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A REMeNY AZ EGYHÁZBAN - MA

Mikor most azokról az okokról szeretnék szólni, amelyek következtében
legmélyebb meggyőződésem szerint lehet ma az Egyházban reményrál beszél
ni - minden , nagyon is szembeötlő ell en kező ok dacára - , akkor mindeneke
lőtt nyomatékosan hangsúlyoznom kell: A kereszténység: remény. Ezért a
következőkben először is azt fogjuk megvilágítan i, hogy a kereszténységnek
a remény a szíwerése.

Eppen ezért nem fogunk kitérni a nehézségek e161; ilyeneknek az Egyház
nemcsak ma van kitéve. Nem k ívülről jövő nehézségekrő l van szö, Inkább
olyanokról , amelyek saját magában keletkeztek, és nagyon sok gondot okoz
nak neki. Konkrétan itt a polarizáció jelenségére gondolok, amellyel különben
másutt ls találkozunk: ellentétes irányzatok ellenséges viszony ára, ami sok
kortársunk véleménye szerint szétrobbantással fenyegeti az Egyházat. Persze
kérdés, hogy az . egységnek" mint arcnélküli egyformaságnak eddigi képe
megfelel-e egyáltalában a remény keresztény érverés ének.

Végül azt kell megvizsgálnunk: nem olyan haltcerö-e a keresztény remény,
amely hozzájárul a keresztény egyházak között még mind ig fennálló szakadás
legyőzéséhez. Tudatosan mondom: a . keresztény egyházak" között, nem
pedig : a katolikus egyház és más .egyházl közösségek" között. Más szóval:
a k e r e s z t é n y remény érdekében valamennyiünknek az ö k u m e n I k u s
reményt kell keresnünk.

A kereszténység: remény

Ma sokhelyütt lemondó pesszim izmus vonult be a lelkekbe. Még keresz
tények is sötéten látók lesznek , és ezzel megvetik , sót megtagadják a keresz
ténys éget . Mert a keres zténység gyakorlatilag semmit sem jelent, ha a ke
resztény nem a remény embere. Péter apostol odáig ment , hogy kijelentette:
a kereszténynek élete minden pillanatában képesnek kell lennie arra, hogy
számot adjon magának arról a reményről. amely hordozza. Ez a mondat ko
moly lelkiismeretvizsgálatra szólit. Nekünk minden alkalommal az emmauszi
tanítványok csalódott gondolatai jönnek a szánkra: .Azt reméltük - de
most .. . " Elfelejtettük, vagy homályba borítottuk mindazt, ami a keresz
ténységben reményre Indíthatna . Ne téve sszük Itt össze a reményt az olcsó
opti mizmussal. A remény semmiképpen sem tagadja a világban és bennünk
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magunkban l évő rosszat és bű nt, amikor valami vállalkozásba fog. Nem
struccpolitikát űz.

De a nap nem aludt ki azért, rnert köd, felhők, vagy éjszaka elrejtik. Egy
sugár, egyetlenegy elég , hogy higgyek benne. Mert ez a fénysugár megsej
teti, hogy a világo sság és a mele g egész vil ága van mögötte. Sok, túlságosan
sok kortársunk él aggodalomban, félel emben, egyoldalúan negatív kritika
világában . Csak ritkán emelik föl a fejüket , hogy az éjszakában megnézzék a
csillagokat. Túlságosan sok keresztény - igen , még ők is - elfelejt i kinyitni
a szemét. Nem csoda hát, hogy nem gyúl ki ragyo gva a betl ehemi csillag,
sem a fejük fölött, sem a szívükben. Nem szabad tov ább tartania a sötétség
és homály e korszakának. Világosságra van szükségünk. hogy továbbmehes
sünk az úton, oly an szükségünk van reményre, mlnt a mindennapi kenyérre .

Ez a bizalomra való felszólítás minden kereszténynek szól, Az én nem
zedékem keresztényeinek, akik nem ismernek rá többé gyermekségük egy
házára, sőt még a tegnapelőtti egyházra sem, azt mondanám : nézzünk föl
közösen egynéhány csillagra. De mondanék valamit a fiataloknak ls, akik az
Egyházban már semmi jövőt-érdemlőt nem látnak, és tarka összev isszaság
ban mind ennek ellenszegülnek, amit .Int ézrnény" -nek tekintenek. Azt monda
nám nekik : Az Egyház természeténél fogva a holnapra irányul - tehát felé
jük. Az Egyház csak akkor Egyház, ha tavaszt és reménységet jelent az ern
bereknek és a vil ágnak. Ezt pedig csak ővelük, őbennük és őá l ta luk jelent
hetI. Újból föl kell fedezniök az Egyház igazi arcát. és segítségére kell len
niök, hogy belülről megfiata lodjék.

