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Szentpétery Péter
az Evangélikus Hittudományi Egyetem Vallás- és Társadalom-
tudományi Tanszékének vezetője, a konferencia szervezője

megnyiTó

Először néhány szót arról, hogyan jött létre ez a mai alkalom. Idén 
január 17-én került sor az ökumenikus imahét megnyitásakor De-
ák téri gimnáziumunk dísztermében A szembenállástól a közösségig. 
Evangélikus-római katolikus megemlékezés a reformációról 2017-ben 
c. kötet, a Lutheránus-Római Katolikus Egység Bizottsága tanulmá-
nya magyar kiadásának bemutatójára – ford. Pap Kinga Marjatta, 
lektorálta Kránitz Mihály és Reuss András. Gáncs Péter püspök úr 
ezen az alkalmon nem tudott részt venni. Utána viszont jelezte, hogy 
jó lenne, ha az EHE és a Pázmány HTK hallgatói, továbbá ő és a kötet 
lektorai találkoznának és megvitatnák a tanulmányban foglaltakat. 
Erre februárban vagy március elején nem sikerült megfelelő időpon-
tot találni. A hallgatók között a jó hangulatú, építő találkozóra végül 
tegnap délután került sor. Március 4-én volt az EHE-n egy stratégiai 
megbeszélés, ahol Fabiny Tamás püspök úr felvetette, hogy jó lenne egy 
nagyobb szabású teológiai konferenciát rendezni a témáról, az állami 
Reformációi Emlékbizottság pályázati kiírásának megfelelően. Ezúton 
fejezzük ki köszönetünket Ittzés Gábor úrnak, a Bizottság tudományos 
tanácsadójának a támogatásért.

Ezek után a konferencia programja mondjuk így, valósággal adta 
magát: evangélikus és katolikus előadók, közöttük természetesen a 
kötet két lektora. Fabiny püspök úr vázolja a dokumentumig vezető 
utat és folytatását a közeljövőben. Bábel Balázs érsek úr katolicitás, ka-
tolicizmus és reformáció viszonyáról szól, segítve a fogalmi tisztázást, 
Kránitz és Reuss professzor urak pedig az egység akadályairól is fognak 
beszélni. A kötet azonban messze túlmutat a két felekezet határain. 
Kézenfekvő volt tehát, hogy a legnagyobb magyar protestáns egyház 
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Szentpétery Péter

képviselője is szót kapjon, aki ráadásul jelenleg az Ökumenikus Tanács 
elnöke, ezért kértük Steinbach József püspök urat. Idő hiányában nem 
tudjuk a MEÖT minden tagegyháza képviselőjét meghallgatni, ezért 
kértük Pataky Albert pünkösdi egyházelnök urat, hogy a második leg-
nagyobb keresztény felekezet vagy irányzat képviselőjeként szóljon. 
Végül, de egyáltalán nem utolsósorban Réthelyi Miklós professzor úr, 
ny. miniszter a dokumentum által érintett gyülekezeti tagok szemszö-
géből osztja meg velünk gondolatait. Utána kerekasztal- ill. fórumbe-
szélgetés lesz az előadókkal, ahol a hallgatóság kérdezhet. Gáncs Péter 
püspök úr fog zárszót mondani.

Köszönjük az Evangélikus HIttudományi Egyetem vezetőségének a 
konferencia megrendezéséhez és Magyarországi Evangélikus Egyház 
Reformációi Emlékbizottságának a záró fogadáshoz nyújtott támoga-
tását.
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Fabiny Tamás
az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke, a Lutheránus 
Világszövetség alelnöke

ÖTszáz év és ÖTven év

Személyes hangon kezdem ezt az áttekintést. Urunk ajándékaként élem 
meg, hogy életemben úgy másfél évtizedenként különleges jelentősége 
van a Lutheránus Világszövetségnek. 1984-ben segédlelkészként ott 
lehettem a budapesti nagygyűlésen. Átéltem a találkozó minden örömét 
és kínját, az egyik esti áhítaton igehirdetéssel szolgáltam a Budapest 
Sportcsarnokban, valamint a nemzetközi előkészítő csapat tagjaként 
egyik szervezője voltam az ifjúsági találkozónak. 

1999. október 31-én pedig a Duna TV szerkesztő-riportereként jelen 
lehettem Augsburgban, ahol a Vatikán és az LVSZ képviselői aláírták a 
megigazulásról szóló közös nyilatkozatot. Augsburgban nem kevesebb 
történt, mint a két egyház egymást kiátkozó formuláinak érvénytelení-
tése. Az alkalmon személyesen nem volt ott II. János Pál pápa, csupán az 
aznapi úrangyala imádságban emlékezett meg az augsburgi aláírásról.

Mostani konferenciánkon lehetőség nyílik arra, hogy levetítsük 
azt az Egyedül kegyelemből… című filmet, amelyet az augsburgi alá-
íráshoz kapcsolódva a Duna Televízió számára készíthettem. Ebben 
nemcsak a város Szent Anna-templomában tartott ünnepi istentisztelet 
legfontosabb momentumait mutatjuk be, de megszólal számos aláíró, 
így többek között Walter Kasper és Edward Idris Cassidy római kato-
likus püspökök, illetve Christian Krause LVSZ-elnök és Ishmael Noko 
LVSZ-főtitkár.

Hosszú út vezetett eddig az egyháztörténeti eseményig. Mindenek-
előtt meg kellett hogy valósuljon az evangélikus egyházaknak egy 
olyan összefogása, amelynek következtében a Vatikánnak már mintegy 
tárgyalási partnere léphetett a színre.

Az ún. Lutheránus Világkonvent az 1920-as években több alkalom-
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mal is összeült. Feladatának elsősorban az evangélikus érdekképvise-
letet tekintette. Erről tanúskodik a korabeli sajtó beszámolója, amely 
a magyar küldöttség szereplését mutatta be. A tudósítás szerint1 az 
1929 nyarán Koppenhágában tartott 2. evangélikus világgyűlésen 
báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, Kapi 
Béla dunántúli püspök, dr. Prőhle Károly, a soproni hittudományi kar 
professzora mint fődelegátusok, Kuthy Dezső egyetemes főtitkár, dr. 
vitéz Kendeh-Kirchknopf Gusztáv bányakerületi központi lelkész és 
Gaudy László budapesti hitoktatási igazgató mint helyettes delegátu-
sok képviselték egyházunkat. Ezen kívül részt vett még a találkozón 
a lelkészi kar több tagja: Duszik Lajos miskolci lelkész, a tiszakerületi 
egyház főjegyzője, Scholtz Ödön volt nemzetgyűlési képviselő, esperes 
és Németh Gyula szekszárdi lelkész. A delegációvezető Radvánszky 
felügyelő akkor egyebek mellett ezt mondta: „Hogyha az általam kép-
viselt lutheránus egyházaknak múltjába tekintek, joggal mondhatom, 
hogy ezek »harcos egyházak«. S a kitüntető megkülönböztetést ezek az 
egyházak manapság szinte még teljesebb joggal viselik. Nem csupán 
azért, mert az idők szelleme valamennyiük ellen támadásokat intéz, 
hanem főképpen azért, mert az evangélikus egyház ezeknek az álla-
moknak nagy részében kisebbség és így úgyszólván exisztenciájáért 
is harcolnia kell. Úgynevezett »mártir-egyház«-ak bizonyítják, hogy a 
lutheranizmus töretlen világhódító hatalmat képvisel napjainkban is, 
sőt olyan egyházak égnek a munkaakarat és munkakészség lázában, 
amelyekről azt állítják, hogy nem egyebek haldokló közösségeknél.”2 
Mindezek a momentumok messze hangzó bizonyítékot nyújtanak afe-
lől, hogy megvalósul az egyetemes evangélikus szolidaritás.

A világégés okozta kényszerszünet következtében közel két évtized-
nek kellett eltelnie, hogy a Lutheránus Világszövetség megalakulhas-
son. A háborúban semleges Svédország bizonyult az alkalmas helyszín-
nek, így ott gyűltek össze a delegátusok. Ezen az alakuló nagygyűlésen 
máris hangot kapott a nyitás gondolata, amikor az „ökumenikus elkö-
teleződésben” a résztvevők így fogalmazták meg a célt: „nemcsak az 
evangélikus egyházak közötti összhang és közösség erősítése, hanem 
az evangélikus egyházaknak az ökumenikus mozgalomban való rész-
vételének hangsúlyosabbá tétele.”

A II. vatikáni zsinatra három evangélikus megfigyelőt neveztek, 
köztük Vajta Vilmos emigrációban élő magyar professzort. Megalakult 

 1 Harangszó, 1929. június 30. https://library.hungaricana.hu/hu/view/Harangszo_1929 
 2 Harangszó, 1929. július 7. https://library.hungaricana.hu/hu/view/Harangszo_1929
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Strasbourgban az LVSZ ökumenikus intézete és az előkészítő tárgya-
lások után 1967-től kezdve hivatalos párbeszéd kezdődött az LVSZ és a 
Vatikáni Titkárság között. Ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy 
2017-ben nemcsak egy 500 éves, hanem egy 50 éves évfordulóra is em-
lékeznünk lehet: immár fél évszázados a hivatalos evangélikus–katoli-
kus párbeszéd! A tárgyalások második szakaszában (1973–1984) több, 
mindkét részről elfogadott dokumentum készült. Ebben a szakaszban 
magyar részről dr. Hafenscher Károly volt bizottsági tag.

1995-től kezdve az egyház apostolisága témája volt napirenden dr. 
Walter Kasper, majd az ő bíborosi kinevezése után dr. Alfons Nossol 
érsek és dr. Harmati Béla magyar evangélikus püspök elnökségével. 
A munka eredményét a The Apostolicity of the Church3 című könyv 
foglalja össze (2006). Ez a bizottság 1997. augusztus 31. és szeptember 
6. között ülésezett hazánkban, Dobogókőn.

A Lutheránus–Római Katolikus Egység Bizottsága Eero Huovinen ny. 
finn püspök és Gerhard Ludwig Müller német püspök társelnökletével 
2009 és 2013 között mintegy 10-10 fővel dolgozott A szembenállástól a 
közösségig. Evangélikus–római katolikus közös megemlékezés a refor-
mációról 2017-ben4 című iraton, amely azóta több nyelven is megjelent. 
A magyar kiadást 2016 januárjában, az ökumenikus imahét nyitó 
istentiszteletéhez kapcsolódva mutatták be Budapesten, a Deák téren.

Mindezek a dokumentumok és események tehát jelentős mérföld-
kövek az Augsburg, majd Lund felé vezető úton.

Ismét személyes hangra váltva meg kell osztanom azt az örömömet, 
hogy 1984 és 1999 után – újabb bő másfél évtized elteltével – újabb 
egyháztörténeti jelentőségű alkalmon vehetek részt, ezúttal már mint 
a világ közel 73 millió evangélikusát magába foglaló közösség egyik 
alelnöke. Ezúttal kifejezetten a reformáció ünnepe áll a megemlékezés 
középpontjában. A katolikusok és az evangélikusok közös istentiszte-
letet tartanak a jeles napon, ezzel pedig új távlatokat nyitottak a két 
egyház együttműködése és közös tanúságtétele számára. Az utókor 
talán úgy fogja emlegetni 2016. október 31-ét, hogy ehhez kötődik az 
ökumené reformációja.

Az időpont mellett a helyszín is fontos. 1947-ben a svédországi Lund-
ban alakult meg a Lutheránus Világszövetség. Az alkalomra készülve 

 3 The Apostolicity of the Church. Study Document of the Lutheran-Roman Catholic 
Commission on Unity. The Lutheran World Federation – Pontifical Council for Pro-
moting Christian Unity. Lutheran University Press, 2006.

 4 Luther Kiadó, Budapest, 2016. Elektronikus változat: https://www.lutheranworld.
org/sites/default/files/dtpw-from_conflict_to_communion_hu.pdf 
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megnéztem korbeli fotókat és filmeket. A képeken tekintélyes európai 
és amerikai férfiak láthatók, akik szemmel láthatóan boldogan írják 
alá az alapító okiratot. Természetesen a II. vatikáni zsinaton is túlnyo-
mórészt papok és püspökök vettek részt. Lundban sokkal színesebb 
lesz a gyülekezet. Számos afrikai és ázsiai egyházi vezető is jelen lesz, 
tanújelét adva annak, hogy a déli féltekén mennyire dinamikusan 
terjed az evangélikus egyház. A liturgiában a mi részünkről központi 
szerepet kapó Munib Younan LVSZ-elnök a Szentföldön, Jeruzsálemben 
püspök, Martin Junge főtitkár pedig Chiléből származik. A sok fiatal, 
aki a tervek szerint részt vesz az eseményen, azt is kifejezésre juttatja, 
hogy nem egyszerűen visszaemlékezünk, hanem a jövőt munkálva 
előretekintünk. Egyházaink továbbá korántsem férfiközpontúak, pél-
dának okáért a házigazda svéd egyház élén Antje Jackelén személyében 
érsekasszony áll. Korábban az ökumenikus kapcsolatban elképzelhe-
tetlen volt, hogy a római pápa egy oltárnál áll meg egy női lelkésszel, 
sőt egy egyház női érsekével. 2016-ban ez is megtörténhet.

A tervek szerint a lundi alkalom majd a malmöi sportcsarnokban 
folytatódik, ahol – a Ferenc pápa által 2015 novemberében megnyitott 
irgalmasság szentévéhez is kapcsolódva – az egyházi szeretetszolgálat 
kerül középpontba. Ennek jegyében a tervek szerint együttműködési 
szerződést ír alá katolikus részről a Caritas, evangélikus oldalról pedig 
a Lutheránus Világszolgálat vezetője. 

Az ökumené célja a 21. században az egyház látható egységének 
megvalósulása és az evangélium hiteles képviselete a világban.
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Dr. Reuss András
az Evangélikus Hittudományi Egyetem professor emeritusa

a kÖzÖsség perspekTívája 
és akadályai evangélikus szemmel

A szembenállástól a közösségig – a reformáció ötszázéves jubileumá-
ra készülve nem akarunk sem sebeket feltépni, sem egykori hibákat, 
bűnöket vagy mulasztásokat újra egymás szemére hányni. Inkább 
közösen akarunk emlékezni. S az evangélikus–római katolikus kö-
zös bizottság felhívása szerint a közösségig vagy inkább a közösség 
felé vezető úton szeretnénk haladni úgy, hogy fáradozunk egymás 
jobb megértésén, az egység elmélyítésén és láthatóvá tételén. Azért 
vagyunk ma itt, hogy erről a közösségépítésről együtt gondolkodjunk 
és teendőinket számba vegyük.

