat ökumenikus tanítását a Direktórium?

A megváltás
egyetemes jellege

LG 13.

Első fejezetében az új Direktórium teljesen magáévá teszi a zsinat
ökumenikus tanítását. Amit ebből a tanításból a gyakorlati alkal
mazás szolgálatára kiemel, azt négy egyháztani alapelvben sűrít

heljük össze.
1. Az első alapelv Isten üdvözítő müoének egyetemes jellege és

érvénye. A Lumen gentium (LG) 13-16. pontjának a Bibliát követő

tanítása szerint az üdvösségre szóló isteni meghívás egyetemes:
az egész emberiségnek szól. Ennek alapján ír a konstitúció "Isten
egyetlen népének katolicitásáról", az emberiségnek arról az egye
temes egységéről, amit Isten Krisztus által végbevitt üdvözítő mű
ve hivatott megvalósítani. Ahhoz, hogy ebben a krisztusi üdvös
ségben részesüljön az ember, Isten népéhez kell tartoznia. Ezért,
ha különféle módon is, fIde ehhez az egységhez tartoznak, vagy
ehhez vannak rendelve mind a katolikus hívők, mind Krisztus
más hívei, mind pedig általában minden ember, akit Isten kegyel
me meghívott az üdvösségre".
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LG 14.

LG 15.

LG 16.
Nem katolikusok

közössége a katolikus
egyházzal

Unitatis redintegratio 3.

A tanítás és a
szentségek közössége

Nos, Isten népét Krisztus egyháza hivatott egybegyűjteni. Ezért,
aki Isten népéhez tartozik, az valamiképpen Krisztus egyházához
is hozzátartozik. A zsinat ennek az egyházhoz tartozásnak négy
fokát különbözteti meg. Teljesen beépülnek az egyházba azok, akik
- a zsinat szavaival - .Krísztus Lelkét hordozva magukban,
elfogadják az egyház teljes rendjét és az üdvösségnek az egyházban
létesített minden eszközét". Ez azt jelenti, hogy megvallják a hitre
vonatkozó teljes tanítást és elfogadják a krisztusi üdvösségben
részesítő szentségeket az apostoli egyházkormányzattal együtt. A
zsinat szerint a katolikus egyház tagjai azok, akik így épülnek
Krisztus egyházába.

Am - ismét a zsinat szavaival - a katolikus egyházat "a
kapcsolatok sok szála köti össze azokkal, akik megkeresztelkedtek
ugyan, de mint keresztények nem vallják a teljes hitet vagy nem
tartják fenn az egységet, a közösséget Péter utódával". Akik így
épülnek Krisztus egyházába, azok a nem katolikus keresztények.
A katolikusokkal való közösségükröl a következőkben részleteseb
ben beszélünk.

Harmadik fokozatként a zsinat Isten népéhez tartozónak tekinti
azokat is, akik nem keresztények, de egyistenhívők, mint a zsidók
és a mohamedánok, vagy legalábbis "homályos képekben" keresik
az "ismeretlen Istent", mint a hinduk.

Végül, negyedik fokozatként, "még azoktól sem tagadja meg
az isteni gondviselés az üdvösségre szükséges támogatást - írja
a konstitúció -, akik önhibájukon kívül nem jutottak el Isten
kifejezett ismeretére, de éppen nem az isteni kegyelem nélkül,
iparkodnak becsületesen élni".

2. A második alapelv a nem katolikus keresztények valóságos, még
hanem is teljes közössége a katolikus egyházzal. Az Unitatis redintegratio
erről a hitbeli és szakramentális közösségröl a következőt tanítja:
"Azok, akik hisznek Krisztusban és szabályszerűen részesültek a
keresztség szentségében, már bizonyos, jóllehet nem tökéletes kap
csolatba kerültek a katolikus egyházzal... Jogosan díszíti őket a
»keresztény« megjelölés, a katolikus egyház gyermekei pedig mél
tán ismerik el őket testvéreiknek az Úrban."