Ha a keres ztények elfogadnák azt. hogy .a reménység hordozói" legyenek,
akkor olyanok lennén ek a világ számára, rnlnt fáklyák az éjszakában. Mert ha
a teológia életnedvétől táplált keresztény reményt nem lehet egy kalap alá
venni a puszta emberi reménnyel , az optimizmussal. akkor a keresztény em
bernek nagyobb vi l á g í tóe rőt ad, és nem sejtett látóhatárokat nyit meg előtte.

lsten olyat készit az embernek, amit . szern nem látott, emberi szlv nem
sejtett. ami minden álmát felülmúlj a" . Az egész isteni üzenet benne van
ezekben a szavakban: Istennek Irántunk való szeretete elképzelhetetlen. Isten
nagyobb a szivünknél. a gondolkodásunknál, a kutatásunknál. Fölö tte áll szűk

keblűségünknek , mert türelmesen alka lmazkodik hozzánk. Velünk akar járni
az úton , az emberek minden útján , Jeruzsálemből Emmausz felé .

Nem látszik, hogy megsértődnék tan itványal pesszimisztikus kije lentései
miatt; de olyan mondanivalói vannak számukra , amelyek megrázzák és bense
jükben lángra gyullasztják őket, kiragadják rövidlátásukból és kedves zegett
ségükből. Mit ismétel nekik újra meg újra? Ezt: lsten megtartja igéreteit!
Nagypéntek óta nem a halálé a végső szó. Minden utunk végén ott áll, szivár
ványként ott boltozódik a fejünk felett egy roppant remény. Ennek a remény
nek a neve: húsvét. Igéretet és sejtést hordoz .

Egyetlen kereszténynek sincs soha joga arra , hogy elfelejtse vagy magá
nak tartsa meg ezt az üzenetet. EI kell vinnie a Mester utastt ás ára Jeruzsá-
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lernbe, úgy, mint az emmauszi tan ítványok. ~s Jeruzsálemből tovább, .Jüdeá
ba, Szamariába", mindenhová. Ma ez azt jelenti : az öt földrész belsejébe.
Újból és alaposan föl kell fedeznünk reményünk igazi okait. A mi keresztény
reményünk a szenvedés szakadékában születik. Oda nyúlnak le gyökerei. onnét
meríti erejét. A tavasz csak olyan magvakból kelhet kl. amelyek meghalnak
a földben. Bíznunk kell: a földben , amely megteszi a maga munkáját, és a
napban. amely szintén megteszi a magáét, és teljes bizonyossággal meg
hozza mindennap a hajnali pirkadatot.

Az Egyház mint intézmény minden vonalon a változ ás állapotában van. Ez
teljesen rendj én van így. Az Egyház. vagyis lsten népe. a történelemben és
az időben él; erősen befolyásolja a körülvevő társadalom. Van egy mondás,
amely szerlnt minden ember inkább gyermeke korának , rnlnt szülelnek. Ez
megmagyarázza a történelem nyomós befolyását, valam int azoknak az idegen
elemeknek és hatásoknak a tömegét. amelyek eltorzítják az igazi egyházat.
Elég belépni egy régi katedrálisba, hogy megáll apítsuk, hogyan hagyta hátra
rajta minden század a maga nyoma it: a román vagy gót ívek alatt különféle
korokból való rétegek láthatók, reneszánsz vagy rokokó díszítmények és
egyéb elemek. Mindez nem része az eredeti székesegyháznak. De az eredeti
állapot helyreállítását szolgáló munka. az átfestett freskók feltárása nem
valósítható meg fáradság nélkül. és túlságosan meggondolatlan eljárással
azt a veszélyt kockáztatjuk, hogy megsértjük magát a követ. A századok
folyamán értékes kincsek halmozódnak fel, de bizarr elemek ls . Ezek kény
szerú kötelezettségeket teremtenek. Ezért az Egyháznak állandóan el kell
különülnie a saját történelmétől , és az eredeti tükörben kell szemügyre
vennie magát , mint amilyen születésekor volt.