A feladat nagyszerű. Jó tudnunk, hogy nem mi vagyunk az úttörők 
ebben. Hiszen Krisztus egyházában mindig –  még súlyos konfliktusok 
között is – élt az összetartozás tudata, amely arra sarkallta a szemben-
állókat, hogy keressék a közösség lehetőségeit. Ha az egyháztörténeti 
könyveket fellapozzuk, láthatjuk, hogy szinte mindig voltak Krisztus-
nak a Szentlélek által bátorított hitvallói és megvilágosított tanítói, 
akiknek ádáz viták, bűnök és mulasztások közepette is fájt a széthúzás 
és akik – bár nem egyszer sajátjaik sem értették meg őket – fáradoztak 
az egységért. A keresztyén egyház történetének kétezer évét nemcsak 
úgy kellene megírni, mint viszályok és szakadások történetét, hanem 
úgy is, még inkább úgy, mint az egységért való fáradozás történetét. 
Rövid az idő a korábbi erőfeszítések áttekintéséhez, de még csak fel-
sorolásához is.

A szembenállástól a közösségig szeretnénk haladni. Az evangéli-
kus–római katolikus közös bizottság tűzte elénk ezt a feladatot. Mivel 
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mindkét fél csak a maga nevében szólhat, a szöveg csak ennek a két kö-
zösségnek a viszonyával foglalkozhatott. De nem csak a mi közösségünk, 
a mi kettőnk közössége a feladat, hanem a krisztushívők közösségéé is. 
Az ökumenizmus mára olyan állapotban van, hogy ha ketten egymással 
párbeszédet folytatnak, akkor az érdekli és valahogyan érinti a többi-
eket is. Ezért jó, hogy itt most szélesebb körben folyhat a beszélgetés.

A modern kori felekezeti dialógusok első dokumentuma 1931-ben 
keletkezett az anglikánok és ókatolikusok között. A 2010-ig keletkezett 
különböző bilaterális konszenzus-dokumentumok négy kötetben, kere-
ken háromezer oldalon jelentek meg. Attól tartok, hogy egyházainkban 
sem minden szakember tud ezekről, és még kevesebben vannak, akik 
valamennyire ismerik is őket. A közvélemény persze, akár nagyon 
távol áll a bensőséges keresztyén hittől, akár egyházának aktív tagja, 
szenzációra éhesen, szívesen hall bombasztikus bejelentéseket a ki-
átkozások kölcsönös visszavonásáról, az előrehaladás korszakváltó 
lépteiről vagy éppen visszalépésről, áprilisi fagykárról és hasonlókról. 
Amikor megjelennek, az egyházi sajtó nem fukarkodik az elismeréssel, 
mégis hamar feledésbe merülnek. Csaknem valamennyi evangéli-
kus–római katolikus dokumentum fordítása elkészült, némelyik meg 
is jelent, de a teljes kiadás sajnos évek óta húzódik. Nem gondolom, 
hogy a magyar közönség mohón olvasni kezdené ezeket, azonban az 
elérhetőség a feltétele annak, hogy beszélgetés folyhasson róluk nyelvi 
akadályok nélkül.

Az ökumenikus mozgalom kezdete óta egyre inkább megerősítést 
nyert, hogy a keresztség, az úrvacsora és az egyházi hivatal (Baptism, 
Eucharist and Ministry) felől való egyetértés szükséges ahhoz1, hogy 
közösségről és egységről lehessen beszélni. Hozzátartozik ehhez még 
az evangélium közös értelmezése is. A különféle ökumenikus doku-
mentumok, de az eddig elfogadott tíz evangélikus–római katolikus irat 
is alaposan körbejárta ezeket a témákat. Ha valaki elolvasná ezeket, 
meglepődne, és talán nem is hinné, ha evangélikus, hogy mi mindent 
fogadtak el az evangélikusok, és mi mindenbe mentek bele a római 
katolikusok, és megfordítva, ha római katolikus, mibe egyeztek bele 
a sajátjai és mibe az evangélikusok. Mindezeknek az eredményeknek 
úgy lenne igazán értelme, ha együtt tudnánk megbeszélni őket.

Az elmúlt ötven év során a tanítás e három nagy témájában és a 
megigazulástan kérdésében is messzemenő egyetértést tudott a kö-

 1 Már a Faith and Order megalakulásakor (Lausanne, 1927) a látható egység jelének 
a keresztség, úrvacsora, egyházi hivatal felől való egyetértést tekintették.
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zös bizottság megállapítani. Az egyetértés megfogalmazásában a két 
bizottság magatartását a differenciált konszenzusra törekvéssel lehet 
leírni.2 Ez németül a differenzierter Konsens, amit amerikai teológusok 
úgy értelmeztek, hogy megegyezés arról, hogy egyetértően nem értünk 
egyet (agreement to disagree agreeably), azaz mégis barátságosan viszo-
nyulunk egymáshoz.3 Illusztrálja ezt a Közös nyilatkozatnak az a hét 
szakasza, amelyekben hét kérdésben közös álláspontot fogalmaztak 
meg, mellette pedig kifejtették eltérő álláspontjukat vagy amit ugyan-
abban a hét kérdésben másként hangsúlyoznak.

A nyilatkozat ennek nyomán megállapítja, hogy a megigazulásról 
szóló tanítás „nem csupán egy része a keresztény tanításnak”, hanem 
a keresztyén tanítás minden részével kapcsolatban áll és azokkal ösz-
szefügg, sőt „elengedhetetlen kritérium”, amely „egyházaink egész 
tanítását és gyakorlatát szüntelenül Krisztusra irányítja”. A szakasz 
végén pedig kinyilvánítják, hogy a két felekezet közös célja, „hogy 
mindenben Krisztust vallják meg, Benne mindenek fölött kell bízni, 
mint az egyetlen közvetítőben”.4 Örülni lehet annak, hogy ezzel a két 
állítással olyan konszenzust fejeztek ki, amilyet korábban elképzelni 
sem tudtunk volna. A nyilatkozatnak ez az óriási értéke. Azonban a két 
állítás között, mint valami jelentéktelen észrevétel, szinte megbújik a 
különbözőség meghatározása: „Amikor az evangélikusok e kritérium 
páratlan jelentőségét hangsúlyozzák, nem tagadják minden hitigazság 
összefüggését és jelentőségét. Amikor a katolikusok több más kritériu-
mot is kötelezőnek tartanak, nem tagadják a megigazulás üzenetének 
sajátos funkcióját.”5

Ezek a mondatok arról tanúskodnak, hogy a közös bizottság empati-
kus módon kívánt elébe vágni bármelyik oldal esetleges ellenvetései-
nek. Nem kérdőjelezem meg azt a jó szándékot, hogy bár konstatálják az 
áthidalhatatlan különbségeket, de nem vonják kétségbe a vitapartner 
keresztyénségét. Viszont egyértelmű-e az eredmény? A körültekintő 
megfogalmazás – véleményem szerint – lényeges tartalmi különbséget 
takar. Azt a különbséget, hogy bár a megigazulás kérdésében – amit 
más kérdésektől ekülönítve önmagában vizsgáltak – érdemi egyetér-
tés van, a felekezeti különbségek pedig nem számottevőek, eközben a 
megigazulásról szóló tanításnak más a helye az evangélikus egyház-

 2 Itt egy korábbi tanulmányom gondolatmenetét követem: Reuss 2012.
 3 Idézi gelDBach 2003, 31–34. o., itt: 33. o. A „részleges, differenciált konszenzus” 

kifejezést használja hafenscher 2001, 89. o.
 4 KNy 18.
 5 Uo.
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ban, mint a római katolikus egyházban.6 Ez a tényállás súlyos kérdést 
vet fel.

A megigazulástan kritérium volta az evangélikusok számára azért 
páratlan, mert a teológiai hagyományban megfogalmazott hittételek-
nek nem mindegyikét, hanem közülük csak azokat tekintik elfogad-
hatónak, amelyek nem ellenkeznek az egyedül Krisztus általi megi-
gazulással. Meglehet, ez egyes korokban és bizonyos irányzatokban a 
teremtéstant, ekkléziológiát, pneumatológiát, eszkatológiát háttérbe 
szorító krisztomonizmushoz is vezetett. A több más, kötelezőnek tartott 
kritérium a római katolikus egyházban viszont pontosításra szorul és 
felveti a kérdést, hogy melyek ezek és mi ezeknek a visszahatása az 
„egyedül Krisztus” teológiai alapelvére. Róma éppen az evangélikus 
differenciálás alapján veti a hiányos hitet (defectus fidei) az evangé-
likusok (és általában a protestánsok) szemére. A protestánsok pedig 
eltérő formában ugyan, de mégis mind azzal válaszolnak, hogy a ró-
mai egyház túl sok hittételt, az üdvösség szempontjából szükségtelen 
dolgok hitét (redundantia fidei) éppoly súllyal követeli meg, mint a 
solus Christust.7

Igaz, aki veszi a fáradságot, bőségesen találhat a másik egyházban 
nemcsak olyan állítást és példát, amely igazolni látszik ezeket a kritiká-
kat, hanem – hála a Szentlélek megvilágosító munkájának – olyanokat 
is, amelyek megkérdőjelezik azokat.8

A felrótt deficitet úgy határozhatjuk meg, hogy – a II. vatikáni zsi-
nat határozata értelmében – a különvált egyházi közösségek „nem 
őrizték meg sértetlenül – főleg az egyházirend szentségének híján – az 
eukarisztia misztériumának teljes gazdagságát.”9 Herbert Vorgrimler 
szerint – a hivatalok elismerése „tartalmazza az utolsó olyan teológiai 
problémát, amely elválasztja egymástól a keresztény egyházakat”.10 
Figyelemre méltó, hogy a zsinati dokumentum a problémát a keresztség 
szentségével kapcsolatban nem, hanem csak az eukharisztiával össze-
függésben említi.11 Történeti kutatások és ismeretek alapján vallják, 
hogy az egyházi rend és a püspöki tiszt egy immanens folyamat ered-
ményeként alakult ki, amelynek kezdetét Péter apostol személyéhez 
kötik. Vallják ugyanakkor azt is, hogy ez a rend Krisztus rendelésén 

 6 gelDBach 2003, 33. o.
 7 reuss 2008, 193. o.
 8 Néhány ilyen állítást idézek tanulmányomban: reuss 2012.
 9 UR 22.
 10 vorgrimler 2006, 230–231. o. Kiemelés az eredetiben.
 11 UR 22.
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alapul. Itt azt kérdezhetjük meg, hogy vajon milyen helyet kap ebben 
a rendszerben Pál apostol, aki nélkül elég nehéz nemcsak az Újszövet-
séget, hanem a korai egyház történetét is elképzelni.

Fontos tudni, hogy az Ágostai hitvallás nem kérdőjelezi meg a püspöki 
tiszt jogosultságát, csak a püspöki tiszt konkrét gyakorlását bírálta. Az 
egyház valódi egységéhez az evangélium tanításában és a szentségek 
kiszolgáltatásában való egyetértést tartja szükségesnek, minden mást 
olyan emberi hagyománynak tekint, ami különböző lehet.

Az Ágostai hitvallás felől közelítve a kérdést elvetjük azt, hogy az 
evangélium tiszta hirdetése és a szentségek Krisztus rendelése szerin-
ti szolgálata csak az egyházi hivatal egy bizonyos értelmezése vagy 
formája mellett valósulhat meg, de természetesen ragaszkodunk az 
egyházi rendhez, tehát az ordinált szolgálattevőkhöz. Számunkra tehát 
kérdés, hogy annak az egységnek, amit hiszünk, szervezeti formában 
is ki kell-e fejeződnie, vagy lehetséges-e valódi egység az egyházi rend 
eltérő értelmezése mellett is. S ha igen, milyen kritériumok mellett? Az 
evangélikus felfogás egyrészt tágan értelmezi az egységet, másrészt 
nagyon tartózkodó. Ez nagy előnye, de egyúttal óriási hátránya is. 
A következménye ugyanis az, hogy egy olyan felfogáshoz ragaszko-
dunk, amit ebben a formában semmiképpen sem akartunk, hanem 
a történelem erőszakolt ránk. A dilemma az, hogy lehet-e, tudunk-e a 
fennálló helyzeten úgy változtatni, hogy ne csak az előttünk járt hit-
vallókat ne tagadjuk meg, de főként ne azt az ügyet, amelyhez ragasz-
kodva ebbe a helyzetbe jutottunk. Egyházunk egy 20. századi legendája 
szerint valamelyik nagy ökumenikus világkonferencia alkalmával 
talán a svéd érsek felajánlotta egyházunk egyik püspökének, hogy 
ők, a successio apostolicaban álló svédek őt is és általa egyházunkat is 
részesítik ebben. A legenda szerint a magyar püspök (Raffay Sándor?) 
ezt nem fogadta el, mert ezt reformátori elődeink lebecsüléseként 
lehetne értelmezni.

Az ökumenikus párbeszédek eredményeként ebben a kérdésben 
két megközelítésről beszélhetünk. Az egyik a Leuenbergi konkordia, 
az európai reformátori egyházak (nem hitvallása, hanem) megállapo-
dása, amelyben a résztvevő egyházak kölcsönösen elfogadják a másik 
egyház által végzett ordinációt és egyházi, azaz szószéki és oltárközös-
ségbe lépnek egymással, a nyitott kérdésekről pedig folytatják a pár-
beszédet. A másik az anglikán egyház és a németországi protestánsok 
(EKD) megállapodása, az ún. Meisseni nyilatkozat, amely egyetért az 
anglikánokkal abban, hogy a püspöki tiszt hangsúlyos az egyházban, 
de ugyanakkor azt is kijelenti, hogy önmagában a püspöki tiszt nem 
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garantálja az egyház apostoliságát, nem eszköz az egység eléréséhez, 
de hozzátartozik a látható egység jeleihez.

Bármilyen nehéz és fáradságos is a teológiai párbeszéd, egyszerű 
lenne a közösség, ha az nem lenne kulturális kérdés is. Nagy öröm volt 
számomra, hogy 1988-ban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsa és a Magyar Római Katolikus Püspöki Kar közös munkabi-
zottsága a katolikusok javaslatára és ellenvetések nélkül elfogadta 
az Apostoli hitvallás közös szövegét. Hivatalban álló bíborostól ma-
gától hallottam egyszer, hogy  „az egyetemes” megfelelőbb jelzője az 
anyaszentegyháznak, mint a katolikus, mert a katolikus szó ma már 
felekezetet jelent a köznyelvben. Szomorúan hallottam, hogy Róma 
ragaszkodik a katolikus szóhoz és visszavonulót fújt. Ma sem örülök 
ennek, de belátom, hogy az egység eléréséhez nem elég, ha el tudunk 
fogadni közös szavakat, amint azt a diplomaták teszik, de az aláírás 
után mindenki a saját feje szerint értelmezi azokat. Olyan közös szavak-
ra van szükségünk, amelyek pontosan ugyanazt jelentik, akármelyik 
oldalon is állunk. Sokszor el kell mondanunk még a hitvallásban, hogy 
„katolikus anyaszentegyház”, „egyetemes anyaszentegyház”, és közben 
a fordítás problémájára gondolni, meg arra, hogy ebbe beletartozik a 
másik is.

