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reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk 

Atyja, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat és mindenben benne van. 

 

I. Egységküzdelmek az első két évezredben: 

A keresztény egységtörekvés bibliai alapjai 

Az apostolok különbözősége és Jézus egységvágya 

A hit melletti tanúságtétel az ősegyházban és a keresztényüldözés idején 

Eretnekek és tévtanítók az első ezer évben 

Az 1054-es Kelet-Nyugati egyházszakadás 

A reformáció 1517-es megjelenése és a Nyugati egyházszakadás 

A protestáns egyházak és a katolikus egyház szembenállása 

 

II. A nemzetközi ökumenizmus: 

A XIX. század: protestáns igyekezete az egység megtalálására 

A XX. század nagy lehetősége az egység megvalósítására 

1910 Edinbourgh: Missziós Világkonferencia az egységért 

1925 Life and Work – a gyakorlati ökumenizmus 

1927 Faith and Order – a teológiai ökumenizmus 

1928 XI. Piusz pápa körlevele: Mortalium animos 

1937 London: a Faith and Order és a Life and Work egyesülése 

1938 Utrecht: létrejön az Egyházak Ökumenikus Tanácsa ideiglenes jelleggel 



2 
 

1948 Amszterdam: Megalakul az Egyházak Ökumenikus Tanácsa (WCC) 

1962-65 a II. Vatikáni Zsinat és az ökumenizmus (Unitatis redintegratio) 

1973 Leuenbergi konkordia: közös úrvacsorai és szószéki közösség 

1982 Limai Dokumentum (keresztség, eucharisztia, szolgálat) 

1995 Ut unum sint ökumenikus körlevél 

1999 Közös Nyilatkozat a megigazulásról (evangélikus-római katolikus) 

2000 Róma: a 2000. jubileumi év bűnbánati szertartása 

2000 Dominus Iesus, katolikus nyilatkozat az egyházról 

2009 Anglicanorum coetibus (katolikus-anglikán megegyezés) 

2016 Havanna (február 12): római katolikus-ortodox találkozó 

2016 Kréta (június 19-26): a „Szent és Nagy” pán-ortodox zsinat 

2016 Lund: a reformáció 500. évfordulójának meghirdetése 

2017 Megemlékezések a reformáció 500. évfordulójáról 

 

III. A Magyar ökumenizmus: 

XIX. század: Guzmics Izidor (1786-1839) a katolikus ökumenizmus előfutára 

1898-1943 Szivárványhíd, levélváltás Pannnonhalma és Debrecen között 

1943 a MEÖT megalakulása 

1943-1944 az „Egység útja” katolikus havilap 

1945-1989 az ellenörzött, az írányított és a „búvópatak” ökumenizmus 

1956 két hét „szabad” ökumenizmus 

1971-1984 külföldi magyar ökumenikus találkozók 

1989 rendszerváltás és a magyar egyházak egységkeresése 

1991 II. János Pál pápa látogatása Debrecenben 

1989, 1997, 2007 részvétel az Európai Ökumenikus Nagygyűléseken 

2017 magyarországi megemlékezések a reformáció 500. évfordulójáról 

2021 Budapest: Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 



3 
 

I. Egységküzdelmek az első két évezredben: 

A keresztény egységtörekvés bibliai alapjai 

Az apostolok különbözősége és Jézus egységvágya 

A hit melletti tanúságtétel az ősegyházban és a keresztényüldözés idején 

Eretnekek és tévtanítók az első ezer évben 

Az 1054-es Kelet-Nyugati egyházszakadás 

A reformáció 1517-es megjelenése és a Nyugati egyházszakadás 

A protestáns egyházak és a katolikus egyház szembenállása 

 

1. A keresztény egységtörekvés előzményei 

Bármerre is tekintünk a világban, egy természetes harmóniát, egységet 

tapasztalunk. Nem a rendezetlenség jellemző a világegyetemre, a csillagok 

mozgására, a bolygónkra, a természetre, a növény- és állatvilágra, hanem egy 

belső összetartó erő következtében egy célszerű és kiegyensúlyozott működés. 