Hogy egy határozott példával világítsuk meg ezeket az összefüggéseket:
érdekes elolvasni IX. Pius pápa élettörténetét, éspedi g abban az időben ,

amikor az egyházi állam szétesőben volt. Ténylegesen az első vatikáni zsinat
korszaka - amelyn ek folyamán Garibaldi csapatai a Porta Pián keresztül
behatoltak a pápai Rómába - még egyáltalán nincs olyan messze. ~s mégis:
egész vil ág választ el már tőle! Abban az időben az egyházi állam fenn
tartása az egész kereszténység és maga IX. Pius pápa számára lényegesnek
túnt az Egyház élete szempontjából. A belga és holland zuávok, akik felajánl
koztak, hogy életüket adják a pápa ügyéért , az Egyház szabadságát védelmez
ték. A lelki hatalom függetlenségéért küzdöttek, amely akkor egy területi
szabályzathoz volt kötve. Az egyházi állam védelme zése tehát annyit Jelen
tett. mint a pápa primátusának és a primátus hiánytalan gyakorlásának vé
delme.

Tény. hogya nemzetközi jog azóta tovább fejlődött . Olyan szabályzatot
dolgoztak ki. amely az ENSZ-hez és UNESCO-hoz hasonló intézményeknek a
nemzetközi jogban teljes jogi elismerést biztosít, anélkül , hogy ezeknek az
intézményeknek területbirtokuk lenne. Az egyházi államot Garibaldi csapatai
ellen védelmező önkéntesek csodálatot érdem lő vallásos meggyőződéssel
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töltötték be feladatukat. De ez nem akadályozza a mal történetirást annak
megállapftásában. hogy az egyházi állam eltúnése messzemenő lelki felsza
badulást jelentett az Egyháznak és a pápaságnak.•Felix culpa". amelyet a tör
ténelem nap mint nap igazol. A kor tragikumához tartozott. hogy nem isme rt
föl Idejében egy olyan fejlődési irányt , amely nem csupán elkerülhetetlen
volt, hanem még javára is szolgált a vall ásnak.

Ezt a példát választottam, bár akadnának más hasonlók is. Tanulságuk a
ml Időnkre ls érvényes. Vil ágossá teszi el őttün k , hogy lste n utal nem a
mieink, hogy az ő gondolkod ásm6dja nem hasonlíthat6 össze a mi korl átolt
emberi tudásunkkal. Megmutatja nekünk, mi marad mindig a keresztény
ember legmegfelelőbb magatartása: Megnyíln i Istennek, és hitte l elfogadni ,
amit ő szeretetében egyházával és a világgal tenni szándékozik , akkor is, ha
szándékai olykor nem tűnnek helyénv al6knak a szemünkben. Az igazi hit a
reményhez vezet . és minden nehézség elle nére köszönete t tud mondani
Istennek.

A remény és az irányok polarlzál6dása

Minden országnak megvannak a saját feszültsége i. Nem bocsátkozom
konkrét helyzetek részletes lefestésébe, mert ezek országról-országra mások.
Inkább egy általános kérdésre szeretn ék válaszolni . amelyet a .Conclllum"
foly61rat tett föl nekem nemrégen: . Hogyan tudjuk legyőzni a. szükségtelen
polarlzácI6kat?" Válaszként azon fárad ozzunk, hogy eljussunk a gyakorlatban
megnyilvánul6, igazi reményre ugyanazon egyház hívei között ,

A kérdés már magában fogl alja annak elfogadását, hogy van egy jogos
határz6na, amely nyitott az elkerülhetetlenül különböző Irányoknak és hang
súlyoknak . De hogyan lehet elkerüln i azt, hogy ezek az Irányok és hangsúlyok
megkeményedjenek és szektásságb a torkelljanak. ahelyett. hogy hozzájárul
nának a kölcsönös gazdagodáshoz? Más sz6val azt jel ent i ez: hogyan élhetnek
a keresztények békében egymással, ha ugyanakkor mindenféle csoportokra
és f rakci6kra oszlanak?

Csak egyetlen megoldási lehetőséget látok: szüntelenül munkálkodni
azon. ami a keresztény közösség legmélyebb alapja: eleven egységünkön
ugyanabban a Krísztusban . minden élet Urában és Mesterében. Tehát meg
vagyok győződve. hogy az élő t apasztalat sfkján kell keresnünk a választ .
A matematika arra tanít, hogy két olyan mennyiség, amelyek mindegyike
egyenlő egy harmadikkal . egymás között is egyen lő . A keres ztény látás slk
jára áttéve ez azt Jelenti , hogya következő alapelvet kell el őtérbe állí tanunk:
A keresztények mindazon túl. ami elválasztja őket, eggyé lesznek abban a
mértékben , ahogyan felfigyelnek Krisztus és az Evangéliu m élő kérdéseire
és követeléseire. abban a mértékben, ahogyan ki tudnak üresednl önrnaquk
b61. hogy önmagukban, önmaguk által és önmagukon túl egyesltő tényezőjü