Örvendetes, hogy sikerült megalkotni az ökumenikus esküvők közös 
rendjeit, de amikor a közösség akadályairól beszélünk, nem tudom szó 
nélkül hagyni azt az állapotot, hogy ehhez nemcsak az egyházi főható-
ság engedélyét kell kérni, hanem olykor úgy tűnik, hogy az illetékesek 
ezt nem egyszer az utolsó pillanatokig halasztják és a végső tűréspontig 
is elmennek, hogy a katolikus házasfelet minden gyermek katolikus 
hitben való nevelésére kötelezzék. Van tehát közös rend, de ne éljetek 
vele? De miért kell ehhez közös esküvői liturgia?! Hol itt a közösség? 
S mindezt aközben, hogy közösen fájlaljuk közösségünk töredékes 
voltát, és olyan korban, amikor hazánkban drámaian visszaesett a 
házasságkötések és a házasságban születő gyermekek száma is. Mint-
ha nehezebb feladat elé lennének állítva azok a házasulandók, akik 
úgy kötelezik el magukat egymás mellett, hogy mindketten komolyan 
meg akarják élni hitüket. Pál apostol szava jut eszembe, aki egy másik 
összefüggésben, de az igazi közösség megcsúfolását látva így írt: „Mit 
mondjak erre? Dicsérjelek ezért titeket? Nem dicsérlek.” (1Kor 11,22)

Így érkezem el az apostolnak az egységet és a közösséget páratlan 
mélységben kifejező mondataihoz: „Egy a test, és egy a Lélek, amint-
hogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a 
keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és 
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mindenek által és mindenekben.” (Ef 4,4–6) El kell azonban gondolkod-
nunk azon, hogy az apostol a communiónak ezt a locus classicusát vajon 
miért azzal az intéssel tartotta szükségesnek bevezetni, hogy „éljetek 
ahhoz az elhívatáshoz méltón, amellyel elhívattatok, teljes alázatosság-
gal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igye-
kezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.” (Ef 4,1–3)

Ez az intés nem unikum az Újszövetségben. Pál arra buzdítja „a Krisz-
tusban megszentelt hívő testvéreket, akik Kolosséban élnek” (Kol 1,1), 
hogy „öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent” (Kol 
3,14). Hetekig folytatott – ma így mondanánk – bilaterális tárgyalások 
után Melanchthon ezt így értelmezte: „Tehát nem az egyéni tökéletes-
ségről beszél, hanem az egyház általános teljességéről. Ugyanis azért 
mondja, hogy a szeretet kötelék vagy összekapcsolódás, hogy jelezze: 
az egyház számos tagjának egymás közti egyesítéséről és összekapcso-
lásáról beszél. Ugyanis mint ahogyan minden családban és minden 
közügyben kölcsönös szolgálatokkal kell ápolni az egyetértést, és nem 
is tartható fenn a békesség, csak ha az emberek egymás között bizonyos 
tévedéseket elnéznek és megbocsátanak, úgy Pál is megköveteli, hogy 
meglegyen az egyházban a szeretet, hogy fenntartsa az egyetértést, 
hogy elviselje – ahol szükség van rá – a testvérek nyersebb viselkedé-
sét, hogy elnézzen bizonyos kisebb tévedéseket, nehogy az egyházban 
különféle szakadások támadjanak, és a szakadásokból gyűlölködések, 
pártoskodások és eretnekségek keletkezzenek.” (Apol IV, 232)

Ezek az újszövetségi helyek arra emlékeztetnek, hogy az egység nem 
a különféle történeti egyházszakadások óta problémája a keresztyén 
egyháznak, hanem szinte állandó probléma volt már az első gyüle-
kezetek idejében is. Már akkor fáradozni kellett azon, hogy az egység 
megmaradjon. Nem volna szabad a keresztyén egység kérdését a kü-
lönböző felekezethez tartozó egyházak egységére korlátozni. Hogy va-
lóban egyek vagyunk-e, hogy közösség vagyunk-e, és hogyan vagyunk 
azok – ez újra és újra kérdés a Magyarországi Evangélikus Egyházban 
és minden egyes gyülekezetében. Nem hiszem, hogy valamilyen mó-
don ne lenne az a római katolikus, a református, a pünkösdi vagy a 
baptista egyházban.

Hiszen minket Krisztus Urunk szava küld és kötelez munkára köve-
tőinek  közösségéért. Sokszor idéztük már az ő szavát: „hogy mindnyá-
jan egyek legyenek”. De nem mindig tesszük hozzá és nem gondolunk 
bele a folytatásba: „ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned” (Jn 
17,21). Márpedig ez részben fáradságos, még nagyobb részben azon-
ban fájdalmas utat jelent nekünk. Krisztus tanítványainak az egysége 
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ugyanis sokkal több, mint diplomáciai tárgyalásokhoz hasonlítható 
teológiai dialógusok, gondosan megfogalmazott egyetértő dokumen-
tumok, nagyszabású közös istentiszteletek vagy rendezvények. Nem 
is közös érdekérvényesítés egy irányunkban barátságos vagy éppen 
barátságtalan világban. Ez az egység az egy szív, egy lélek, egy akarat, 
egy odaszánás, egy hit és elfogadás egysége, amire születnünk, felül-
ről újonnan születnünk kell. Nem a másiknak, nemcsak a másiknak, 
hanem nekünk magunknak is. Ez a születés nem a mi hatalmunkban 
van, de szabad és kell imádkoznunk érte. Ez próbája is annak, hogy 
valóban akarjuk-e a közösséget.
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kalocsa-kecskeméti érsek, a Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia Ökumenikus Bizottságának elnöke

kaToliciTás, kaTolicizmus 
és reformáció

A reformáció 500. évére készülve A szembenállástól a közösségig című 
könyv alapján egyfajta emlékezéssel és elmélkedéssel készülünk az 
évfordulóra. Emlékezünk és nem ünneplünk, ahogyan a dokumen-
tum helyesen írja. Ez az évforduló emlékeztet arra is, hogy az egység, 
amit Jézus az utolsó vacsorán kért a mennyei Atyától és amit Pál apos-
tol az efezusi hívekhez írt – „Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével 
fenntartsátok a Lélek egységét. Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy 
hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. 
Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki mindennek fölötte áll, mindent át-
hat és mindenben benne van.” (4,3–6) –, sajnos nem valósult meg. Van 
okunk a megbánásra, de mindenképpen a tanulságok levonására és 
könyörgésre az egységért. 

Szabad legyen személyes kiegészítést is tennem. A Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia Ökumenikus Bizottság elnökeként saját szélesebb 
körű családomban tapasztaltam meg a megosztottságot. Anyai ágon 
evangélikus, apai ágon református őseim vannak, és már gyermek-
koromban fájdalmasan éltem meg, hogy az élet minden területén se-
gítettük egymást, de felekezeti hovatartozásunkról, a feszültségekről 
nem nagyon beszéltünk, és az ünneplések is katolikus, evangélikus, 
református templomokba vitték el a rokonságot, újabb időkben a ve-
gyes párok ide-oda is elmennek. 

A címben megjelölt témakör oly hatalmas és oly átfogó elemzést 
kíván, hogy erre alapos választ adni nem lehet. Legfeljebb lexikon-
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szerűen lehet ezeket a fogalmakat, mint katolicitás, katolicizmus és 
reformáció megemlíteni. 

Az ökumenikus Hiszekegyben mi katolikusok jobban szeretjük to-
vábbra is az egyház jelzőinél a katolikus szót mondani, mint az egye-
temest vagy általánost. Nem felekezeti szűkkeblűség miatt, hanem 
történeti okok alapján. Ez a szó nagyon korán fordult elő az egyház 
jelzőjeként. János apostol tanítványa, Antiochiai Szent Ignác Kr. u. 
110-ben már használja. A későbbi zsinatok, amelyek megfogalmazták 
közös hitvallásunkat görög nyelven, szintén felhasználták, így az 
ún. nicea-konstantinápolyi is tartalmazza, amelyet az egész keresz-
tény világ elfogad. Hamarosan latin fordítás készült róla, amelyben 
egyetlen görög szót hagytak érintetlenül a kat-holon eredetből szár-
mazó katolikust. A reformátorok változtatás nélkül elfogadták ezt a 
hitvallást, Melanchthon az Ágostai hitvallás magyarázatakor latin és 
német nyelven magyarázza a katolikus szó szerinte felfogott értel-
mét.1 Megmarad az egyetemes szónál, ami azt jelenti, hogy az egyház 
térben és időben egyetemesen minden néphez küldve van. A katolikus 
szónak még mélyebb értelme van, ami miatt nem változtatunk rajta. 
A sztoikus filozófiából átvett fogalom így adható vissza: egyszerre 
egész, vagyis az egyháznak az egy, szent, apostoli tulajdonságán kí-
vül az egész, a teljes krisztusi örökséget hordoznia kell. Tehát Luther 
ragaszkodott későbbiekben a katolikus szó általános jelentéséhez. 
A katolikus jelleget elvitatta a meggyőződése szerint immár nem 
katolikus római egyháztól. Kálvin a katolikusságot a láthatatlan egy-
ház jellegzetességének tartotta, szemben az intézményes egyházzal. 
Meg kell jegyeznünk, hogy Szent Ágoston a 4. században a katolikus 
szó szinonimájaként az igazhitűségnek is mondta. E tekintetben a 
keleti ortodoxia önértelmezése szerint az egyre jobbá, katolikussá 
vált egyház egyre jobban ortodoxszá válik, azaz igazhitűvé. „A római 
katolikus” szűkítés kezdetei a 4-5. századra nyúlnak vissza (I. Gyula 
† 352, I. Ince † 417): Róma helyi egyháza minden más helyi egyház 
anyja (ez persze korábban Jeruzsálem volt) és feje. Miután 1054-
ben véglegesség vált a szakadás Róma és a keleti egyházak között, 
Róma megerősödött, így jelentette ki VII. Gergely († 1085), hogy az 
Ecclesia Romana sohasem tévedett és sohasem fog tévedni. Ám az 
így értelmezett rómaiság a 11. századtól kezdve a 20. századig egyre 
erőteljesebben a pápa személyében összpontosult, így megállapítható 
egy második értelmi szűkítés is: római katolikus, tudniillik a pápa 

 1 BELK 235. o.
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egyháza. A 16. században bekövetkezett szakadások (Anglia és a 
protestáns egyházak) és a különféle felekezeti egyházak kialakulása 
révén a római katolikus a sok felekezeti egyház egyikének megjelö-
lésévé válik. Innén már csak egy lépés, hogy a felekezeti harcokban 
izmussá váljék, amint volt protestantizmus, úgy lett katolicizmus is. 
Ez végképp ellentmond Jézus végakaratának. Most már csak az a kér-
dés és feladat, ha a reformáció egyházai szintén vállalják a katolicitás 
jelzőjét fordításukban mint egyetemest, számukra milyen módon 
valósul majd meg az ökumenizmusban, és a krisztusi hitletétemény 
teljességéből mit fogadnak el. Csak egy gyakorlati példát hozok fel: 
az Evangélikus Élet című újság hasábjain nyomon kísértem az evan-
gélikus istentisztelet liturgikus megújulását. A megújított liturgia 
külső szemlélőnek már nagyban hasonlít a katolikus miséhez. Amint 
tudjuk, ezt nem fogadta el minden egyházközség. 

A reformáció ugyanilyen hatalmas témakör. Tisztázni kell azt, hogy 
mire szűkítjük le ezt a kifejezést. A II. vatikáni zsinat Lumen Gentium 
kezdetű, az egyházról szóló konstitúciójában írja: „Miként Krisztust az 
Atya azért küldte, hogy »örömhírt vigyen a szegényeknek…, gyógyítsa 
a megtört szívűeket« (Lk 4,18), »keresse és üdvözítse, ami elveszett« 
(19,10), hasonlóképpen az Egyház is szeretettel veszi körül mindazokat, 
akiket az emberi gyengeség gyötör, sőt szegény és szenvedő alapító-
jának képmását ismeri föl a szegényekben és szenvedőkben, próbál 
könnyíteni nyomorúságukon és bennük Krisztusnak akar szolgálni. 
Krisztus azonban szent, ártatlan, szeplőtelen (Zsid 7,26), bűnt nem 
ismert (2Kor 5,21), s csak azért jött, hogy a nép bűneit engesztelje ki 
(vö. Zsid 2,17), a bűnösöket is magába foglaló Egyház viszont egyszerre 
szent és mindig megtisztulásra szorul, ezért szüntelenül a bűnbánat 
és a megújulás útját járja.” (1. fej. 8.) Tehát a katolikus egyház is a 
reformáció egyházává kell, hogy váljék. 

A történelmi reformáció, amelynek 500. évfordulójára készül a 
keresztény világ, roppant sokrétű. Megkérdezhetjük: teológiai refor-
mációt értünk rajta? Egyházi reformációt? Az egyház strukturális 
reformációját? A kereszténység által a társadalom reformációját? Vagy 
ha történelmi távlatban tekintjük, akkor a reformációnak a deformált 
változatát is ide kell számítanunk, amely a reformáció egyházaiban 
is ellenkezésre talált? A német hitvalló egyházzal szembeni német 
nemzeti egyház? Vagy a szocialista idők diakóniai teológiáján alapuló 
reformáció? Az idő rövidsége miatt maradnék a hitbeli reformáció-
nál. Luther Márton jelszavaiként említett solus Christus – sola Scrip-
tura, sola gratia, sola fide – nézetem szerint hasonlít a Jézus Hegyi 
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beszédében elhangzott, kiélezett hasonlatokhoz, amelyek felhívják a 
figyelmet a hit- és erkölcsi igazságokra, de ugyanakkor magyarázatra 
szorulnak. Ezeknek a jelszavaknak az elsődleges magyarázatához a 
történelmi távlatot figyelembe kell venni, hogy mikor és hol hang-
zottak el, és milyen visszásságokra akartak reagálni, amit maga a 
katolikus egyház is a későbbi tridenti zsinaton jóllehet apologetikus 
éllel, de helyre tett. Ezért mondta azt Adolf Harnack: ha a tridenti 
zsinat előbb lett volna egy pár évtizeddel, nem lett volna reformáció.2 
A fidere gondolok, ez így nincs a Szentírásban, csak annyi, hogy a hit 
által (Róm 3,28). Egyetlen régi kéziratban sem szerepel. A kegyelem 
elsőbbségét a karthágói zsinat (418) nyolc kánonban szövegezte meg 
a pelágiánusok ellen, az orange-i zsinat (529) 22. kánonja szintén szól 
a kegyelem, szabadakarat, hit témájáról nagyon árnyaltan kiemelve 
a hitet. Azaz Luther Márton egyes felismeréseit már jóval előbb defi-
niálták a zsinatok.