Egyedül az ember és az emberi közösség „képes” önmagában és környezetében 

zavart kelteni, önmagával meghasonlani, és a természetébe írt törvény ellenében 

cselekedni. Végső soron az emberi szabad akarat, az egyén és a közösségek 

szabadsága egy rendezett, de egy megosztott életet is eredményezhet. Isten, a 

Teremtő mindent jónak alkotott a Földön, és egyedül az embernek adta meg a 

döntési szabadságot, felruházva őt a lelkiismeret jóra ösztönző irányításával, hogy 

felismerje rendeltetését és földi életének végső célját. Ennek eléréséhez mindent 

megkapott. 

A lehetőséget azonban az Isten akarata szerinti saját élet kibontására az ember a 

szellemi kísértő megtévesztésével eljátszotta. Szinte megmagyarázhatatlan, hogy 

ez hogyan történhetett meg. Következményeit évezredek óta tapasztaljuk. Hiába 

a legnagyobb földi hatalom és uralom, az emberi egységre törekvés csak 

töredékesen valósul meg. Istennek azonban éppen az egység volt az eredeti 

szándéka. 

A kinyilatkoztatás, mely leírja a választott nép történetét, Isten beavatkozásait is 

tartalmazza, ami arra utal, hogy a Teremtő nem hagyta magára a teremtményeit. 

Sőt, az idők teljességében, a második isteni Személyben maga jött el a Földre, 

felvéve az emberi természetet. Az ember élete és végső sorsa Jézus Krisztusban, 

az Isten Fiában teljesedett ki, aki a kereszten hozta el számunkra a belső és a külső 
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egységre vonatkozó megoldást, feltámadása pedig előre vetítette a megdicsőült 

emberi jövendő állapotát. 

Jézus Krisztus műve folytatására apostolaiból megalkotta az egyházat, hogy 

egyetlen közösségbe hívja a Földön különböző népekhez tartozó embereket úgy, 

hogy senkinek ne kelljen elhagynia hazáját, mivel Isten és az ember 

kiengesztelődése és az emberiség egysége már minden helyen megvalósítható. 

Ha a múltba visszatekintünk, az emberiség történelme szembenállások és háborúk 

története. Isten kegyelméből mégis van egy út a megbékélésre, az egység újra 

megtalálására. A korábban kapott ajándékot, a szabadságot az ember elveszítette, 

de Krisztus áldozata ezt visszaadta. Sajnos nem csak az Ószövetség volt sebzett 

az emberi bűnök miatt, de az újszövetségi időben sem magától értetődő az 

egyének és társadalmak összetartása. Ha nincs meg a Krisztus által adott példa 

megvalósítása: az áldozatokat vállaló szeretet, akkor nem remélhetjük az 

egységet, mert egységet csak a szeretet teremt. 

Izrael maroknyi népének a küldetése az ígéret hordozására szólt, az egyház földi 

feladata pedig a megváltás és a helyreállítás üzenetének, az evangéliumnak a 

hirdetése. Ha Isten szavához mérjük életünket, akkor legyőzhetjük az egység előtt 

álló akadályokat, ha megtérünk és visszatérünk Istennek az emberről szóló 

tervéhez, mely Jézus Krisztusban teljesedett be, akkor van reményünk, hogy 

megkapjuk az egység ajándékát mint a Szentlélek adományát. 

Jézus nem véletlenül imádkozott követőinek egységéért az utolsó vacsorán: 

„Legyenek mindnyájan egy!” (Jn 17,21) Szükséges volt ez a fohász, éppen a 

keresztáldozat vállalása előtt. Már az egyház kezdetén ariánusok, montanisták, 

gnosztikusok és monofiziták törték meg a Krisztus által megteremtett harmóniát. 

Századokkal később a kelet–nyugati, majd pedig a nyugati egyházszakadásban 

fájdalmas eltávolodás ment végbe Jézus eredeti tervétől. 

II. A nemzetközi ökumenizmus: 

A XIX. század: protestáns igyekezete az egység megtalálására 

A XX. század nagy lehetősége az egység megvalósítására 

1910 Edinbourgh: Missziós Világkonferencia az egységért 

1925 Life and Work – a gyakorlati ökumenizmus 

1927 Faith and Order – a teológiai ökumenizmus 

1928 XI. Piusz pápa körlevele: Mortalium animos 

1937 London: a Faith and Order és a Life and Work egyesülése 
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1938 Utrecht: létrejön az Egyházak Ökumenikus Tanácsa ideiglenes jelleggel 