3. A harmadik alapelv az, hogy ezt a valóságos, ha nem is
teljes egyházi közösséget bizonyos közös tanításbeli és szakramentális
elemek alapozzák meg. Ezek az elemek ugyanis akár láthatóak, mint
maga a Szentírás vagy a keresztség és más szakrális cselekmény,
akár láthatatlanok, mint a hit, remény és szeretet lelki aktusai és
a Szentlélek egyéb ajándékai, együttesen építik és éltetik az egy
házat. Nos, ezek közül nem egy megtalálható a nem katolikus
közösségekben is, és - a dekrétum tanítása szerint - "kétség
telenül megteremthetik a kegyelmi életet és el kell ismernünk,
hogy meg tudják nyitni üdvösségünk közös kapuját, noha mind
egyik egyházban más és más módon".
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A nem katolikus
egyházak

szakramentális szerepe

LG 3.

4. A harmadikból következő negyedik alapelv a nem katolikus
egyházi közösségek üdvösséget közvetítő, szakramentális szerepe. "A tő

lünk különvált egyházak és közösségek - írja a dekrétum -,
ámbár hitünk szerint fogyatkozásokban szenvednek, az üdvösség
misztériumát tekintve nincsenek megfosztva jelentőségüktőlés sú
lyuktól. Krisztus Lelke ugyanis nem vonakodik felhasználni őket

az üdvösség eszközéül. Üdvösségre vezető hatékonyságuk ugyanis
éppen azokból a közös egyházi elemekből származik, amik hitünk
szerint a katolikus egyházra lettek bízva." Ezek az egyházi kö
zösségek tehát valóságos egyházi funkciót töltenek be.

E zsinati tanítás szerint tehát hiteles egyházi elemek jelenlétének
mértékében bizonyos valóságos, még ha nem is teljes közösség
áll fenn a keresztény egyházak közt, Ez a közösség azonban még
nem felel meg teljesen Krisztus eredeti szándékának, hiszen Ö azt
kérte mennyei Atyjától, hogy hívei egyek legyenek vele és általa
egymás közt, amint Ö egy az Atyával. Ezt az egységet azonban
csakis a krisztusi hit teljes megvallásával, a szakramentumok, főleg
az Eucharisztia közös ünneplésével és az apostoli tanító és kor
mányzó tekintély elismerésével lehet megvalósítani.

Ám tévedés volna azt gondolni, mintha mindez azt követelné,
hogy a nem katolikus egyházak lemondjanak sajátos hagyomá
nyaikról. A zsinat fejlődést, előrehaladást lát az ökumenikus moz
galomban, s ennek eredményeképpen találkozást, nem pedig merő

visszatérést a római egyházba. Az egyházi közösség középpontja
nem a római katolikus egyház, hanem maga Krisztus, az egyetemes
egyház feje. Az egyházaknak Krisztushoz és az evangéliumi kö
zösség eszményéhez kell mérniűk sajátos azonosságukat, és intéz
ményes megtérésre indító önkritikával kell szüntelenül megújul
niuk. Ecclesia semper reformanda - jelentette ki nyíltan a zsinat. S
már 1952-ben, a Lundban rendezett ökumenikus konferencián
megállapították: "Ha igyekszünk közelebb jutni Krisztushoz, egy
máshoz is közelebb jutunk." Az új Direktóriumnak pontosan ez a
szándéka: rámutat a tennivalókra és az eszközökre, hogy közelebb
segítsen jutni Krisztushoz és általa egymáshoz.