Orange-i zsinat: 5. kánon, DS 375: Ha valaki ezt állítja, hogy mind a 
hit növekedése, mind a hit kezdete és maga a hívő lelkiállapot… nem 
kegyelmi adomány, vagy nem a Szentlélek sugallatából ered, amely 
akaratunkat a hitetlenségből a hitre, az istentelenségből az istenes-
ségre irányítja, hanem azt mondja, hogy a hit természet szerint van 
meg bennünk, az apostoli dogmák ellenségének bizonyul… Akik tehát 
a hitet, amely által Istenben hiszünk, természetesnek mondják, azok 
mindazokat valami módon hívőknek minősítik, akik egyébként ide-
genek Krisztus egyházától. 

7. kánon, DS 377: Ha valaki határozottan azt állítja, hogy a természet 
életereje által képes valami jót, ami az örök üdvösséget befolyásolja, 
üdvösen kigondolni vagy azt választani, avagy az üdvhozó, azaz az 
evangéliumi igehirdetéssel egyetérteni képes a Szentlélek megvilágí-
tása és sugallata nélkül, aki az igazsággal való egyetértéshez és az ab-
ban való hithez a kedvet adja mindenkinek, az ilyen ember eretnekek 
módjára csalatkozik, és nem érti Isten szavát, aki az evangéliumban így 
szól: „Nélkülem semmit sem tehettek” (Jn 15,5), de nem érti az apostolt 
sem: „Nem mintha magunktól képesek volnánk valamit kigondolni, 
mintegy a saját erőnkből, hiszen az alkalmasságunk Istentől való” 
(2Kor 3,5). Ezt a tanítást a tridenti zsinat, az I. és II. vatikáni zsinat is 
megerősítette és mélyítette. 

Luther alapélménye és meglátása a páli teológiához (1Kor 1,19–21) 
kapcsolódik: a megigazulás értelmezése nála szorosan összefügg a 

 2  harnack 1910, 622–623. o.
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keresztre feszített Isten (Fia) megváltói művével. Kezdetben Luther-
nél a „kereszt” jelenti a szenvedést, a büntetést s végül a halált és a 
testben való poklot. Tehát amikor „keresztet” mond, elsősorban nem 
a keresztre feszített magatartására gondol, hanem arra a szenvedésre 
és halálra, amellyel az Atya Krisztust sújtotta. Luther szoros kapcso-
latot lát Krisztus keresztje és a tanítványság között. A „szenvedések 
és keresztek” az igazi kereszt igazi relikviái. Luther később különféle 
modellválaszokat ad arra a kérdésre: milyen értelemben mondhatjuk, 
hogy Krisztus a kereszt által váltott meg bennünket? Amikor később 
a „keresztre feszített Krisztus érdemeiről” beszél, ez még középkori 
(anzelmi) felfogás, illetve szerzetesi képzésének „maradványa”. A theo-
logia crucis lett az alapja a solus Christus lutheri tanításának. 

Jézus egyedüli közvetítői voltát soha meg nem kérdőjelezték a ka-
tolikus egyházban. A 431-es efezusi zsinatot, a 451-es kalkedoni zsi-
natot mindig is a teljes hittisztaságban őrizték, és nem tudunk olyan 
krisztológiai eretnekségről a katolikus egyházban, amely kétségbe 
vonta volna Krisztus egyszemélyben való emberi és isteni természetét. 
Inkább csak arról van szó, hogy nagyon elburjánzott a szentek tiszte-
lete, olykor babonás módon, amelyet helyre kellett tenni. De maga az 
Ágostai hitvallás 21. cikkelye is kifejezetten is helyesli a szentek, mint 
példaképek tiszteletét, csak segítségüket utasítja el. Ugyanakkor azt is 
tudjuk az egyháztörténetből, hogy a legkorábbi időkben is kérték már 
közbenjáró támogatásukat, és a 3. századból való ősi imádság, az „Oltal-
mad alá futunk” (Sub tum presidium) még a vértanúk egyházából való. 

A sola Scriptura elv különösen az újkori bibliakutatások, tudomá-
nyok fényében látható, hogy csak úgy értelmezhető, hogy benne van 
az egyház hitében és hagyományában. Az egyháznak sohasem állt 
rendelkezésére az utolsó apostolnak valamilyen kész megfogalma-
zása, amelyben hátrahagyta volna, hogy mely könyvek alkotják az 
Írást. Hanem az emberi történelem viszontagságaiban kellett kita-
pogatniuk, hogy mely könyveket ismer el a Szentlélek és melyeket 
nem. Ez az eleven küszködés a Szentlélekben a tradere, az áthagyo-
mányozás folyamata, ez a hagyománynak az Írás és annak betűje 
fölött átívelő többlete, nem pedig kész anyagot közvetítő mondat.3 
Ezért van az, hogy az első mindenki által használt egységes kánon 
az Újszövetségről Szent Atanáz alexandriai pátriárkától csak 367-ből 
való, amelyet húsvéti levelében írt le. A Szentírásnak reformátori 
kiemelése katalizálta azt a folyamatot, hogy a nép kezébe adjuk a 

 3 lukács 2016, 255. o.
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Bibliát, ehhez hozzájárult a könyvnyomtatás felfedezése is. Az újabb 
időkben a protestáns kiadások is már magyarázatokkal látják el a 
Szentírást, mert a magyarázatok nélküli Szentírás nagyon könnyen 
magával hozza a szektásodást, ugyanis mindenki megtalálja benne 
a maga igazát. 

A reformáció valójában mindig Krisztushoz való visszatérés, az 
eredeten való újratájékozódás, amelyben a fölösleges rárakódásokat 
letisztítjuk, a tiszta, eredeti képet előtérbe hozzuk, különben csak 
modernizálás, amely a megújulás akadályává lesz. 

Jézus nem felekezeteket, nem részegyházakat alapított, hanem egy-
házat. A megosztottság a kereszténység történelmi bűne, s erre az 
előadás témájaként kitűzött dokumentum szintén kitér, és feladattá 
teszi öt felszólítással az ökumenizmus útját, amelyeknek indítószavai – 
keressük, ami összeköt – folyamatos transzformációval (átalakulással) 
keresik a kölcsönös tanúságtételt. Elkötelezzük a látható egység kere-
sése mellett magunkat, felfedezzük Jézus Krisztus evangéliumának 
erejét, s arról közösen akarunk tanúságot tenni. Óriási mérföldkő volt 
az ökumenizmus történetében 1999. október 31., ekkor írták alá ünne-
pélyesen Augsburgban a megigazulás tanításáról szóló evangélikus–ró-
mai katolikus Közös Nyilatkozatot. E napon, a déli Angelus alkalmával 
II. János Pál méltatta a történelmi eseményt: „Mérföldkőről van szó a 
keresztények közötti teljes egység visszaállításának nem könnyű útján. 
Így magáért beszél, hogy ezt a mérföldkövet éppen abban a városban 
teszik le, ahol 1530-ban az Ágostai hitvallással (Confessio Augustana) 
a lutheri reformáció története döntő ponthoz érkezett… A dokumen-
tum értékes hozzájárulás a történelmi emlékezet megtisztításához és 
a közös tanúságtételhez.” 

A mai világ kérdései nem ugyanazok, mint a 16. század idején a 
reformátorokéi voltak, mert a szekularizált világban az Isten léte is 
kérdésessé vált, az üdvösségben nagyon sokan nem hisznek, ezért nem 
keresik a megigazulást és a kegyelmes Istent. Az egység megmutatná 
a világ előtt, hogy komolyan hiszünk Istenben, és az egyre terjedő 
iszlám világ számára pedig a Jézus Krisztusba vetett hit tanúság-
tételét. Van-e remény keresztény egységre? Van, mert a Szentlélek 
a fő munkálója. Van emberi alapja is a reménykedésünknek, a 20. 
század és századunk erre a példa. Ökumenikus szellemű keresztény 
emberek számára nincsenek kényes témák. Jóllehet, a teológusoknak 
kell a teológiai megegyezésre jutniuk, ahogy ez történt a megigazulás 
kérdésében is a katolikus és evangélikus egyházban, de a gyakor-
latban való keresztény élet a hívekre vár. Jól tudjuk, az egység Isten 
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ajándéka lesz, de ugyanakkor feladat is. Az emberi szív megtérésével 
kezdődik, az imádsággal és a tettekkel folytatódik. A katolikus egyház 
a II. vatikáni zsinaton nagy nyitással fordult az elszakadt testvérek 
felé, a pápai megnyilatkozások pedig magukat a reformátorokat is új 
megvilágításba helyezte, mint a hit tanúit. A szentté avatott II. János 
Pál pápa tanította még Magyarországon: „a katolikus egyház vissza-
vonhatatlan döntéssel elkötelezte magát az ökumenikus mozgalommal 
és azt minden lehetséges módon szeretné elősegíteni.”

Az ötszáz éves évforduló – reméljük az emlékezésen és a tanúságok 
levonásán túl – lendít majd az ökumenikus mozgalmon, de az az öku-
menizmus tőlünk is nagy erőfeszítést kíván, ahogy Jean Guitton aka-
démikus mondta a múlt évezred végén: „A századvég ökumenizmusa 
szükségképpen feszített lesz. Mert itt arról van szó, hogy a szeretetet 
összhangba kell hozni az igazsággal. És ez csak egy módon lehetséges: 
az igazság kölcsönös szeretete által.”
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a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának pro-
fesszora, dékánja

a kÖzÖsség perspekTívája 
és akadályai kaTolikus szemmel

Ötszáz év telt el a reformáció kezdetétől. Lutheránus és katolikus oldal-
ról eltérő értelmezések születtek az egység és a közösség megvalósítá-
sára, mely egyik oldalon jelentette a lutheri 95 tétel megfogalmazását, 
a másik oldalon pedig a trienti zsinat (1545–1563) teológiai válaszát a 
felvetésekre. Jól tudjuk, hogy a különbségek nem maradtak meg a sza-
vak szintjén, hanem sajnálatos módon félreértések, sőt vallásháborúk 
jellemezték a reformáció első századait. A tettlegességben is megnyilvá-
nuló ellentéteknek már semmi köze nem volt az evangéliumhoz, mert 
ezek gyakran uralkodói és fejedelmi érdekeket szolgáltak. A szándék, 
hogy teológiai és fizikai elégtételt vegyünk a másikon, szellemi kény-
szerítéssel vagy katonai eszközökkel gyakorlatilag kudarcba fulladt, 
és csak a meglévő sebeket tágította.

A megosztottság valósága mindig a történelem talaján születik, a 
keresztények közötti kapcsolatban az emberi törékenység következ-
ményeként. Nagyon is szükség volt a 20. századra, mely egy asztalhoz 
ültette először a protestáns felekezeteket, majd pedig a több egyházi 
közösségből álló protestánsokat egyenként a római katolikus egy-
házzal, melynek egyik szép megnyilvánulása a II. vatikáni zsinat 
(1962–1965) volt, ahol megfigyelőként vehettek részt a reformációból 
születő egyházak a római katolikus egyházi gyűlésen. Ez a közelség és 
a másik gondolkodásának, hagyományának fokozatos megismerése a 
szembenálló feleket először tárgyalófelekké, majd pedig testvérekké 
tette. A nézeteltérések meghaladására vegyes bizottságok jöttek létre, 
melyeknek célja volt egy közös út megtalálása, amelyekről egyébként 
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a lutheránus–római katolikus egységbizottság egy dokumentumot is 
megfogalmazott 1980-ban Ways to Community – Utak a közösséghez 
címmel.1 Maga a cím is azt sejteti, hogy többféle megközelítése lehet 
az egyházi értelmezésnek és egy lehetséges egységnek evangélikusok 
és római katolikusok között. Aki zarándokúton vagy hegyi kirándu-
láson részt vett, nagyon jól tudja, hogy az út során vannak felemelő, 
magasztos és embert próbáló, néha gyötrelmes szakaszok.

A közösséget megtalálni és megélni csak úgy lehet, ahogy azt egy 
másik, ugyancsak 1980-ban megjelent közös nyilatkozat címe tartal-
mazza: All Under One Christ – Mindannyian az egy Krisztusban2. Vagyis 
Krisztusban és Krisztus alatt képzelhető el az az egység, amelyről a 
II. vatikáni zsinat Unitatis redintegratio kezdetű határozata főképp 
a katolikusok felé kimondja, hogy „ismerjék el Krisztus gazdagságát 
és az erények gyakorlását olyanok életében, akik tanúságot tesznek 
Krisztusról” (UR 4).3 Ugyanitt a zsinat megállapítja, hogy a mi épülé-
sünkre is szolgálhat mindaz, amit a Szentlélek kegyelme különvált 
testvéreinkben megvalósít (UR 4). A 20. század utolsó évtizedeiben és 
a 21. század mögöttünk hagyott évei során korábban soha nem látott 
közeledés indult meg protestánsok és katolikusok között. 

A Szentlélek ott fúj, ahol akar (Jn 3,8). A zsinat felismerte, amikor kije-
lentette, hogy „az ökumenikus mozgalom a Szentlélek kegyelmének ih-
letése nyomán jött létre”. A közösségépítés kiemelkedő állomásai pedig 
1910 (Edinburgh), 1948 (Amszterdam), 1961 (Újdelhi), 1962–1965 (Róma, 
Vatikán), 1995 (Ut unum sint ökumenikus körlevél), 1999 (közös nyilat-
kozat), 2007 (Nagyszeben), 2016. október 31. (a reformáció napja, Lund, 
Svédország). Ezeken a helyeken mind jelen volt a Lélek, és sugallja, fújja, 
árasztja a kegyelmet, majd Lundban is néhány nap múlva, mert ezt az 
emberinek tűnő találkozást ismét csak az „egy Krisztus alatt” szeretnék 
a testvéregyházak megvalósítani. Vannak természetesen olyan pontok 
a teológia és a hitgyakorlat területén, melyeknek közös megértése még 
sok türelmet, belátást és nem utolsósorban imádságot kér. 