1948 Amszterdam: Megalakul az Egyházak Ökumenikus Tanácsa 

1962-65 a II. Vatikáni Zsinat és az ökumenizmus (Unitatis redintegratio) 

1973 Leuenbergi konkordia: közös úrvacsorai és szószéki közösség 

1982 Limai Dokumentum (keresztség, eucharisztia, szolgálat) 

1995 Ut unum sint ökumenikus körlevél 

1999 Közös Nyilatkozat a megigazulásról (evangélikus-római katolikus) 

2000 Róma: a 2000. jubileumi év bűnbánati szertartása 

2000 Dominus Iesus, katolikus nyilatkozat az egyházról 

2009 Anglicanorum coetibus (katolikus-anglikán megegyezés) 

2016 Havanna (február 12): római katolikus-ortodox találkozó 

2016 Kréta (június 19-26): a „Szent és Nagy” pán-ortodox zsinat 

2016 Lund: a reformáció 500. évfordulójának meghirdetése 

2017 megemlékezések a reformáció 500. évfordulójáról 

2. Az egység százada 

A 20. századra sokakban megérett a remény, és ezzel együtt megszületett a 

bátorság is, hogy valamennyien az egységéért küzdjenek. A megosztottság 

ugyanis hiteltelenné teszi az evangéliumot. Az egyes egyházak gyakran nem 

Krisztust, hanem magukat akarták elvinni távoli földrészekre. Ám ezzel együtt 

megmaradt a különbözőség és a szakadás továbbadása is.  

Az elmúlt században nagyon komoly összefogás történt a szembenállások 

megszüntetésére. Még XIX. századi előzményként fiatal egyetemisták hoztak 

létre keresztény társaságokat az egység műhelyeként (World’s Student Christian 

Federation, 1895), majd 1910-ben a Világmissziós Konferencia (World 

Missionary Conference, Edinburgh) kezdeményezte a keresztények közötti 

egységet hivatalos programként. Katolikusok és ortodoxok itt még nem voltak 

jelen, de mindkét egyházban történtek már kezdeményezések. 

1925-ben az Élet és Cselekvés (Life and Work), 1927-ben pedig a Hit és 

Egyházszervezet (Faith and Order) bontott zászlót az addig elért eredmények 

továbbviteléhez. E két nagy ökumenikus szervezetből jött létre 1948-ban 

Amszterdamban az Egyházak Világtanácsa (World Council of Churches), 
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melynek kifejezett célja volt a keresztény egység elérése. 1961-ben az ortodox 

egyházak is hivatalosan csatlakoztak a moozgalomhoz. 

A katolikusok XXIII. János pápa vezetésével a Szentlélek működését fedezték fel 

a keresztény egységtörekvésben, és a II. Vatikáni Zsinaton (1962–1965) azonnal 

hozzáláttak, hogy kidolgozzák az ökumenizmus katolikus alapelveit. Volt már 

mire építeni, hiszen a Malines-i megbeszélések (Conversation de Malines), Paul 

Couturier imaszervező munkája az egységért, Yves Congar Megosztott 

keresztények (Chrétiens désunis, 1937) című műve és a chevtogne-i bencés 

közösség (1928/1939) mind-mind reményteli kezdeményezések voltak, melyek 

tovább bontakozhattak a zsinati pozitív ökumenikus szellem hatására. 

Az egység úttörői: Charles Brent, Nathan Söderblom, Albert Beauduin, Willem 

Visser’t Hooft és még sokan mások – a Szentlélek által vezetett emberek voltak, 

akik radikálisan hittek Jézusnak az egységre vonatkozó végakaratában. Tudták, 

hogy feladatuk az előkészítés a látható egység megvalósítására. Bár mind az 

1054-es, mind az 1517-es egyházszakadás után voltak kísérletek az egység 

visszaállítására, de ezek sajnos nem jártak sikerrel. A XX. században viszont 

gyakran évtizedek alatt történtek olyan változások, melyekre, akkor úgy tűnt, még 

több évszázadot kell várni. 

Az egység irányába történt változásnak az előidézője az imádság volt, vagyis a 

lelki ökumenizmus. Barátságok, levélváltások formájában a szív és a lélek „sóhaja 

az egység után” korábban is megvolt, de nem jutott el az intézményes formáig. 