Közös imádság szakramentális közösségben

Aki az ökumenikus munka helyi és általános megszervezéséről

akar tájékozódni a katolikus egyházban, olvassa el a Direktórium
második és harmadik fejezetét. Itt bennünket jobban érdekel az,
hogy negyedik fejeztében mit mond a Direktórium az imádságnak
és a szentségi életnek azokról a formáiról, amelyek a kűlönböző

hitvallású keresztényeket már a jelen körülmények közt közösség
ben egyesíthetik Isten színe előtt. Az ilyen együttes cslekmények
szabályozásának minden részletére nem térhetek ki. Szándékom,
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A keresztség

D 98.
A bérmálás

D 101.

hogy azt emeljem ki, ami az egyházak egymáshoz való közeledé
sének ügyét szolgálja.

Az első, amiről itt a Direktórium beszél, az nyilvánvalóan a
keresztség, mert ez az egyház egységét és közösségi összetartozását
megalapozó szakramentális cselekmény. Ez Ifa hit szent egysége"
(sacramentum fidei), mely részesít minket Krisztus üdvözítő mű

vében; s ha a megkeresztelt csecsemő még nem is képes arra,
hogy megvallja hitét, a hívő közösség és a közösség képviseletében
a keresztszülők vállalják a szülőkkel együtt a gyermek hitre ne
velését. Mielőtt azonban a hit személyes hitvallás formájában jutna
kifejezésre; és tudatos megigazulásra vezetne, a keresztség szent
sége, mint Isten minden emberi tettet megelőző kegyelmi ajándéka,
máris újjáteremt: Isten gyermekévé, Krisztus testvérévé és titok
zatos testének, az egyháznak tagjává tesz. Isten ajándéka az emberi
tudatosulás mértékében nyilván személyes együttműködésünket

követeli, de lényegében kegyelmi ajándék marad, s ez alapozza
meg személyes kapcsolatunkat az egyházi közösséggel, valamint
az egyházak szakramentális közösségét egymás között.

Mindebből érthető: a Direktórium (D) megkívánja, hogy a ke
resztSéget szabályszerűen, a rítusok keverése nélkül szolgáltassák ki.
Ezzel függ össze az az elvárás is, hogy a keresztszülők tartozzanak
ahhoz az egyházhoz, amelyiknek szertartása szerint történik a ke
resztelés. Annak azonban nincs akadálya, sőt összetartozásunkat
tudatosítja, ha valamely más egyház tagját meghívjuk a kereszte
lőre.

A bérmálás szakramentális természetére és rítusára vonatkozóan
mindeddig nincs egyetértés a katolikus egyház és a reformáció
egyházai közt. Protestáns teológusoknak azt kellene meggondol
niuk, hogy amint Isten üdvözítő tette két eseményben, a húsvét
és a pünkösd eseményében valósult meg, az üdvösségben való
teljes részvétel is két szakramentális cselekményhez, a keresztség
hez és a bérmáláshoz van kötve. E kérdés tisztázása a teológiai
párbeszéd feladata. Mivel ez még várat magára, ha protestáns
hívő át akar lépni a katolikus közösségbe, kívánatos, hogy első

szentáldozása előtt részesüljön a bérmálás szentségében. Az orto
dox egyházakban a kereszteléssel egy időben bérmálják a kateku
meneket, akár gyermekek, akár felnőttek.

A keresztelés és a bérmálás az ősegyház hagyománya szerint
a keresztény életbe történő beavatás szentségei. A beavatott a fő

parancs szellemében elsősorban arra hivatott, hogy Istent teljes
mivoltával szeresse, s ezt a dicséret és imádás, a kérés és hálaadás
szavaival ki is fejezze, személyesen éppúgy, mint egyházi közös
ségben. Minden nevére méltó ökumenikus munkának azzal kell
kezdődnie, hogy újra megtanulunk együtt imádkozni. Az ima vol
taképpen hívő válasz Isten Krisztus által hozzánk intézett üdvözítő
szavára és Krisztus által végbevitt üdvözítő tettére. Amit Krisztus
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mondott és tett, az testvéri kiengesztelődésre, hívő egyetértésre,
a dicséret és hála közös kifejezésére hív.