A közösség elérésének mintegy feltétele a folyamatos párbeszéd, a 
Szentírás közös olvasása és értelmezése, valamint a közös imádság, 
ami a II. vatikáni zsinat szerint is „az ökumenikus mozgalom szíve, 
és hatékony eszköz az egység kegyelmének elnyerésére” (UR 8).4 Ez 

 1 Vö. Vie verso la communione.
 2 Vö. Tutti sotto uno stesso Cristo.
 3 A teljes szöveget lásd: UR.
 4 VI. Pál (1963–1978) a párbeszédet tette meg pápaságának kulcsszavául. Vö. pál, VI. 

2009. 
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a lelki ökumenizmus mintegy a hajtómotorja a most még bennünket 
elválasztó kérdéseknek, legyen az a primátus, az apostoli szukcesszió, 
az eukharisztia vagy a szentek tiszteletének a kérdése. Ezen a ponton a 
fontolva haladóknak és az előreszaladóknak együttesen kell megállapí-
taniuk, hogy létezik egy jóllehet eddig még nem tökéletes, de valóságos, 
növekvő egység. Jogos azonban a hívek között is megnyilvánuló szent 
türelmetlenség, mert míg imádkoznak, egyre inkább vágyakoznak a 
Krisztusban való egységünk világos kifejezéseinek a felmutatására. 
Erre éppen a mostanihoz hasonló találkozók juttathatnak el, mert 
Szent Pállal mi is elmondhatjuk, hogy Krisztus szeretete sürget minket 
(2Kor 5,14). 

Az ígéretes jövőt a keresztények együttműködésére a világ mai 
helyzete is sürgeti. Ezért – ahogy II. János Pál pápa megállapította az 
Ecclesia in Europa kezdetű írásában5 – „a testvéri és meggyőződéses 
ökumenikus együttműködés el nem hárítható kötelezettségként jelenik 
meg.” (EE 54) Ez egyrészt azért is fontos, mert az evangélizálás ered-
ményessége összefügg az egységről tett tanúságtétellel, mely Krisztus 
minden tanítványának a feladata – s melyről szinte évszázadokon át 
nem vettünk tudomást. Az evangélium hirdetése ugyanis magában 
foglalja az együtt haladást, ezért, ahogy szintén II. János Pál pápa meg-
állapítja: „az evangelizálás és az ökumenizmus elválaszthatatlanok 
egymástól” (EE 54).

Közös elképzeléseink megvalósításához mindenki részéről türelmes 
és állhatatos, igazi reménységtől s ugyanakkor józan realizmustól átha-
tott elkötelezettségre van szükség, mely arra irányul, hogy becsüljük 
meg azt, ami már egyesít bennünket, hogy kölcsönösen értékeljük 
egymást, szabaduljunk meg az előítéletektől, ismerjük meg és szeres-
sük egymást (EE 30).

Az együttműködéshez szükséges emellett az igazság szenvedélyes 
keresése. Ennek eszköze a párbeszéd és a helyzetfelmérés. Ezt köve-
tően további célokat kell találnunk az út folytatásához és magukat a 
keresztényeket megosztó különbségek legyőzéséhez (EE 30). Ferenc 
pápa ezt kiegészíti azzal, hogy tudatosítsuk, hogy együtt zarándoko-
lunk. Ezért gyanakvás és bizalmatlanság nélkül rá kell bíznunk a 
szívünket útitársunkra, és együtt kell néznünk elsősorban arra, amit 
keresünk: a békét az egyetlen Isten arcán. Bízni a másikban olyasmi, 
amit kézműves munkával hozunk létre; a béke és az egység kézműves 

 5 EE = János pál, II. 2003.
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munka eredménye: – ahogy Jézus mondta – Legyenek mindnyájan egy; 
és boldogok a békességszerzők.6

A fiatalokat arra kell nevelni, hogy éljenek a találkozás lehetőségei-
vel, azért, hogy a helyesen értett ökumenizmus az egyház életének és 
cselekvésének rendes megnyilvánulása legyen (EE 31).

Közös programjaink és terveink legmélyebb alapja az Isten igéje, 
amely valamennyi egyház számára az ígéret nagy jele (EE 17).

A közösség akadálya épp az lenne, ha megállnánk ezen az úton, 
amely egymás felé visz. Nem fordulhatunk vissza egy korábbi álla-
potba, hanem folytatnunk kell, nem veszítve kedvünket a nehézségek 
és fáradalmak miatt, és bíznunk kell abban, amit már elértünk, mert 
Isten segítségével a kölcsönös megbecsülés, az igazság keresése, a sze-
retetben való együttműködés, s mindenek felett az életszentségre való 
törekvés meghozza a gyümölcsét, az egyre bővülő keresztény egységet 
(EE 31).

Így a teológiai egyeztetések és konferenciák szellemi világából át kell 
lépnünk a szeretet világába, mert ötven év közös teológiai munka már 
megmutatta, hogy képesek vagyunk közösen imádkozni, megjelenni, 
képviselni evangéliumi ügyeket, és bár nem szabad a célt elővételezni, 
mintha már semmi különbség nem lenne az egyházak között, de mégis 
a megbékélt különbözőségekkel együtt közösen tehetünk tanúságot a 
szentháromságos Isten létéről, továbbá az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
iránt megnyilvánuló kapcsolatunkról.7

A 21. századot Krisztus világosságában kell látnunk. Nem a kü-
lönbségek hangsúlyozásával, hanem az egység szüntelen keresésé-
vel. Az ugyanis az igényes feladatunk, hogy a világ Világosságának 
„visszfénye” legyünk. Nem külön-külön, hanem együtt. Olyan feladat 
ez, amelybe beleremegünk, ha az egység megvalósításában átérez-
zük felelősségünket, főképp, ha gyengeségeinkre tekintünk, amelyek 
fénytelenné tesznek bennünket, és ugyanakkor árnyékot vetnek ránk. 
De mégis lehetséges ez a feladat, ha kitárjuk magunkat Krisztus vilá-
gossága előtt.8

Ferenc pápa hangsúlyozza, hogy a keresztény maga „küldetés a 
jóra”!9 Fel kell ismernünk, hogy meg vagyunk bélyegezve a megvilá-
gosításra, a megáldásra, az éltetésre, a felemelésre, a gyógyításra, a 
szabadításra. Ebben a megvilágításban az ökumenizmus az emberi 

 6 Jn 17,21; Mt 5,9. Vö. ferenc 2013.
 7 Erről lásd még: kasper 2009.
 8 János pál, II. 2001, 61.
 9 EG 273.
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család egységének tett szolgálat.10 Beiktatása után nem sokkal Ferenc 
pápa kijelentette, hogy örömmel és báran kell tanúságot tennünk, mert 
ez a keresztények közötti egység legjobb szolgálata.11

Ha ezt tesszük, akkor úgy, mint az emmauszi tanítványokhoz, Krisz-
tus hozzánk csatlakozik, és ő maga tárja fel a Lélek erejében, hogy 
miként lehet a teljes egységre eljutni, hogy ne külön-külön utakon 
járjunk, hanem azzal, aki maga az út s aki mindannyiunkért meghalt 
és feltámadt, s hogy immár lángoljon a szívünk és tanúságot tegyünk 
Krisztus egyetlen egyházáról, hogy higgyen a világ.12
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a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, 
a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke

reformáTus hozzászólás 
az ÖT Ökumenikus felszólíTáshoz

„Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek,  
és tanúim lesztek…” (ApCsel 1,8)

a TiszTeleT és a hála hangja

Reformátusként tisztelettel adózunk annak, hogy a reformáció 500 
éves jubileumi megemlékezésére az evangélikus egyház egy 50 éves 
katolikus–evangélikus párbeszéddel készült. 

Reformátusként is megfontolandó mindaz, amit a 2017-es megemlé-
kezés sajátosságaként megfogalmaznak a rendelkezésre álló dokumen-
tumok. Ezek összefoglalása A szembenállástól a közösségig című kötet, 
ami áttekintést nyújt az evangélikus–római katolikus párbeszédről és 
kifejezi, hogy evangélikusok és római katolikusok közösen készülnek 
a 2017-es megemlékezésre. 

Ennek a közös előkészületnek meghatározó mérföldköve volt a Közös 
nyilatkozat a megigazulás tanításáról című dokumentum, amelyet a 
Lutheránus Világszövetség és a Vatikán 1999-ben írt alá, illetve római 
katolikus részről jóval korábban, a II. vatikáni zsinat határozatai is 
ide sorolhatók. Ez a zsinat elismerte a Szentírás fontosságát, minden 
megkeresztelt egyetemes papságát, a megújulás iránti igényt, valamint 
a megszentelődés és az igazság elemeinek jelenlétét a római katolikus 
egyház struktúráján kívül is. 

Ezt a folyamatot segítette az egyre szélesebb körben kialakuló öku-
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menikus párbeszéd, amely túllép a felekezetek közötti különbségeket 
hangsúlyozó mintákon, elsősorban arra tekintve, ami közös és csak 
ezután veszi számba a különbségeket. Az eltéréseket természetesen 
nem lehet figyelmen kívül hagyni vagy mellékesen kezelni, hiszen 
az ökumenikus párbeszéd a keresztyén hitigazság közös keresésének 
folyamata.

az ÖTszáz éves megemlékezés sajáTos 
karakTere

Reformátusként is fontosnak tartjuk azokat a megállapításokat, ame-
lyeket a 2017-es megemlékezés sajátos karaktere kapcsán megfogalmaz 
a dokumentum. 

Ennek a megemlékezésnek fontos szempontja, hogy az ötszáz éves 
megemlékezés karaktere eltér a korábbi megemlékezésekétől.

Ez az első ökumenikus megemlékezés, amelyben mindkét fél látja, 
hogy a politikai, társadalmi és gazdasági kihívások, valamint a val-
lási pluralizmus mindenkit egyaránt érintenek. Tehát vége annak az 
időszaknak, amikor egymással szemben állva határozzuk meg ön-
magunkat. 

Ez az első megemlékezés, amely globális, szekuláris környezetben 
történik. Ma már az egész világon számtalan felekezethez tartozó ke-
resztyének élnek. A szekularizáció miatt sokan kiléptek az egyházból 
vagy megfeledkeztek keresztyén hagyományaikról. A felejtési folyamat 
eredményeként az egyházat valaha megosztó kérdések nagy része ma 
már ismeretlen. Nem építhetünk a hagyomány felejtésére, ugyanakkor 
fel kell tennünk a kérdést, hogy egy vágtatóan változó világban mi az, 
ami megőrzésre érdemes, illetve az elfelejtett hagyományt hogyan 
adhatjuk tovább kortársainknak, valamint hogyan tehető vonzóvá a 
keresztyén élet.

A 2017-es megemlékezés legújabb kihívása az, hogy a sokszínű ke-
resztyénség, valamint a sokvallású és szekularizált környezet egyre 
sürgetőbbé teszi azt, hogy Jézus Krisztus evangéliumát közösen, hitele-
sen, felekezeti ellentétek nélkül jelenítsük meg. 
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reformáTus kiemelések  
a kÖzÖs megemlékezés kapcsán

Reformátusként szeretném kiemelni a dokumentumban megfogal-
mazott alábbi szempontokat, amelyek számunkra is meghatározóak, 
fontosak a közös megemlékezésre készülve, és amelyek minket is se-
gítenek, hogy ehhez a folyamathoz a szembenállástól a közösségig jó 
lelkiismerettel kapcsolódjunk. 

– Az egyház Krisztus teste. Egy a Krisztus, a teste is egy. 
– Üdvözöljük a II. vatikáni zsinat tanítását, miszerint akiket megke-

reszteltek és akik hisznek Krisztusban, de nem tartoznak a római 
katolikus egyházhoz, azokat is jogosan ékesíti a keresztyén név, 
ezért egymást méltán ismerjük el testvéreknek. 

– Komolyan vesszük Isten igéjét, az 1Kor 12,26-ot, miszerint, ha a 
testben szenved az egyik tag, vele együtt szenved a többi is, ha 
dicsőségben részesül az egyik tag, a többi is vele együtt örül. Ez 
igei alapja is a közös emlékezésnek. 

– Üdvözöljük azt a nagyon fontos teológiai megállapítást, miszerint 
a reformáció egyházainak születése nem a reformációhoz, hanem 
a pünkösdi eseményhez köthető. A reformátoroknak nem volt 
szándékunkban új egyházat létrehozni, hanem a meglévő egy, 
szent, egyetemes egyházat szerették volna megújítani.

– Fontosnak tartjuk a „megemlékezés” kifejezést, vagyis komolyan 
vesszük a római katolikus egyház kérését, miszerint azt, ami 
külsőleg mégis egyházszakadásban ment végbe, noha nem ez 
volt a szándék, azt ne ünnepeljük, hanem arról megemlékezzünk. 
Hiszen teológiailag felelősen gondolkodó, hívő ember soha nem 
ünnepelheti a keresztyének egymástól való elszakadását. 

– A közös megemlékezést valójában az evangélium közös öröme, 
Jézus Krisztus megváltó tette teszi lehetővé. Ez pedig mindnyá-
junké. Valójában ezeket a keresztyén javakat ünnepeljük, ezekért 
adunk hálát, amelyeket egymásban felismerünk, elismerünk és 
amelyek közös örökségünkből erednek, valamint különvált test-
véreinknél is megtalálhatók, akik ugyanúgy tanúságot tesznek 
a Krisztusról, mint mi.

– A közös megemlékezés önvizsgálatra, bűnbánatra hív, hogy szám-
ba vegyük azokat a túlkapásokból fakadó tévedéseket, bántáso-
kat, amelyeket egymással szemben elkövettünk. A 16. századi, 
illetve az azt követő vitákat az határozta meg, hogy a felek meg-
cáfolják és legyőzzék egymást. Ez pedig előítéletekkel terhelten 
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csak elmérgesítette a konfliktust. De már a római katolikusok is 
komoly lépéseket tettek az egység ellen elkövetett vétkek megval-
lása terén.1 Ezeket a konkrét lépéseket más felekezetek bűnbánati 
megnyilatkozásai követték. 