1908-ban a protestáns Paul Wattson, majd 1935-ben a katolikus pap Paul 

Couturier szorgalmazta az „imaoktávát”, a keresztények egységéért végzett 

imahetet. Az immár 112 éves múltra visszavezethető vállalkozás meghozta a 

gyümölcsét, mert „intézményesen”, „évről évre” keresztények milliói jönnek 

össze a január végi időpontban (január 18–25. között), hogy amit Jézus kért, azért 

együtt fohászkodjanak a mennyei Atyához a Szentlélekben az Üdvözítő szavaival: 

„Legyenek mindnyájan egy!” (Jn 17,21) 

3. Ökumenizmus a Szentlélek kezdeményezésére 

Az emberi „oldal”, az érzelmi hullámzás, a másikkal szembeni előítélet, az 

irigység, a harag és sokszor a gyűlölet, úgy tűnik, már megszilárdította az 

elválasztó határokat az egyes egyházak között. Egy új pünkösd azonban a 

korábban szembenálló feleket közel hozta egymáshoz. Először protestáns, majd 

ortodox, végül katolikus részről „egyre inkább vágyakoztak Isten egyetlen és 

látható egyháza után” (UR 1). A XX. században korábban soha nem látott 

közeledés indult meg a különböző egyházak részéről. 
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A protestáns egyházak egységvágya nemcsak egyszerű fellángolás volt, hanem 

komoly szándék, mely először profetikus egyénekben, majd egyes 

szervezetekben, végül pedig az Egyházak Világtanácsának megalapításában 

(Amszterdam, 1948) öltött testet. A katolikusok sem lehettek tétlenek. Az 

egységkeresés szelleme őket is megérintette. Az egyház él – mint Krisztus 

misztikus teste –, így nem szabad be- és elzárkóznia, hanem bölcsen és 

megfontoltan válaszolnia kell az idők jeleire. 

A II. Vatikáni Zsinat a római katolikus egyháznak a kereszténység jövőjét 

döntően meghatározó nagy eseménye volt. A belső megújulás és a világgal 

folytatott párbeszéd mellett a keresztény egység megvalósítása volt a célja. 

Szentéletű pápák (XXIII. János, VI. Pál és II. János Pál) sora nyílt meg a 

Szentlélek sugallata előtt, és tette alkalmassá a katolikus egyházat az egység 

szellemében való gondolkodásra. Nem maradtak a „zárt” falak között a 

létszámbeli fölény látszólagos biztonságával, hanem addig az ideig szinte 

szokatlan módon számos nem katolikus egyházfővel találkoztak, folytattak 

kétoldalú megbeszéléseket, és adtak ki jelentős dokumentumokat. 

A katolikus egyház egységútját a bűnbánattartás jellemzi. A történelem folyamán 

ugyanis nem egy alkalommal nézeteltérések támadtak személyi, intézményi vagy 

tanbeli kérdésekről. A „másként” gondolkodókat gyakran elítélés, háttérbe 

szorítás, ellehetetlenítés, üldözés, sőt halálbüntetés sújtotta. Folyamatos és őszinte 

lelkiismeret-vizsgálat juttatta el a katolikusokat annak felismerésére, hogy a földi 

vándorútján járó egyházat Krisztus szüntelenül az „örök reformációra” hívja (UR 

6.). 

A bűnök felismerése, megbánása és kijavítása nemcsak a protestánsok és az 

ortodoxok feladata volt. Erre utal a zsinat szóhasználata is, amikor szembenéz a 

múltjával. Az elmúlt évtizedek ökumenikus találkozásai, közös dokumentumai és 

kezdeményezései már alapot szolgáltatnak arra, hogy a megkezdett út járható és 

folytatható. Az elért eredményeket újra és újra át kell élni, hogy a bejárt út 

alapjaira biztosabban tudjunk építkezni. 

A zsinati ökumenikus határozat (Unitatis redintegratio, 1964), II. János Pál pápa 

Ut unum sint kezdetű ökumenikus körlevele (1995), A katolikus–evangélikus 

Közös Nyilatkozat a megigazulásról (1999), majd szintén II. János Pál pápától a 

2000. év nagy bűnbánattartása, Ferenc pápa részvételével a reformáció 500. 

évfordulójára való megemlékezés (Lund, 2016), Ferenc pápa és Kirill orosz 

pátriárka találkozása Kubában (Havanna, 2016) mind-mind mérföldkő a 

keresztény egyházak egymás iránti testvéri és baráti megnyilvánulásainak. Ezeket 

egészíti ki a számtalan ökumenikus konferencia a világ különböző pontjain 
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valamint protestáns, ortodox és katolikus intézmények létrehozása az elkötelezett 

egységtörekvés megerősítésére. 

