
Una sancta
A reformáció jubileuma sokféle kezdeményezést indított el, és az em-
lékezések legváltozatosabb formáira ad alkalmat a keresztény világ-
ban. Különböző egyházak, egyházi közösségek vezetői találkoznak
egymással ökumenikus istentiszteleteken, imaórákon, több közös
nyilatkozat látott már eddig is napvilágot az egységre törekvés szel-
lemében. Tudományos konferenciákon történészek vizsgálják meg,
mi is történt valójában 1517-ben és az azt követő évszázadokban, teo-
 lógusok elemzik, milyen hitbeli és gyakorlati különbségek választ-
ják el a keresztények különböző csoportjait, és hogyan lehetne egyet -
értésre jutni az egyes kérdésekben. (E számunk tematikus része egy
ilyen teológiai útkeresésből ad ízelítőt.)

Szinte minden ökumenikus rendezvényen elhangzik, hogy az el-
múlt félévszázadban korszakos változás történt a kereszténység tör-
ténetében: eljutottak „a szembenállástól a közösségig”, vagy leg alább -
is ráléptek az egység felé vezető útra; fölfedezték, hogy az egység
Krisztusnak kivételt és ellentmondást nem tűrő parancsa. A refor-
mációra való emlékezés esélyt, talán új lendületet is ad az ökumeni-
kus törekvéseknek. Ahogy Ferenc pápa mondta egy éve: „Ami meg-
történt, azt nem lehet eltörölni, de nem akarjuk engedni, hogy az
elkövetett vétkek terhe továbbra is megmérgezze kapcsolatainkat.”

Úton járunk, de az utak most már egymás felé tartanak, nem pe dig
távolodóban vannak. Ez örömmel tölthet el, de arra is meghív minden
rendű-rangú keresztényt, hogy Krisztus egész egyházának átfogó
megújulására törekedjen az Evangélium szellemében. A II. Vatikáni
zsinat szerint az egyház a történelem vándorútján járva folytonosan
megújulásra — reformra — szorul, „hogy külső-belső bajait és ne-
héz ségeit türelemmel és szeretettel legyőzze”.

A kérdés ma különösen élesen vetődik fel: meddig jutottunk el az
egység útján, és hogyan lehet tovább menni rajta? A továbblépéshez
fontos lenne a célt világosabban látni: tisztázni az ökumenikus egy-
ségnek, sőt magának az egyháznak a fogalmát. Hogyan és mikor
jöhet létre a „teljes egyházi közösség”, „az egyház látható egysége”,
vagy — itt a földön — be kell érnünk a „kiengesztelődött sokféle-
ség” állapotával?

Egy súlyos tény biztosan összeköti Krisztus minden követőjét. Ül-
dözésük napjainkban szerte a világon talán soha nem látott mérete-
ket ölt. Nem azért szenvednek vértanúságot, mert katolikusok vagy
protestánsok, ortodoxok vagy anglikánok, hanem pusztán azért,
mert keresztények. Haláluk egységbe forrasztja mindnyájukat: „una
sancta”, egyetlen szent egyházat alkotnak a vértanúságban. „Ha az
ellenség a halálban eggyé tesz bennünket, hogyan jövünk mi ahhoz,
hogy az életben különválasztva legyünk?” (Ferenc pápa).
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