– A közös megemlékezés alkalmat ad arra, hogy imádkozzunk az 
egységért, ahogy a mi Urunk is imádkozott azért (Jn 17,21). En-
nek az imádságnak fundamentuma az a bizonyosság, hogy Jézus 
Krisztus testének megosztottsága ellenkezik Isten akaratával, 
és ellentmond az apostoli intésnek is, amit Pál a Efezusi levél 
4,3–6-ban fogalmazott meg: „…igyekezzetek megtartani a lélek 
egységét a békesség kötelékével…” Valóban egy a test, egy a lélek, 
egy a reménységünk, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy 
az Istene és Atyja mindeneknek.

az ÖT Ökumenikus felszólíTásról konkréTan

Reformátusként az öt ökumenikus felszólítást teológiailag megfon-
tolandónak, számunkra is kiindulópontnak tarthatjuk. Mindezeket 
református részről én természetesen csak egyéni meglátásként fogal-
mazhatom meg, hiszen hivatalosan testületeink illetékesek a tényleges 
állásfoglalásra és azok kimondására. 

Az első felszólítás: A három történelmi egyház az egymással való 
párbeszéd során először mindig arra tekint, ami összeköt, noha a kü-
lönbségek könnyebben láthatók. 

Második felszólítás: A három történelmi egyház enged a Szentlélek 
folyamatos megújító erejének, a transzformáció, a találkozás, a tanú-
ságtétel Szentírásból következő hármasságában. 

Harmadik felszólítás: A három történelmi egyház újra elkötelezi 
magát a látható egység keresésére konkrét, közös cselekedetekre tö-
rekedve ebben. 

Negyedik felszólítás: A három történelmi egyház közösen fedezi fel 
újra Jézus Krisztus evangéliumának erejét a mai korban.

Ötödik felszólítás: A három történelmi egyház közösen tesz tanúságot 
Isten kegyelméről, az ige hirdetése és a világban végzett szolgálat által. 

 1 VI. Adorján pápa, 1522; VI. Pál, II. vatikáni zsinat 2. ülésének megnyitó beszéde; II. 
János Pál pápa, Genf, Egyházak Világtanácsánál tett látogatása, a debreceni látoga-
tása során a gályarab emlékmű megkoszorúzása, 1984.
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Összefoglalva: A három történelmi egyház együttes célja, hogy min-
denben Jézus Krisztust vallják meg, aki Isten Fia, Megváltó, és akire 
szüksége van a világnak is. Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére 
(Fil 2,11). 

függelék a fenTi gondolaTokhoz – 
kérdések a láThaTó egyházzal kapcsolaTosan

Fogyatkozó egyház. Vizsgálhatjuk az okokat. Készíthetünk szociológiai 
vizsgálatokat, demográfiai mutatókat. Követhetjük a mobilizációs irá-
nyokat, az életmód és életminőség változását, a lelkipásztor társadalmi 
presztízsének változását. Elemezhetjük a hagyománytörés okait és 
következményeit, az új generációk gyökértelenségét minden területen, 
valamint az egyháztársadalom megváltozását. Természetesen ezeket 
a folyamatokat ismerni kell. Az okok jó részben rajtunk kívül állók. 
Vágtázva változik a világ körülöttünk: a településszerkezet, az életmód, 
az életritmus kiszámíthatatlanabbul pulzál, miközben egy egyházilag 
gyökértelen nemzedék unokáival lenne most dolgunk.

A megoldás kapcsán racionálisan elkezdhetünk kitalálni módsze-
reket, nekikezdhetünk ezek megvalósításának. Tettük is ezeket az 
elmúlt ciklusban: megőrizni, amink van, vidéken, gyülekezetekben, 
épületekben, közben koncentrálni a változás kínálta új kihívásokra, 
új szolgálati területeket kiépíteni, ide az alkalmas embereket meg-
találni, a felekezeti kegyesség keretei között új formákat elindítani, 
intézményeinkben jól szolgálni, mindezek helyes arányát megtalálni. 

Vallom, nem vagyunk fogyatkozó egyház. Számomra a statisztikai 
adat nem teológiai kategória, de figyelmeztetés. 

Ezt a figyelmeztetést, a számok tükrében leginkább abban fogalmaz-
hatjuk meg, hogy a 2011-es népszámlálás 4,5 millió fővel jelölte azok-
nak számát, akik a felekezeti hovatartozásra vonatkozó kérdést vala-
milyen formában figyelmen kívül hagyták. Ez az össznépesség fele. Ezt 
az óriási tömeget sem a történelmi egyházak, sem a kisegyházak nem 
tudják elérni. Valójában az történik, hogy okos missziói stratégiákkal 
egymástól halásszuk el az embereket, miközben a vallástalanok száma 
bevallottan és rohamosan növekszik. A kistelepüléseken, elhagyatott 
falvakban felelősen újra kell gondolnunk a jövőt, az ott található épített 
örökségünk sorsát. Ugyanakkor a nagyvárosokban mégsem találjuk 
meg az embereket, pedig erre a célra számos programot működtetünk. 
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Az egység nem üres szólam, hanem bibliai követelmény, amelyért a 
mi Urunk, Jézus Krisztus főpapi imádságában könyörgött (Jn 17,21–22), 
és amelyhez több kijelentésében is áldott ígéreteket fűzött (Mt 18,19). 

Az egységért való munkálkodás, annak megélése az igei alapokon 
túl gyakorlati szempontból is nélkülözhetetlen, hiszen egy megosztott 
világban, az ige egyháza csak egységben tud hitelesen jelen lenni a vi-
lágban. Másrészt pedig „egység” nélkül, tartós feszültségben nem lehet 
érdemi munkát végezni, abban előbb-utóbb mindegyik fél felőrlődik. 

Tágabb kitekintésben: egy megosztott világban az egyház csak egy-
ségben tudja „hatékonyan” kommunikálni az evangéliumot. Ezt érde-
mes lenni szekularizált világunkban felelősen újragondolni. 

Hangsúlyozom, nem egy igeszerűtlen, teológiátlan, elvtelen, nem 
is szervezeti egységről van szó, hanem arról az egységről, amely a mi 
Urunk, Jézus Krisztusban adatott nekünk, és amely az evangéliumot 
és az ebből következő örökkévaló értékrendszert a teljes Írás alapján 
tisztán tanítja, ha kell, prófétai bátorsággal hirdeti és éli. 

Ez az egység mindig a legfontosabb múltra, a „Krisztus-eseményre” 
való emlékezésen alapul, de amely sokkal több mint emlékezés, hiszen 
feltámadott, élő Urunk van, akivel ma is közösségben vagyunk, igéje 
és Lelke által.

Ez az egység minden felekezetnek először a saját egyházán belüli 
egységet jelenti.2 Amikor ezt kimondjuk, akkor a különféle kegyességi 
irányzatokat, megújulási mozgalmakat is ide értjük, ha azok az ige 
mérlegén megállnak, és nem csupán leplezett önmegvalósító érdek 
hozta őket létre. 

Az egységért továbbra is imádkozni kell, az egységért tenni kell, 
nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy bárki is elhagy-
jon bennünket, mert csalódott bennünk, vagy egyszerűen csak azért, 
mert meg sem hallgatták őt. 

Az egység munkálásának titka: tisztán hirdetni és hitelesen élni 
Isten igéjét és az Úr elvégzi a többit az egységet illetően is. Meggyő-

 2  Az egység felemelő megélése volt, amikor 2009-ben a Kárpát-medencei Magyar Re-
formátus Egyház létrejöttét mondtuk ki. Lám, noha az emberek által húzott határok 
még adottak, de a Jézus Krisztus által, az Ige és a Szentlélek közösségében létrejött, 
közös örökségünkön alapuló egység ennek ellenére megakadályozhatatlan, él és 
működik; ide ölelve, a mi esetünkben a szórványokban élő magyar reformátusokat 
szerte Nyugat-Európában, a tengerentúlon és a világban. Ez az egység a Magyaror-
szági Református Egyház életére, működésére nézve is elengedhetetlen, hiszen mi, 
akik az anyaországban élünk és szolgálunk az Ige egyházában, lehetetlen, hogy a 
ránk bízott ügyet bármiféle töréssel tovább gyengítsük. Szükségünk van egymásra, 
mindenkire.
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ződésem, ahol Isten igéjét tisztán hirdetik, ott az üzenet a különböző 
kegyességi igényű embereket is egyben tartja. 

Társadalmi presztízsünk szempontjából is rendkívül fontos az egység, 
hiszen a protestantizmusnak egyébként is nagy nyomorúsága, hogy 
a „hitvallók” egymásnak estek, és ezerfelé darabolódtunk, így nincs 
olyan „felületünk”, amely a mai kommunikációs ingerküszöböt eléri. 
Vagyis ha mondunk valamit, arra nem biztos, hogy odafigyelnek. Pedig 
van mondanivalónk: mégpedig életmentően fontos üzenetünk van a 
világ számára. 

Valóban elengedhetetlen, hogy hitvallási, etikai, társadalmi, közéleti 
kérdésekben hallhatóan és világosan állást foglaljunk. A következő idő-
szaknak nagy feladata lenne, hogy az ezzel kapcsolatos hiányt pótoljuk 
még akkor is, ha ez óriási és szinte kivitelezhetetlennek tűnő feladat, 
hiszen ilyen témák kapcsán olyan erők feszülnek egymásnak, amelyek 
akár robbanhatnak is. Éppen itt merül fel a kérdés, hogy képesek va-
gyunk-e Isten igéjét együtt helyesen érteni, tisztán hirdetni, és a jelen 
történései, eseményei között is bátran meghirdetni azt anélkül, hogy 
egységünk csorbát szenvedne. 

A társadalmi felelősségvállalás azonban nemcsak a társadalmi igaz-
ságosságért folytatott küzdelemben mutatkozhat meg, hanem számos 
más területen is. Például, hogy hogyan képviselhetjük egy mai, sok-
színű világban hitvallásunkat, az ebből következő örökkévaló érték-
rendszert, saját múltbeli örökségünket; hogyan képviselhetjük egy 
multikulturális világban azt, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és 
az élet. Ebből következik a gazdagság és a szegénység helyes megélése 
is, mint ahogy a boldog házasságok, családok létének alapja is csak ez.

Tényszerűen, de fájdalommal állapíthatjuk meg, hogy a protestáns 
megnyilatkozások országos és világméretekben is csak ritkán érik el a 
kommunikációs ingerküszöböt, saját belterjességünkön túli hatásként 
értve ezt.
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az ÖT Ökumenikus felszólíTás – 
pünkÖsdi szemmel

1. a pünkÖsdiek helyzeTe

1.1. Teológiai szempontok

A pünkösdiek a reformáció örököseinek tekintik magukat, hálásak az 
akkor felismert és gyakorlatba ültetett igazságokért. A sola Scriptura, 
sola fide, sola gratia és a solus Christus teológiájuk alapjaihoz tartoznak. 
Az életszentség kérdésében a metodista és a római katolikus hitfelfo-
gás áll közel hozzájuk. Bár érdemszerző hatást nem tulajdonítanak a 
biblikus jócselekedeteknek, de vallják, hogy az egyedül kegyelemből 
és hit által megigazított élet velejárója a megszentelt életforma. Spi-
rituális nyitottságuk a katolikusok csodákra és belső lelki átélésekre 
való fogékonyságával rokon. A pünkösdiek inkább mozgalomként 
vagy közösségként tekintenek magukra, ezért számukra nem olyan 
hangsúlyosak az egyházjogi kérdések. Az egyetemes egyház részének 
tekintik mozgalmukat. A szervezeti szétválások vagy a felekezeti egye-
sülések náluk könnyebben megtörténhetnek. A pünkösdi dogmatika 
nem lezárt. Ezért az ökumenikus teológiai párbeszédben bizonyos 
kérdésekben rugalmasan tudnak részt venni, és másokkal együtt 
formálódhat dogmatikájuk a közösen felismert és elfogadott bibliai 
igazságokban. Amilyen mértékben könnyebbséget jelent a felekezet-
közi teológiai párbeszédekben ez a „lezáratlan” dogmatika, legalább 
olyan mértékben okoz nehézséget is. Ha egyes teológusaik bizonyos 
kérdésekben egyességre jutnak, az nem jelenti azt, hogy az egész pün-
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kösdi mozgalom ezt elfogadja. Az ökumenikus együttműködést segíti 
a liturgiai hagyomány hiánya is. A hitvalló bemerítés szilárd elve 
és gyakorlata viszont a katolikus és a reformáció korából származó 
egyházak teológiai felfogásával és gyakorlatával is ellentétes. Ebben 
a kérdésben a kölcsönös elfogadás nagyobb nehézségbe ütközik, mint 
a katolikusok és az evangélikusok között a másik egyház által kiszol-
gáltatott keresztség akceptálása.

1.2. Egyháztörténeti szempontok

Amikor elindult a pünkösdi mozgalom, szinte minden meglévő fele-
kezet híveire hatással volt. Ennek „veszélyét” az egyházak hivatalos 
elhatárolódással próbálták csökkenteni és súlyos elítélő nyilatkozatok 
is születtek részükről, amelyek hatására a pünkösdiek is szinte minden 
meglévő felekezettől elhatárolódtak. De ez a szembenállás – egyháztör-
téneti léptékekben mérve – rövid ideig tartott. Ebben segített az 1960-as 
évek karizmatikus megújulása az egyházakban. A katolikus, anglikán 
és evangélikus egyházakban meginduló karizmatikus mozgalmak és 
a pünkösdiek hamar felvették egymással a kapcsolatot. A teológiai 
különbözőség ellenére örömmel testvéreknek fogadták el egymást. 
Ami összekapcsolta őket, az a Szentlélek jelenlétének és munkájának 
megtapasztalása, és ez erősebbnek bizonyult, mint teológiai vitáik. Az 
egyházakon belüli karizmatikus csoportok hidat képeztek az egyházak 
főáramlata és a pünkösdiek között. Elkezdődtek a testvéri találkozá-
sok az egyházak teológusai és hivatalos vezetői, valamint a pünkösdi 
teológusok és vezetők között. A sokszínű és sokszervezetű pünkösdi 
mozgalomnak az ökumenizmus korában az az előnye megvan, hogy 
nem kell több évszázados gyakorlatot átértelmeznie, ami érzelmileg 
mindig nehéz. Ugyanakkor a nagyobb történelmi távlat hiánya és a 
mozgalmon belüli különbségek nehézséget is okozhatnak az ökume-
nikus párbeszédben. Bizonyos kérdéseket a pünkösdieknek maguk 
között is tisztázniuk kell.