A krisztusi egységszemlélet elsajátításához rendkívül szükséges az a lelki nevelés, 

amely a gondolkodásban és a szívben hoz megújulást és változást. A keresztény 

egységért mondott ima pedig „az ökumenizmus szíve” (UR 8.) Találékonynak 

kell lennünk, ráhagyatkozva a Szentlélekre, kutatva, hogy személyesen, 

közösségben vagy intézményi szinten mit adhatunk hozzá a keresztény egység 

fejlődéséhez. A lelki ökumenizmus páratlan lehetőségeket kínál az egyházak 

közötti együttműködés különféle területein. 

Nem magunkat, hanem Krisztust kell megmutatni a világnak, de éppen a „mi”, 

vagyis valamennyi keresztény egységével. Törekvéseinkben nem fog hiányozni a 

Szentlélek kegyelme, mivel ő az egység lelke, és Jézus éppen azért küldte őt, hogy 

elvezessen minden Krisztus hívőt a „teljes igazságra” (Jn 16,13). Ezt a kölcsönös 

szeretet és az egymásért vállalt áldozat segíti elő. Korunkban minden feltétel adott 

ahhoz, hogy az Úr Jézusnak kétezer évvel ezelőtti utolsó vacsorai imájában 

elhangzott egységvágyát a mi nemzedékünk valósíthassa meg. Az elmúlt 

évtizedek erre feljogosítanak. Kérjük tehát a Szentlelket, hogy most különösen is 

álljon mellénk, és vezessen el az egyházak közötti teljes, látható egységre. 

 

III. A Magyar ökumenizmus: 

XIX. század: Guzmics Izidor (1786-1839) a katolikus ökumenizmus előfutára 

1898-1943 Szivárványhíd, levélváltás Pannonhalma és Debrecen között 

1943 a MEÖT megalakulása 

1943-1944 az „Egység útja” katolikus havilap 

1945-1989 az ellenőrzött, az irányított és a „búvópatak” ökumenizmus 

1956 két hét „szabad” ökumenizmus 

1971-1984 külföldi magyar ökumenikus találkozók 

1989 rendszerváltás és a magyar egyházak egységkeresése 

1991 II. János Pál pápa látogatása Debrecenben 

1989, 1997, 2007 részvétel az Európai Ökumenikus Nagygyűléseken 

2017 magyarországi megemlékezések a reformáció 500. évfordulójáról 

2021 Budapest: Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
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4. Tanbeli kérdések az egyházak között 

Az első fajsúlyos egyháztani kérdés a péteri tisztség, a pápaság körül bontakozott 

ki. Az Újszövetségben Jézus határozott megbízását olvashatjuk: „Te Péter vagy, 

és én erre a sziklára építem egyházamat.” (Mt 16,18) Az apostolnevek listái a 

szinoptikus evangéliumokban mindenhol első helyen szerepeltetik Pétert, ami 

ugyancsak arra utal, hogy Péter az, aki összefogja a Tizenkettő közösségét, és 

később magát az egyházat is. Az Apostolok Cselekedeteiben szintén ő az, aki 

pünkösdkor szól a néphez, és a későbbiekben – amint ezt a liturgikus könyvek is 

megőrizték – utódait név szerint számon tartották, és nevüket az eukarisztikus 

ünneplésben újra és újra megemlítették. 

A kialakult hierarchikus rend során Róma püspöke, ahogy erről már Antiochiai 

Ignác írt, „első a szeretetben” (Rómaiakhoz írt levél). A helyi zsinatok döntéseiket 

később Róma püspökének mindig elküldték, illetve vitás kérdésekben kikérték 

véleményét. Az első nagy egyetemes zsinatokon a pápa illetve küldötte a primus 

inter pares (első az egyenlők között) szellemében volt együtt a pátriárkákkal és a 

többi egyházi vezetővel. A keleti egyházban ma ezt a megfogalmazást inkább a 

konstantinápolyi pátriárkára mint „ökumenikus pátriárkára” értik. 