ket : Krisztust hagyják érvényesülni.
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A kereszténység elsősorban nem Ideológia. nem rendszer . Hanem inkább
találkozás az élő Istennel Jézus Krisztusban. Azt kivánja tőlünk, hogy éljük
a l apvető követ elményét: az lsten és embertárs iránti szeretetet. Ez pedig
.otthon" kezdődik. Pál apostol beszél arról. hogy az .azonos hitű lakótársak'
közötti kölcsönös szeretet minden másnál előbbrevaló. Ez a kiinduló feltétele
az egységen való minden f áradozásnak. ez az a légkör, amelyet az ilyen egy
ség múlhatatlanul föltételez. Boldogult Athenagorász pátriárka az ökumeni
kus párbeszéd érdekében szünet nélkül .a szeretetnek erre a párbeszédére"
sürgetett, amelyet életbölcsesség vezérel, és amely a legrövidebb út a lát
ható egységre . De viszont ez a szeretet nem maradhat önmagába zárt. kü
lönben csak kltágitott gettót hozna létre. Saint-Exupéry mondta: .Szeretnl
nem annyit jelent, hogy egymást nézzük. hanem azt. hogy együtt ugyanabba
az irányba nézünk:

Tehát hogya centrifugális erőket legyőzzük. ahhoz arra van szükséq, hogy
közösen tekintsünk Istenre és az emberekre. Istenhez, a hivők közös Atyjához
való viszonyunkban az a lényeg . hogy megnyíljunk neki, miközben szavát hall
gatjuk. Együtt kell engednünk, hogy az Evangélium szava föl rázzon. hogy
újból kereszténnyé. evangéliumivá tegyen. Ez elől nem lehet kitérnI. Mind
nyájunkra többé-kevésbé ránehezedik a múlt szűk korlátainak öröksége. és
saját jelenlegi beszűkülésünk. Alapos tisztogatásra szorulunk, hogy Igy az
Evangélium alaprétege ismét előtűnjék a történelmi esetlegesség és emberi
bűn okozta minden lerakódás alól. Újból föl kell fedeznünk létünk alapját
adó eredetünket.

Ez a közös pillantás Istenre azt jelenti. hogy hallgatunk őrá. megnyílunk
egymásnak, és közösen imádkozunk. Teljes becsületességgel és egymás
becsülésével mindig újra el kell mondanunk közösen a MIatyánkot. és teret
kell adnunk a Léleknek. hogy ő maga sugallja nekünk azt az imádságot.
amelyre csakis ő juttathat el sugallatával. Azt hiszem, a katolikus egyházban
és a többi keres ztény egyházban manapság tapasztalható karizmatikus moz
galom értéke abban van. hogy minden kereszténnyel meg tudná tanltanl azt
az Imát. amely a Lélek erejébőllétrehozza az egységet. A karizmatikus áram
lattal kapcsolatban létrejövő .prayer qroups" (Imaközösségek) tipikus sajátos
sága. hogy igen gyakran a legkülönbözőbb irányú keresztények csatlakoznak
benne egymáshoz. Világosan látható gyakorlati példáját adják az olyan eleven
egységnek . amely megszabadít a polarizációtói, sót meg is szünteti az ellen
téteket.

Az egyesülés érdekében szükség van az emberekre vetett közös tekintetre
is. Együtt kell átengednünk magunkat annak a követelő erejű felsz ólít ásnak.
amely a feszült várakozásban élő emberiség közös nyomorús áqából és közös
reményeibői árad felénk. Ha így megnyílunk a világ valóságának egész tágas
sága előtt . az megadja számunkra a viszonylagosságot. vagyis új arányérzéket
kölcsönöz . új látóhatárt, amely felszabadít a jelen pillanat nagy követeléseIre.
és arra hív, hogy az Evangélium élő üzenetét helyezzük a középpontba.
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Az Egyház nem gubózhat önmagába. Nem is azonosithatja magát lsten
Országával. De készüln ie kell eljöve te lének órájára. és készítenie kell az
útj át . Az emberek és méginkáb b a keresztények egyes íté sére kigondolt nagy.
kic irkalmazott tervnek semmi értéke. Ha kereszté nyek közösen cselekszene k.
az az egység biztos útja. még akkor is. ha ez az út nem vezet közvet lenül a
hit teljes közösségér e. Ez az állitás azzal a feltételle l érvén yes. hogy nem a
puszta társadalmi pragmatizmus jegyében álmodo zunk err ő l az egységröl. A
közös cselekvés az egyik leghata lmasabb eszköz arra is. hogy kölcsö nösen
fölf edezzük egymást. és eljussunk odáig . hogy igazán. lelkü nk legmé lyéig
hallgatni tud junk egymásra.