Minderre különleges alkalmat nyújt minden év januárjában az
imádság hete, amikor különbözö hitvallású keresztény közösségek
találkoznak egymással, kölcsönösen meghallgatjak pásztoraik ige
hirdetését, és közösen fejezik ki hitüknek a hirdetett igére adott

Una sancta ecclesia válaszát. Az ilyen istentiszteleti közösség szinte már előrevetett

képe az una sancta ecc1esiának. Az Egyházak Ökumenikus Tanácsa
a katolikus Ökumenikus Tanáccsal kölcsönös egyetértésben vala
mely szentírási idézettel jelöli meg minden évben azt a szándékot,
ami ezt a közös imádságot motiválja, és időszerű tartalmát is
kifejezi. Ebben az évben éppen azokat a szavakat választották egy
szerzetesi közösség tanácsára, amelyekkel Lukács evangelista az
Apostolok Cselekedeteioetx jellemzi a jeruzsálemi ősegyház közösségi

ApCsel 4,32 életét: "Isten házanépe: egy szív, egy lélek".
Ez volna igazában az una sancta catholica apostolica, aminek meg

D108., 110. valósulásáért elsősorban imádkoznunk kell.
Ám az egyház nem önmagáért van, mert Krisztus nem valami

elit csoport üdvösségéért adta életét a keresztfán. Mint Isten üd
vözítő szeretete, a krisztusi üdvösség is egyetemes érvényű. Az
egyház az emberiségnek az a része, amely elfogadja ezt az üdvös
séget, és az a hivatása, hogy közölje is az emberiséggel az idők

végezetéig. Az első tennivaló itt is az imádság: imádkozni ember
társaink üdvösségéért, amely ebben a világban kezdődik és nem
csak lelki és erkölcsi vonatkozású. A lelkieknek evilági feltételei
is vannak: a mindennapi kenyér és életerő, a családi egyetértés,
a társadalmi igazságosság, a nemzetközi béke. Megannyi könyör-

D109. gésre indító szándék, ami közös felelősségünket is tudatosítja.
A közös imádság vagy istentisztelet helyett bizonyos alkalmak-

Sajátos liturgia kor előnyben részesíthető valamely egyház sajátos liturgiája. Vala
mennyi egyháznak vannak hagyományos zsolozsmái, zsoltárokból
és bibliai olvasmányokból álló liturgiája. Ezekben nemcsak részt
vehetnek, hanem együtt is működhetnek a hívek, mert arra segí
tenek, hogy jobbanmegértsük a különböző kulturális környezetben
kialakult keresztény hagyományokat és mi magunk is gazdagod
junk értékeikből.

Más a helyzet, amikor az egyház szakramentális istentiszteletéről,

főleg az Eucharisztiáról, a szentmiséről és a szentáldozásról van
szó. Itt meg kell különböztetnünk a katolikus egyháznak az or
todox egyházakhoz, illetőleg a reformáció egyházaihoz fűződő

kapcsolatát.
A katolikus egyház és az ortodox egyházak között, ha nincsenek

is teljes közösségben egymással, szoros kapcsolat áll fenn a hit
dolgában. Az ortodox egyházak, mint a katolikus, az apostoli ha
gyomány és utódlás folyamatában élnek, püspökeik és papságuk
szakramentalitását elismeri a katolikus egyház, s ezért Eucharisz
tiájukat is teljes mértékben elfogadja. Következésképpen ezen az
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D 122.
A katolikus és a

refonnált egyházak

D 129.

D 130.

D 104/a

D 134.

A házasság szentsége

D 144.

D 146.

D 147.

D 149.