Az 1054-es kelet-nyugati egyházszakadás egyik kiváltó oka is a pápa legfőbb joga 

volt a többi püspök fölött. Bár történtek kísérletek az egység visszaállítására 

(először 1274-ben a II. Lyoni Zsinaton és 1439-ben a Firenzei Zsinaton), de ezek 

sikertelenek maradtak. Később, 1517-ben a reformáció, előidézve a nyugati 

egyházszakadást, vetette el a pápa primátusát. Az 1870-ben dogmaként kihirdetett 

pápai tévedhetetlenség (infallibilitas) fenntartásokat szült az ortodox és a 

protestáns egyházak körében. 

Ezt követően először a II. Vatikáni Zsinaton kerültek közelebb az álláspontok a 

pápa egyetemes szolgálatával kapcsolatban mind az ortodoxia, mind a 

protestantizmus irányában. Bár az eltérő vélemények megmaradtak, mégis egy 

testvéri párbeszéd indult el a nem katolikus keresztényekkel. Ennek eredménye 

lett az Ut unum sint (Hogy egy legyenek) körlevél, melyet II. János Pál pápa írt 

1995-ben. A „Milyen út áll előttünk?” című fejezetben II. János Pál pápa Róma 

püspökének egységszolgálatáról gondolkodik, és felteszi a sokak számára 

meglepő kérdést, hogy segítse őt a többi egyház és egyházi közösség, hogy 

„meghalljam a felém irányuló kérést: találjam meg a primátus gyakorlásának 

olyan formáját, mely kitárul az új helyzet felé” (Ut unum sint, 95.). II. János Pál 

emellett még azt kéri, hogy legyen tanulmányozás tárgya Róma püspöke 

primátusának kérdése, hogy „közösen tudjuk megtalálni azokat a formákat, 

melyekben ez a szolgálat úgy tudjon megvalósulni, hogy mindkét fél a szeretet 

szolgálatát lássa benne”. (Ut unum sint, 95.) 
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A másik kiemelkedő kérdés az eukarisztia ünneplésére vonatkozik. A 

kinyilatkoztatás alapján Jézus egyértelmű és világos szavaira vezethető vissza a 

szentmise bemutatásának központi eseménye, a kenyér és a bor átváltoztatása 

Krisztus testévé és vérévé. Az erről szóló, időrendben első beszámoló Pál 

apostolnak az első korintusi levelében található: „Urunk Jézus elárulásának 

éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: »Vegyétek és 

egyétek, ez az én testem értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.« Ugyanígy 

vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt: »Ez a kehely az új szövetség az én 

véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle, az én emlékezetemre.« 

Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát 

hirdetitek, amíg el nem jön. Ezért aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úr 

kelyhét, az Úr teste és vére ellen vét.” (1Kor 11,23–27) 

A Krisztus utáni I. században leírt szinoptikus evangéliumok ugyanezeket a 

szavakat használják az utolsó vacsora leírásakor. Az ortodoxokat és a 

katolikusokat mind a mai napig összeköti az eukarisztia egységes értelmezése. A 

reformációval azonban a protestánsok gyökereiben alakították át az addig 

egységes teológiát, és azzal együtt az eukarisztia szentségi mivoltának 

értelmezését. Katolikusok és protestánsok között azonban a XX. századi 

közeledés a párbeszéd során felismerte a Szentírás és a hagyomány közös 

tanulmányozásának jelentőségét, és születtek meg azok az előremutató 

dokumentumok, melyek elképzelhetetlenek voltak a korábbi időkben (pl. Limai 

dokumentum: a keresztség, az eukarisztia és a szolgálat, 1982). 

Végül egy harmadik fontos, ökumenikus jellegű kérdés a Boldogságos Szűz 

Mária személyének és szerepének az értelmezése az üdvösség művében. Ennek 

elérésére már II. János Pál pápa buzdított ökumenikus körlevelében, amikor 

kijelentette, hogy Szűz Mária Isten anyja és az egyház képe, lelki anya, aki 

közbenjár Krisztus tanítványaiért és az egész emberiségért (Ut unum sint, 79.). A 

II. Vatikáni Zsinatot követően az 1937-ben alapított ökumenikus társaság, a 

Groupe des Dombes két alkalommal is adott ki ökumenikus tanulmányfüzetet 

Mária szerepének teológiai értelmezéséről (1997, 1998). A II. Vatikáni Zsinat 

Máriát a Megváltó társának nevezi (Lumen gentium, 61.), mely egy alárendelt 

üdvösségszerző szerepre vonatkozik. Ő ebben a minősítésében közbenjáró, 

szószóló, segítő, oltalmazó és közvetítő. 