1.3. Ökumenikus szempontok

Ahogyan Luther nem egy másik egyházat akart alapítani, hanem a 
meglevőt megreformálni, visszatéríteni az apostoli bibliai alapokra, 
úgy az első pünkösdi vezetők sem akartak egy újabb egyházat. Charles 
Parham, akinek a bibliaiskolájában a Szentírás tanulmányozása so-
rán „fedezték fel” a Lélekkel való betöltekezés és a nyelveken szólás 
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adománya közötti összefüggést, az egység apostolának is nevezte ma-
gát. Komolyan hitte, hogy a Szentlélek egységre vezeti a különböző 
felekezetek híveit. William J. Seymour, aki az 1906-ban indult híres 
„Los Angeles-i ébredés” vezetője volt, szolgálatai kezdetén sokszor 
prédikált a keresztények közötti egységről, ami a Lélek által jön létre. 
David du Plessis dél-afrikai pünkösdi vezető, aki az első Pünkösdi Vi-
lágkonferencia titkára volt, kezdte el a tényleges párbeszédet a Vatikán 
és az Egyházak Világtanácsa képviselőivel. Erőteljes munkálója volt 
a klasszikus pünkösdiek, az egyházakon belüli karizmatikusok és a 
független karizmatikusok közötti dialógusnak. Tevékenységét a kez-
deti időkben nemcsak nyitottság fogadta, hanem gyanakvás is minden 
érintett oldalról. XXIII. János pápa viszont meghívta megfigyelőnek 
a II. vatikáni zsinat üléseire. 1972-től a Vatikánban folytatott pün-
kösdi–katolikus párbeszéd társelnöke volt Kilian McDonnell atyával. 
Szolgálata során három pápával találkozott. Az Egyházak Világtaná-
csa több dél-amerikai pünkösdi egyházat vett fel soraiba 1961-ben 
az újdelhi kongresszuson. A katolikus egyházzal folytatott hivatalos 
párbeszédet követte hamarosan a protestáns egyházakkal való közös 
bizottságok felállítása. A sorban a legújabb az evangélikus–pünkösdi 
dialógus. A legutóbbi találkozó a Fülöp-szigeteken volt, amelyen részt 
vett Gáncs Tamás evangélikus lelkész.

2. az ÖT Ökumenikus felszólíTás

2.1. Elismerve (elfogadva)
Az első ökumenikus felszólítás az egymás elismerésére hív fel. Min-
den együttműködés és közösség alapja, hogy kereszténynek ismerem 
el a másik felekezethez tartozót is. Ha testvérem, akkor bár lehetnek 
különbségek közöttünk, de a leglényegesebb mégis összeköt. A 239. 
pont így fogalmaz: „A keresztség révén kölcsönösen elfogadják egy-
mást kereszténynek.” Az első felszólításban pedig ezt olvassuk: „…
megerősítve azt, ami összeköt.” 

A pünkösdiek készek a Krisztusban hívőket és a Krisztus-követő-
ket testvéreiknek tekinteni. Mivel a legtöbb evangelikál felekezethez 
hasonlóan a megtérésből fakadó hitvalló bemerítést gyakorolják, az 
egymás keresztségének elfogadása több kérdést vet fel, mint a katoli-
kusok és az evangélikusok között. Mivel a konfirmáció egy hitvallási 
esemény, ezért megoldás lehet a keresztség és a konfirmáció együttes 
cselekedetét hitvalló keresztségnek tekinteni. Így bár a hit nem előzi 
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meg a keresztséget, de idővel együtt járhat vele. „Aki hisz, és megke-
resztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Mk 16,16) Mivel 
minden keresztény felekezet között a keresztség kölcsönös elfogadása 
hosszabb időt igényel, egy már ma is járható út lehet, ha az egyetemes 
hitvallások alapján tekintjük egymást kereszténynek. Pál és Szilász ezt 
mondták a filippi börtönőrnek: I„higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz.” 
(ApCsel 16,31) Így kereszténységünk kölcsönös elismerésében fontos 
szerepe lehetne az Apostoli hitvallás és a Nicea-konstantinápolyi hit-
vallás elfogadása.

2.2. Felismerve

„…engednek a folyamatos transzformáció erejének az egymással való 
találkozás és a hitről való kölcsönös tanúságtétel által.” A második 
felszólításban az egymás megismerésére kapunk buzdítást. A közös-
ségben a kölcsönös párbeszéd során felismerjük a másik testvérben 
a Krisztust. A pünkösdiek örömmel vesznek részt olyan alkalmakon, 
amikor más felekezetű testvéreik tanúságtételüket mondják el, és 
ők is megoszthatják hitben szerzett bizonyságaikat. A Szentlélek je-
lenlétének felismerése egymás életében és szolgálatában a teológiai 
különbségek súlyát csökkentheti. Hitünk kölcsönös megvallásának 
transzformáló hatása van.

2.3. Együtt megélve

Egy újabb előre lépés lehet a harmadik felszólítás alapján, amikor már 
nem csupán meghallgatjuk, hogyan cselekszik Isten a másik testvér 
életében, hanem közös missziói aktivitásban tapasztaljuk meg Isten 
munkáját. Meggyőződésem, hogy a közös szolgálatok vannak a legna-
gyobb hatással az ökumenére. Jó példa erre a római katolikus egyház 
által szervezett „városmisszió”, amelyben felkérésre evangélikusok és 
pünkösdiek is részt vettek, más keresztény testvérekkel együtt. Erős-
ségeinkkel segítségére lehetünk a másik testvérnek gyengeségében, 
és alkalmatlanságunkban megtapasztalhatjuk, hogy együtt mégis 
alkalmassá válhatunk. Hasonló gyengeségeinket együtt könnyebben 
küzdhetjük le. A jó és hiteles szakemberek közös kinccsé válhatnak. 
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2.4. Együtt felfedezve

A 21. században hatalmas emberi és társadalmi kihívásokkal kell 
szembenéznünk. A családok felbomlása, az embereket megnyomo-
rító függőségek, a szegénység növekedése és az itt fel nem sorolható 
emberi problémák sokasága kihívás az egyház számára, vajon van-e 
adekvát válasza a mai világ számára. Meggyőződésünk, hogy az ember 
legalapvetőbb problémáira az evangélium ma is a megoldás. Maga az 
egyház is sok nyomorúságtól szenved, az evangélium megújító erejére 
felekezeteinknek is szüksége van. Ha együtt hirdetjük az evangéliumot 
és együtt hallgatjuk a megváltozott életekről szóló tanúságtételeket, 
felfedezzük a Krisztus evangéliumának erejét közöttünk. Nem az válik 
hangsúlyossá, ki hirdette az evangéliumot, hanem az, hogy evangélium 
hirdettetett. Erről szól a negyedik ökumenikus felszólítás. 

2.5. Közös misszióval

„…közösen tesznek tanúságot Isten kegyelméről az ige hirdetése és a 
világban végzett szolgálat által.”

A pünkösdieket mindig is jellemezte a szegények, a társadalom pe-
remén élők felkarolása. Humanitárius szervezeteik a világ minden 
részén tevékenykednek a rászorulók között. Igen sok szolgálatukat 
ökumenikus szervezetekkel összefogva végzik. A nem keresztény 
többségű társadalmakban ez az együttes segítség a jézusi szeretetről 
szól, és nem a résztvevő felekezetekről. Példa erre a Magyar Pünkösdi 
Egyház egyik segélyprogramja. Kongóban immár tizenegyedik alka-
lommal járt – munkatársával – Béres János lelkész. Útjaik során a ma-
gyarországi támogatásból iskolát építettek, munkahelyeket létrehozó 
üzemeket indítottak, lepratelepeket láttak el több hónapra elégséges 
élelemmel, valamint kórházak felszerelését és gyógyszerekkel való 
ellátását biztosították. Szolgálatuk során több pünkösdi fenntartású 
intézményt támogattak, de most témánk szempontjából egy sajátos 
szolgálatot emelnék ki. A katolikus Nyolc Boldogság Közösség magyar 
misszionárius orvosa, dr. Hardi Richárd Cabindában végzi szolgálatát, 
a területére eső nyolcmillió ember egyetlen szakképzett szemészor-
vosaként. Már több mint tízezer szemészeti műtétet végzett. Béres 
Jánosék a misszió klinikáját évről évre támogatják a katolikus misszi-
onáriusokkal teljes testvéri közösségben. A szolgálatban a katolikus 
közösség és a pünkösdi misszionáriusok teljes elfogadásban egymásra 
találtak. Amikor megérkeznek a magyar pünkösdiek, megszólal a ha-
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rang a missziós telepen, és közös hálaadó istentiszteletet tartanak. Az 
ott élő emberek pedig azt látják, hogy a keresztények együtt segítik 
őket. Nagy hatással bír az ökumenikus szeretetszolgálat a résztvevő 
felekezetekre és a világra egyaránt.

Az öt ökumenikus felszólítás összegzéseként elmondhatom, a pün-
kösdiek örömmel fogadják, hogy azok elsősorban nem teológiai, hanem 
gyakorlati jellegűek és ezekhez szívesen csatlakoznak. Hamarabb 
jutunk így közösségre, ennek testvéries légkörében pedig a teológusok 
végezhetik szükséges tudományos egyeztető munkájukat.
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szembenállás helyeTT kÖzÖsség 
a hívők között

Nagyon köszönöm a meghívást a konferenciára, és igyekszem – ebben 
a különleges helyzetben, egyetlen laikusként – helytállni.

Katolikus családban nőttem fel, szüleim példamutató életet éltek, 
és példamutató módon nevelték gyerekeiket. Bárhol is laktunk az 
országban, a templommal, az atyákkal és az iskolával, a tanárokkal 
mindenhol megvolt a család kapcsolata. Különösen drága időszak volt – 
9-11 éves koromban – az a két év, amit Kunszentmártonban töltöttünk. 
Rendszeresen ministráltam a karmelita atyák templomában, mint 
ministránsok részesei lehettünk a rendház életének.

Feleségemmel, Klárával, aki evangélikus családban nőtt fel, öt-
venegy éve élünk házasságban. 1965-ben az esküvőnkön feladatként 
kaptuk, hogy az akkor véget ért II. vatikáni zsinat szellemének és 
tanításának megfelelően éljük meg hitünket, és törekedjünk a keresz-
tények egységének előmozdítására. Ez a feladat életre szóló program 
lett számunkra, ezt a magunk kis köreiben meg is tesszük. Jelentős 
hitbéli élmény volt mindkettőnk számára a bekapcsolódás Házas Hét-
vége mozgalomba.

Mindezek elmondása után a szervezők által felajánlott témát – Szem-
benállás helyett közösség a hívők között – a következő pontokban 
szeretném részletezni.
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léTeznek-e rajTunk kívül kereszTények? 

Katolikus többségű országban egy katolikus fiatal felnőhetett úgy, hogy 
nem került kapcsolatba nem katolikus, hívő emberekkel. Szerencsére 
ez ma már alig elképzelhető. Biztató, ha a hívő emberek, különböző 
felekezetű keresztények egymás felé fordulása már fiatal korban meg-
történik. A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítványunk egyházi 
vezetésű gimnáziumok diákjai számára rendszeresen szervez autó-
busz-kirándulást Erdélybe – Határtalan Erdélynek hívjuk a programot. 
Jakubinyi György érsek úr, Adorjáni Dezső evangélikus, Kató Béla 
református püspök úr fogadta a kirándulókat. A gimnazista diákok 
beszámolóiban olvashatunk arról az élményről, amit a más felekeze-
tű, más vallású társaikkal való beszélgetés jelentett. Ezt segítette elő 
a templomok közös, megfelelő vezetővel megvalósított látogatása is. 
Természetesen ilyen találkozások előmozdításáért nem kell Erdélybe 
utazni, az egyházi gimnáziumok diákjai Magyarországon is találkoz-
hatnának különféle közös programok keretei között. Ilyen mozgalom 
biztosan hozzájárulna a keresztény szó helyes használatához, vagyis 
hogy a keresztény szó nem kizárólag római katolikust jelent, ahogy 
azt sokan használják ma is.

ha már Tudunk egymásról, vajon kíváncsiak 
vagyunk-e egymás érTékeire, kincseire?

Timothy Radcliffe domonkos szerzetes Miért vagyok keresztény? című 
munkájából többször is idézni fogok.1 Ebben a forrásban olvashatjuk 
Yves Congar bíboros véleményét, aki szerint „az egyházi reform első 
feltétele a caritas, »az önzetlen, érzelgősségtől mentes szeretet, amely 
egyedül a másik javát akarja«”.2 „Ez nemcsak a szíven múlik – folytat-
ja Radcliffe –, hanem a fejen is. Használnunk kell értelmünket, hogy 
mások különbözőségét megértsük. Olyan módon kell beszélnünk, és 
másokat meghallgatnunk, hogy az közösséget teremtsen.”3

Az ökumenikus imahét erre nagyon jó lehetőséget nyújtana, sajnos 
kevesen élnek vele. Az évente januárban visszatérő alkalom egyelőre 
még inkább a protestáns–protestáns, mintsem a katolikus–protestáns 
kapcsolatokat egyengeti. 

 1 raDcliffe 2012.
 2 Idézi raDcliffe 2012, 250. o.
 3 Uo.
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Az ökumenikus imahét mintájára – támaszkodva a katolikus liturgia 
és a protestáns imával és énekszóval történő dicsőítés gazdagságára 
– közös igeliturgia hozhatná közelebb a szétszóródott hívőket. Taizé 
erre csodálatos példa.

Tudunk-e egymással beszélgeTni vallási 
Témákról? kÖzÖs nyelveT beszélünk-e?