D 151.
A vegyes házasságok

alapon megengedi, sőt bátorítja híveit, hogy bizonyos körülmények
közt részt vegyenek ezen egyházak szakramentális liturgiáján, sőt

szentáldozáshoz is járuljanak. Ugyanakkor azonban a Direktórium
figyelmeztet, hogy az ortodox egyházak ezen a téren általában
szigorúbb egyháztani és szakramentális elveket vallanak. A kato
likus híveknek tisztelettel el kell fogadniuk, ha rítuskülönbségre
hivatkozva nem részesítik őket eucharisztikus közösségükben.

Nem ez a helyzet a katolikus egyháznak a reformációból szár
mazó egyházi közösségekkel való kapcsolatában. Katolikus meg
győződés szerint még nem valósult meg olyan mértékben a hitbeli,
főleg az Eucharisztiára és a papi szolgálatra vonatkozó egyetértés,
hogy lehetövé válnék a rendszeres és teljes szakramentális közös
ség. Ennek ellenére a katolikus egyház a keresztségen alapuló
valóságos, ha nem is teljes közösség alapján elvileg megengedi,
hogy bizonyos esetekben a bűnbánat (kiengesztelődés) szentségé
ben feloldozást nyerhessenek és a szent kenetben is részesülhes
senek azok a keresztények, akik elfogadják a hitbeli és szakra
mentális közösséget a katolikus egyházzal, és megfelelő módon
előkészülneke szentségek vételére. Halálos veszélyben ez minden
külön felhatalmazás nélkül lehetséges, más esetekben a helyi egy
ház vonatkozó szabályait kell követni.

Ami az Eucharisztia együttes ünneplését, a papi koncelebrációt
illeti, ez látható szakramentális kifejezése a teljes hitbeli egységnek
és szakramentális közösségnek. Mivel a teológiai dialógus folya
mán idáig még nem jutottunk el, a katolikus egyház az ilyen
koncelebrációt nem engedélyezi. Mivel pedig az eucharisztikus
liturgián elhangzó homília szerves része ennek a liturgiának, az
igehirdetés a felszentelt pap vagy diakonus feladata.

Nem kis gondot okoz különböző hitvallású keresztények közt
a házasság szentsége, főként azokon a vidékeken, ahol gyakoriak a
vegyes házasságok. A házasság felbonthatatlansága és a családi
egység érdekében a katolikus egyház jobbnak tartja, ha ugyanazon
egyházhoz tartozó keresztények kötnek házasságot, de mégsem
gördít akadályt a vegyes házasságok elé. Ilyen esetben azonban
különösen kívánatosnak tartja a katolikus fél gondos előkészítését,

sőt tanácsolja, hogy - hacsak lehet - a két egyház lelkésze egyet
értésben végezze. Nyílhatna-e jobb alkalom az ökumenikus együtt
működésre? Mindenképpen fontos, hogy a jövendő házastársak,
mint megkereszteltek tudatosítsák, hogy egymásnak szolgáltatják
ki a szentséget, és készséges együttműködésükkel ez biztosítja a
közös életük felbonthatatlanságához és harmóniájához szükséges
isteni kegyelmet. Az élettárs vallási meggyőződésének tiszteletben
tartása mellett a katolikus fél köteles gyermekeik katolikus neve
léséről gondoskodni.

Elvileg az ilyen vegyes házasságot is a katolikus egyház előírásai

és szertartása szerint kell megkötni, de komoly meggondolásra
késztető okokból az egyházmegye főpásztora fölmenthet ezen elő-
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D154. írás betartása alól. Ebben az esetben nem katolikus szertartás sze
rint is köthető a házasság. A katolikus pap, ha meghívják, jelen
lehet az ilyen szertartáson, felkérésre imát is mondhat, és meg is
áldhalja a házastársakat. Ugyanez áll arra az esetre is, amikor

D157. katolikus szertartású házasságkötésre hívnak meg nem katolikus
lelkészt. Vegyes házasságok megkötése általában nem szentmise
keretében történik, de a jegyesek kérésére a főpásztor engedélyt
adhat rá, sőt a fent említettek szem előtt tartásával arra is, hogy

D159. a nem katolikus fél szentáldozáshoz járuljon, s ez más kivételes
D160. alkalommal is (például gyermekek elsőáldozása) megtörténjék.