Szűz Mária legszebb címe azonban az egyházban az Istenanya (theotokosz), mely 

egyúttal a 431-es Efezusi Zsinat dogmája is. A Máriáról szóló tanítás és tisztelet 

a katolikusoknál és az ortodoxoknál jelentős mértékben kibontakozott, jóllehet 

vannak bizonyos eltérések, például Mária szeplőtelen fogantatása kérdésében, 

mivel az 1054 utáni, Nyugaton tartott zsinatokat és megerősített hittételeket az 
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ortodoxok nem mindenben fogadják el. A protestáns keresztények felé éppen 

egymás egyházainak a megértéséhez nagy segítséget nyújthat a Máriával 

kapcsolatos szentírási helyek elmélyült tanulmányozása. Akár a „sola scriptura” 

és a sola fidei szellemében is igazolhatjuk, hogy Mária volt az, aki először 

hallhatta és befogadhatta az evangéliumot, vagyis azt az örömhírt, melyet Gábriel 

főangyal hirdetett neki. Míg a Zsidó levél felsorolja az ószövetségi hit példaképeit 

(11. fejezet), addig azt látjuk, hogy az Újszövetségben Mária az, aki elsőként hitt 

Isten szavának, mely kapcsolatban volt a Messiással, az Üdvözítővel. Nem lehet 

nála különb személyt találni, aki befogadta volna az emberré lett Istenfiát, így ő 

adta Istennek az emberséget, és hittel kapcsolódott Fia küldetéséhez. 

A ma oly gyakran hallható új evangelizáció egyes szakaszai Mária életében 

ismerhetők fel: meglátogatja Erzsébetet, Betlehemben világra hozza Jézust, majd 

bemutatja a jeruzsálemi templomban, Heródes haragja elől Egyiptomba menekül, 

szomorkodik, amikor Fiát nem találja, majd elbeszélget vele Jeruzsálemben, és a 

vele kapcsolatos szavakat és eseményeket a szívében őrzi (Lk 2,51), a szenvedés 

idején Fia a keresztről mondja ki János apostolnak: „Íme, a te anyád” – ami 

nekünk is szól, végül Pünkösd napján együtt imádkozik az apostolokkal.  Ezek 

mind egy elkötelezett keresztény élet egyes állomásai is lehetnek, amelynek során 

protestáns, ortodox vagy katolikus befogadja Krisztust, és az ő tanítása szerint él 

Isten szava és a hit alapján. 

Még számos olyan pont van, amely megbeszélésre vár a keresztény egyházak 

között, de ezek alapja a lelki egység, melyben a közös keresztség miatt az Atya 

gyermekeinek, a Fiú testvéreinek és a Szentlélek templomainak mondhatjuk 

magunkat. Így mégiscsak megvalósul a keresztények valóságos, bár nem tökéletes 

egysége, melyen belül lehetnek az egyes egyházak tanítása szerint eltérések a 

liturgiában, a teológiában, a hagyományokban, de a háromszemélyű egy Isten és 

a mi Urunk, Jézus Krisztus megvallásában már egy páratlan egység megvalósítói 

lehetünk. Az elmúlt száz évben eljutottunk oda, hogy felismerjük: a keresztények 

egysége a szívben kezdődik el. 

Az így megélt közös megértés, közös imádság és közös testvériség szellemében a 

most még az egyházakat egymástól elválasztó tanbeli kérdések esetében is a 

Szentlélek kegyelmének hatására változás állhat be. 2022-ben Karlsruhe-ban 

tartja 11. nagygyűlését az Egyházak Világtanácsa, melynek sokat mondó 

tematikus címe: „Krisztus szeretete vezeti el a világot a kiengesztelődésre és az 

egységre”. Fontos, hogy ne engedjünk a kényelem kísértésének, mely azt 

sugallná, hogy elégedjünk meg az eddig elért eredményekkel, hanem folytassuk 

közös emmauszi utunkat az egyetlen Krisztussal, aki „menet közben” fogja 
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megnyitni a szemünket, a szívünket és az értelmünket a feltámadt Krisztus és az 

ő egyháza titkának megismerésére. 