Idézem Timothy atyát: „Csak akkor tudunk közelebb kerülni azokhoz, 
akik másként gondolkodnak, ha hisszük, hogy közös gondolkodással 
eljutha tunk a közös igazsághoz. Ha azt állítjuk, hogy miénk a teljes 
igazság, akkor ez erőszakot és türelmetlenséget szül. Ha bízunk ab-
ban, hogy közösen megtaláljuk az igazságot, akkor ez begyógyíthatja a 
különbségeket. Az ebben való hit nem divatos. […] Társadalmunkban 
a tár gyalások nem arról szólnak, hogy végiggondoljuk, mi lenne a 
legjobb megoldás, hanem hogy kipróbáljuk, milyen erősek vagyunk. 
A győzelem számít, és a törvény a végső menedék.”4 

„Emberi hivatásunk az, hogy az egymáshoz tartozás új és mélyebb 
módjait keressük, új beszédmódokat, amelyek elmélyítik közösségünk 
lehetőségeit. Az etika feladata, hogy egyre kevésbé triviális kapcsola-
tokat alakítsunk ki. Az emberi kreativitás olyan, hogy a világ adott ér-
telmezése sohasem végleges. Mindig túl haladjuk azt a nyelvet, amelyet 
megalkottunk, egy olyan jövőt, amelyet éppen azért, mert ez a nyelv 
még nem létezik, csak homályosan lehet érzékelni. Ez azt jelenti, hogy 
minden nyelv végeredményben ideiglenes, vagy legalább is visszate-
kintve úgy tűnik, hogy ideiglenes.”5 

„Az emberi szolidaritás ilyen módon több mint az egyenlőt lenség 
meghaladása. Az értelem közös világát teremti meg. Ezt nem azáltal 
lehet elérni, hogy mindnyájan ugyanazt a nyelvet be széljük, például, 
hogy mindenki angolul beszél. Ez nyelvi egysé get, de kulturális sivár-
ságot teremtene. Sokkal mélyebb szinten arra vagyunk hivatottak, 
hogy olyan egységre jussunk, amelyben mindnyájan osztozhatunk, 
és valóban azok legyünk, akiknek len nünk kell. Képzeljük el, hogy 
egymáshoz intézett szavainkban nincs dominancia, nincs lenézés, 
csak tiszta összetartozás.”6 

A közös nyelv forrása a Bibliában adott. Keresnünk kell és meg kell 

 4 Uo. 161. o.
 5 Uo. 217. o.
 6 Uo.
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teremtenünk az alkalmakat, hogy a kifejezések és értelmezésük kü-
lönbözőségeivel gazdagítsuk egymást. A tihanyi bencés apátságban 
megrendezett vallás- és felekezetközi konferenciák – Közös jövőnk, 
közös felelősségünk,7 Közös úton,8 Közös gondolkodás a jövőnkről9 – erre 
ismétlődő, kiváló lehetőséget biztosítottak. A konferenciákat, amelyek 
minden esetben közösen elfogadott nyilatkozattal értek véget, az UNES-
CO Magyar Nemzeti Bizottság az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
közösen rendezte.

Tudunk-e viTaTkozni? 

Néhány megszívlelendő megállapítás és tanács a már említett forrás-
munkából. „Keresztények: hiszünk az ésszerűségben.”10 Ellentétben 
azzal az elterjedt véleménnyel, hogy a vallás és az ésszerűség egymás 
ellentéte. „Csak akkor vitatkozunk, ha bizonyos értelemben a másik 
személynek is igaza van valamiben. Nem azért vitázunk, hogy győz-
zünk, hanem azért, hogy az igazság győzzön.”11 

„Albert Camus mondta Párizsban a domonkos testvéreknek tartott 
előadásban: Dialógus csak olyan emberek között lehetséges, akik meg-
maradnak annak, akik, és akik igazat beszélnek.”12

A domonkos atyák a prédikálásról szóló tapasztalatcserére jöttek 
össze, amiből azután éles vita lett. Timothy atya így gyakorol lelkiis-
meret-vizsgálatot: „Később elgondolkoztam azon, mennyivel többet 
elérthettünk volna, ha több idő áll rendelkezésünkre. Akkor a kü-
lönböző nézeteknek ez az összecsapása sokkal jobb eredményt hozott 
volna. Nemcsak a kompromisszum vált volna lehetővé, hanem annak 
megértése is, hogy első hallásra miért nem értünk egyet. Ehhez az 
kellett volna, hogy nemcsak meghallgassuk a többi testvér szavait, ha-
nem hogy meg is értsük tapasztalataikat. Életükben milyen események 
voltak azok, melyek miatt másként gondolkodnak a prédikálásról?”13

 7 Konferencia a magyarországi zsidó és keresztény közösségek együttéléséről, 2014.
 8 Konferencia az európai vallások helyzetéről, a magyarországi hívő közösségek 

együttéléséről, 2015.
 9 Konferencia az ember és környezete egységéről, 2016
 10 raDcliffe 2012, 157. o.
 11 Uo. 158. o.
 12 Idézi raDcliffe 2012, 160. o.
 13 Uo. 250. o.
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tudunk-e együttműködni, van-e közös 
programunk?
Javaslom, hogy a közös program tengelye a szolidaritás legyen. A szo-
lidaritásnak van rossz formája, s ez a mások kizárásán, kiközösítésén, 
a túlértékelt identitáson alapuló, a „mi” és „ők” kettőségét kiemelő 
szolidaritás.

Milyen az identitást fel nem adó, az előbbi kettőségen túllépő szolida-
ritás kultúrája? Az egész emberi család tagjai vagyunk. „Az emberi szo-
lidaritás a barátság határokon túlnyúló megvalósításának képességét 
jelenti.”14 Az emberi egység alapja az, hogy tudunk egymással beszélni. 
A nyelv, a párbeszéd teszi lehetővé az áttörést az újfajta közösségre.

A szolidaritás az UNESCO 1945. november 16-án, Londonban elfoga-
dott alapokmányának a bevezetőjében – preambulum – morális alapú 
szolidaritásként szerepel. 

„Az olyan béke, amely kizárólag a kormányok politikai és gazdasá-
gi jellegű megállapodásain alapul, nem hozhatja el a világ népeinek 
egyöntetű, tartós és őszinte összefogását: a tartós alapokon nyugvó 
békét az emberiség intellektuális és erkölcsi együttérzésére (szolida-
ritására) kell alapozni.”15

Ez a kiáltványnak is beillő összetett mondat ma is érvényes. Az 
Egyesült Nemzetek Közgyűlése hatvan évvel később, 2015. szeptember 
25-én fogadta el a Világunk átalakítása című programot.16 A program 
önmagát úgy határozza meg, mint „az emberiséget, a Földet és a jólétet 
szolgáló cselekvési terv”. A cél, „hogy nagyobb szabadságban erősítse 
meg az egyetemes békét”, hogy az emberiség felszabaduljon a szegény-
ség és a nélkülözés zsarnoksága alól, hogy meggyógyítsuk, megóvjuk 
a Földet. A 17 célkitűzésből és 169 feladatból álló program kidolgozói 
és elfogadói minden embert, a Föld valamennyi lakóját várják a cél-
kitűzések megvalósítására.

Lehetséges, hogy a program túl későn érkezett, az emberek és a 
Föld ember által történő kizsákmányolása már visszafordíthatatlan. 
Bízzunk abban, hogy nem így van, hogy – ha az utolsó órában is, de – 
van még idő – nemcsak a vitákra, hanem az intellektuális és morális 
szolidaritásra épülő világméretű tettekre is. 

 14 Uo. 215. o.
 15 2009. évi XXXII. törvény az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kultu-

rális Szervezete Alkotmányának kihirdetéséről.
 16 Világunk átalakítása. A fenntartható fejlődés 2030-ig megvalósítandó programja. 

Szerk. Zlinszky János –Balogh Dorka.Pázmány Press, Budapest, 2016.
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Dr. Réthelyi Miklós

A Világunk átalakítása program elfogadásával egy időben jelent meg 
az UNESCO Tudományos értesítője.17 Első oldalain olvasható: A tudo-
mánynak kulcsszerepe lesz a Világunk átalakítása program (Agenda 
2030) megvalósításában, alcímként: nincs fenntartható fejlődés a tu-
domány nélkül. Ezt a határozott állítást aligha lehet kétségbe vonni, 
biztosan így van. A kérdés viszont azonnal felmerül, hogy minek vagy 
kiknek lesz még kulcsszerepe a 17 célkitűzés megvalósításában.

El kell gondolkoznunk azon, hogy a program egyik kidolgozója, 
Magyarország korábbi ENSZ-diplomatája ismertető előadását azzal 
a mondattal zárta, hogy a politikusok a programot elfogadták, de a 
megvalósítás morális oldalának a tisztázására már nem fognak vál-
lalkozni. Ezért a tudomány képviselőinek a nyilatkozata mellé oda 
kellene helyezni a hívő emberek nyilatkozatát: a teremtő Istenbe ve-
tett hittel élőknek kulcsszerepe van a Világunk átalakítása program 
megvalósításában.

A helyzet parancsoló, gyerekeink, unokáink világáról van szó. Az 
evangélikus–római katolikus Közös Nyilatkozat a megigazulás tanítá-
sáról18 ünnepélyes aláírása példát kell hogy adjon a keresztények közös 
munkájára az égetően fontos feladatok elvégzésére. Ha észrevesszük, 
hogy vannak körülöttünk keresztények, ha ismerjük egymás értékeit, 
ha megtaláltuk a szavakat egymáshoz, ha megtanultunk vitatkoz-
ni kritikus állításokról, akkor a közös célokért végzett közös munka 
eredményt hoz.

Felhasznált irodalom

raDcliffe, Timothy: Miért vagyok keresztény? Ford. Lukács László. Vigília, 
Budapest, 2012.

Világunk átalakítása. A fenntartható fejlődés 2030-ig megvalósítandó program-
ja. Szerk. Zlinszky János – Balogh Dorka. Pázmány Press, Budapest, 2016.

 17 UNESCO Science Report, Towards 2030. UNESCO, Paris, 2015.
 18 Az evangélikus-római katolikus Közös Nyilatkozat a megigazulás tanításáról és ünne-

pélyes aláírásának dokumentumai. Evangélikus Sajtóosztály – Szent István Társulat, 
Budapest, 2000.
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Gáncs Péter
a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke,  
a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke

zárszó

Ha komolyan vesszük mai tanácskozásunk témáját, mely szerint úton 
vagyunk a szembenállástól a közösség felé, akkor talán nem is helyes 
zárszóról beszélni, hiszen reménységünk szerint folytatódik ez a gyó-
gyító folyamat. Ennek kézzelfogható jele, hogy a mai napon oly sokat 
idézett teológiai dokumentum mellett folytatásként felmutathatom a 
hasonló borítóképpel megjelent Közös imádság (Common prayer) című 
liturgikus füzetet, amely immár magyar fordításban is elérhető a Ma-
gyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa jóvoltából. 

Ezt a gazdag liturgikus anyagot fogják használni az evangélikus és 
katolikus egyház vezetői – köztük Ferenc pápa és az LVSZ elnöke és 
főtitkára – az október 31-én, Lundban tartandó közös istentiszteleten.

A tervek szerint ezek az imádságok beleépülnek majd a hazai öku-
menikus imahét országos nyitó istentiszteletébe is 2017. január 15-én, 
a Kálvin téri református templomban. Szimbolikus üzenetet hordoz az 
a tény, hogy A szembenállástól a közösségig című kötet bemutatására 
is az idei imahét nyitányán került sor a Deák téren. 

Egységtörekvéseink forrása a közös imádság közös Urunkhoz, aki 
maga is imádkozott tanítványaiért, „hogy egyek legyenek…” Így most 
befejezésül hallgassunk meg egy könyörgést a Közös imádság füzet-
ből, majd felállva, összetartozásunk jeleként a mellettünk álló kezét 
megfogva, mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot, a Miatyánkot.
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Gáncs Péter

„Jézus Krisztus, egyház Ura, küldd el Szentlelkedet. 
Világosítsd meg szívünket és gyógyítsd meg emlékeinket.
Szentlélek, örvendeztess meg minket azokkal az ajándékokkal, ame-

lyeket az egyház a reformációban kapott! 
Készíts fel minket bűnvallásra az elválasztó falak miatt, amelyeket 

elődeinkkel együtt építettünk! 
Tégy minket alkalmassá közös tanúságtételre és szolgálatra ebben 

a világban! 
Ámen.
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A Lutheránus–Római Katolikus Egység Bizottsága a reformáció ötszáz éves jubileumának köze-
ledtével 2013-ban tanulmányt adott ki, amely magyarul A szembenállástól a közösségig – Evangé-
likus–római katolikus közös megemlékezés a reformációról címmel 2016 elején jelent meg. Ebben 
visszatekintenek a reformáció óta megtett útra, és reményteljesen előre a közös bizonyságtételre. 
A felek különösen a II. Vatikáni Zsinat óta egyre inkább felismerték, hogy sokkal több köt össze, 
mint amennyi elválaszt. A kiadvány a múlt közös feldolgozását, a párbeszéd eddigi eredményei-
nek megismerését, a közös ünneplést és a közösség útjában álló akadályok lebontását kívánja se-
gíteni. Ezért szeretnénk a kiadványt, annak szellemiségét minél szélesebb körben megismertetni, 
ezzel is a Krisztusban hívők közösségéért munkálkodni. 

A szembenállástól a közösségig
A Lutheránus Világszövetség és 
a Vatikán Közös Bizottságának dokumentuma

Konferencia az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
2016. október 12. 

MEGHÍVÓ

Kérjük, hogy részvételi szándékát 2016. október 10-ig 
a 06-1/469-1050-es telefonszámon vagy 
a teologia@lutheran.hu e-mail címen 
szíveskedjen jelezni.

Evangélikus Hittudományi Egyetem
H-1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.
Tel.: +36 1 469 1050; fax: +36 1 363 7454
E-mail: teologia@lutheran.hu
Honlap: http://teol.lutheran.hu
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9.30 Megnyitó

 Dr. Szentpétery Péter, az EHE Vallás- és Társadalomtudományi Tanszékének vezetője, 
a konferencia szervezője
Samuel Sebastian Wesley: Az egyháznak a Jézus a fundámentoma
Az EHE énekkara – vezényel: drs. Fekete Anikó, zongorán kísér: dr. Finta Gergely

9.45 A dokumentumig vezető út

 Dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke, a Lutheránus  
Világszövetség közép- és kelet-európai alelnöke 

10.10 A közösség perspektívája és akadályai evangélikus szemmel

 Dr. Reuss András, az EHE professor emeritusa, a magyar kiadás evangélikus lektora
10.30. Katolicitás, katolicizmus és reformáció

 Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
Ökumenikus Bizottságának elnöke

10.50 A közösség perspektívája és akadályai katolikus szemmel

 Dr. Kránitz Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának alapve-
tő hittan professzora, dékánja a magyar kiadás katolikus lektora

11.10–11.30 Szünet
11.30 Az öt ökumenikus felszólítás – református szemmel

 Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, 
 a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke 
11.50 Az öt ökumenikus felszólítás – pünkösdi szemmel

 Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi  Egyház elnöke
12.10 Szembenállás helyett közösség a hívők között

 Dr. Réthelyi Miklós, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa,  
ny. miniszter, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke

 Da pacem Domine – gregorián antifóna 
Hans Leo Haßler: Verleih uns Frieden gnädiglich 
Az EHE énekkara – vezényel: drs. Fekete Anikó,  
zongorán kísér: dr. Finta Gergely

12.35 Kerekasztal-beszélgetés az előadókkal
13.15 Zárszó

 Gáncs Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke,  
a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke 
Befejező ének: Krisztus virágunk (EÉ 222, Éneklő egyház 111)

ÁLLÓFOGADÁS – KÖTETLEN BESZÉLGETÉS

A konferencia helyszíne: Evangélikus Hittudományi Egyetem díszterme

Dr. Fabiny Tamás

püspök

Dr. Szabó Lajos

rektor

Program

támogatásával
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