Ökumenikus együttműködés: dialógus és közös tanúságtétel

Unitatis redintegratio 12.

012.
Ökumenikus dialógus

A Direktórium ötödik fejeztében arról szól, hogyan működjenek

együtt különböző egyházak tagjai nemcsak lelki téren, hanem az
egyházi és világi élet minden területén. Alapelvként idézi a zsinati
dokumentum erre vonatkozó határozott felhívását.

A keresztények - írja az Unitatis redintegratio - "kölcsönösen
megbecsülve egymást, közös erőfeszítéssel tegyenek tanúságot re- .
ményükröl, amely nem csal meg. Minthogy manapság szociális
téren széles körű együttműködés van kialakulóban, minden ember
kivétel nélkül hivatott a közös munkálkodásra, kiváltképpen az
istenhívők, köztük is főleg a keresztények. .. együttműködésük élet
szerűen fejezi ki azt a kapcsolatot, amely máris egyesíti őket, és
teljesebb fényben mutatja meg Krisztusnak, az emberi üdvösség
szolgájának arcát."

Az együttműködés érdekében a Direktórium azt ajánlja, hogy a
különböző hitvallású egyházak és keresztény csoportok szervez
zenek általános nemzeti vagy szűkebb körű helyi ökumenikus taná
csokat, és ezek keretében kezdjék meg együttműködésüket.A mun
ka tárgyi értékén kívül mindez segítheti, hogy - a Redemptor
hominis kezdetű enciklika szavaival - "felfedezzék azt, ami máris
egyesíti őket, mielőtt még megvalósulna teljes közösségük".

A Direktórium részletesen foglalkozik az együttműködés külön
böző területeivel, de előbb minden együttműködés feltételeként
az ökumenikus dialógusról beszél. S ez így is helyes, mert csak a
dialógus magatartása és gyakorlata alakíthalja ki azt a légkört,
amiben bármiféle együttműködés létrejöhet. A dialógus folyama
tában ugyanis az a törekvés érvényesül, hogy a beszélgető felek
megértessék magukat egymással, és igyekezzenek is egymást meg
érteni. Akár az Egyházak Ökumenikus Tanácsa bizottságaiban,
akár helyi csoportokban folyik ez a dialógus, minden körülmények
közt abban segít, hogy a résztvevők figyeljenek egymásra, és így
pontosabban és helyesebben megismerjék egymás felfogását. Ezzel
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Erről általában:
D 183·186.

0187.

A liturgikus egység

0188-190.
0191-203.

0204-210.

012.

fokozatosan felismerhetik, mi az, ami hitükben alapvetőert közös,
de világosabban meg tudják érteni azt is, amiben különböznek, s
a különbségek terén könnyebben felfedezhetik, hol nyílik út arra,
hogy egymáshoz közeledjenek. Meglepő. hogy a beszélgetések so
rán nemegyszer rábukkannak a különbözőségek kulturális gyöke
reire, ami már nem okozhat hitbeli ellentétet Krisztus hívei közt.

Ami jelentős segítséget nyújthatna ahhoz, hogy jobban felfe
dezzük alapvető közösségünket a hit kérdésében, az a Biblia közös
magyar nyelvű fordítása volna. Ez volna az első határozott lépés
ahhoz, hogy közös magyar teológiai nyelvet teremtsünk: közösen
meg tudjuk fogalmazni és hirdetni is tudjuk hitünket. Ma már
minden nagyobb nyugati nyelven létezik ökumenikus Biblia és a
közös megbeszéléseknek ez az alapszövege. Mi talán éppen azzal
kezdhetnénk, hogy a közös Biblia-olvasás és áhítat alkalmával
igyekeznénk bizonyos szövegrészeket együttesen megfogalmazni.

Ehhez kapcsolódnak a Direktórium további ajánlatai. Az első

mindjárt a liturgikus szövegek egyeztetésére vonatkozik. A Mi
atyánk és a Hiszekegy közös szövegében egyházaink már megegyez
tek. Ezt kellene követnie a Gloria, a Magnificat és a Benedictus,
valamint a közös imádságra alkalmas zsoltárok szövegének. Sajnos,
a régies "keresztyén" megnevezésünk mai "keresztény" formáját
az evangélikus egyház pozitív állásfoglalása ellenére sem sikerült
még általánosan elfogadtatni.

A további ajánlat a hit alapvető kérdéseinek oktatására, a közös
katekézisre és teológiai szinten hitünk közös elemeinek és az el
térések mibenlétének tanulmányozására vonatkozik. Mindez jelen
tősen elősegítheti azt a törekvést, hogy a lelkipásztori és a missziós
munkában nemcsak a keresztények közt, hanem a nem keresztény
vallásokkal folyó párbeszédben is az ökumenikus szellem érvé
nyesüljön.

Végül szekularizált világunkban rendkívüli jelentősége van an
nak, hogy a keresztények a szociális és kulturális élet terén is együtt
működjenek. A Direktóriumban erre vonatkozóan a fenti idézet
folytatását olvassuk: "Ez az együttműködés már több nemzet kö
rében megvalósult, de egyre tökéletesebbnek kell lennie; főleg azo
kon a vidékeken, ahol most bontakozik ki a társadalmi vagy a
technikai fejlődés. Működjenek együtt az emberi személy mél
tóságának kellő megbecsülésében, a béke előmozdításában, az
Evangélium társadalmi alkalmazásában, és keresztény szellemben
vigyék előbbre a tudományt meg a művészetet. Orvosolják együt
tesen minden lehető eszközzel korunk nyomorúságait: az éhínséget
és egyéb csapásokat, az írástudatlanságot és a nyomort, a lakás
ínséget és a javak méltánytalan megoszlását."

Ennek a társadalmi és kulturális együttműködésneknégy sajátos
területét sorolja fel a Direktórium: a társadalmi etika terén a "sze
retet civilizációjának" megteremtését (VI. Pál pápa) emeli ki; gaz
dasági téren azt kívánja, hogy az ipari haladás és a kör-

741



nyezetvédelem helyes egyensúlyának kialakítására törekedjenek;
orvosi téren érvényesítsék a keresztény etikai elveket; a tájékoz
tatási eszközök világában pedig törődjenek a médiák keresztény
szellemű erkölcsi színvonalával.

Visszatérve az írásom elején felvetett kérdésre, hogy mi a jelen
tősége ennek a Direktóriumnak, s hogy előbbre viszi-e az egységre
törekvés akadozó ügyét, lényegében ugyanazt válaszolom, mint ar
ra a kérdésre, hogy mi szükség volt erre a Direktóriumra. A Direk
tórium közvetlen célja nem az, hogy az ökumenikus dialógus vagy
a közös tanúságtétel egy újabb dokumentuma legyen, hanem az,
hogy a katolikus hívek ökumenikus munkáját szabályozza. Az
ilyen történelmi jelentőségűmozgalom, mint a keresztények egysé
gére irányuló törekvés, súlyos felelősséget ró azokra, akik apostoli
tekintéllyel képviselik a krisztusi Evangélium ügyét a világban. Az
apostoli Szentszék a zsinati döntés nyomán vállalta ezt a felelős

séget. Ezzel a Direktóriummal újra nyíltan hitet tesz a keresztény
egység ügye mellett, és felelőssége tudatában világosan jelzi azokat
a módokat és eszközöket, amelyek a jelen körülmények közt képe
sek előbbre vinni Krisztus szándékának megvalósítását.
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