Egymásra hallgatni rit ka ajándék. mert azt föltételezi. hogy az ember
kiüresedik önmagából, és a legt isztább figyelemmel fordu l a másik fe lé.
Ezért csak lassan-lassan lehet megtanulni. Tudnunk kell meghallani azt. amit
mondanak, de olyko r méginkább azt. amit nem mondanak ki: a besz él ő ki
fejezhetetlen föltev és e tt . tudatalatti várakozásait. Arról van sz ó, hogy a sza
vak mögött fölfedezzük a kij elentés végsö szándékát . Lényeges ilyenkor.
hogy minde n vita megnyitása elött meg tudjuk találn i azt a célt. amely lehe
tövé tes zi a párbeszéd közös útj át . Ha meg akarjuk gyözni a másikat. akkor
neki is bizonyosnak kell lenn ie abban. hogy megértjük öt. hogy fe lfogjuk az
igazságnak azt az oldalát . amely öt megnyerte. amelyet elénk tár. Minden
ember azt kivánja. hogy megértsék a benne rejlö jót. VI. Pál azt mondta
erről egy a nemkeresztények titkárságához inté zett beszédében: ..Párbeszéd
nem lehetséges beszédpartnerünk elmélyült megérté se nélkü l. Ez a nemes
szándék nem kicsi ny nagylelkúséget. valódi aszkézist követel az embe rtől.

Magunk mögött kell hagyni azokat a határokat. amelyeket a nyelv. a múvelö
dés álta l adott gondolkodási fö ltételek. a v ita és bizalmat lanság támaszt .
hogy igy megnyíljunk. önmagunkat legyözve. az egyetemességnek: Azt kíván
ná az ember. bár az ugyanazon egyház hívei között folytatott párbeszédben
is fö lfedeznénk a közös hull ámhosszat. hogy igy átt örjük egymás között a
hangfalat. és legyözhessünk minden elzárkózást . Legfőbb ideje. hogy újból
megtaláljuk a testvéri egységet a kere sztények között, Ha egyszer ez az
egység horgonyt vetett akaratunk mélyén. akkor az el lenkez ő irányú törek
vések felé való nyitottság a kölcsönös kiegészülés alakító folyamatának be
vezetője lesz.

Nem a különbözöség rossz önmagában. csak az a különbözöség. amely
kizárólagosságra tart igényt . és nem haj landó megnyílni a teljesebb közös
ségnek. Egy gyémántot csak értékesebbé tesz. ha nagyszámú lapocskából
áll: a világosság egységes fehé r színe megtörik benne. és ragyogása annál
Inkább gyarapszik. Istenben épp olyan nagyra kell értékelnünk a különbözö
séget. mint az egységet. Az isteni személ yek saját személyiségének igazi
diadala éppen az. hogy kölcsönösen átjárják egymást. A másik személyhez
való viszony az isteni szemé lyek számára konstitutív [elleqú, már erede tük
ben benne van. Istenben. aki az élö Szeretet. a személyek vis zonossága ele-
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ven valóság. A keresztény egység rő l folytatott minden vita a Szentháromság
ti t kából kapja világosságát, aki ennek az egységnek forrása és ősképe .

Az ökumenikus remény a jelen órában

Az ökumenikus mozgalom megindulásakor . a hatvanas évek elején a kato
likus egyházban volt néhány nagy. látványos esemény . Hogy csak egyet
nevezzünk meg: VI. Pál ta lálkozása At henagorász pátriárkával Jeruzsálemben.
Konstant inápolyban és Rómában teljesen egységes visszhangra talált a vil ág
sajtóban. Azutá n csend lett. 1972-ben .A szeretet könyve" címmel kb. 300 do
kumentumot tettek közz é. amelyet az utóbbi években Róma és Konstantiná
poly cserélt ki egymás között. De ez fel tún és nélkül tört ént, oly an szinten.
hogy nem jutott el a hírk öz l ő eszközöki g. Időről-időre az ökumenikus közele
dés terén bizonyos . Iégköri nyom ás" érződ i k . de ilyenkor többnyire . üzernt
balesetröl" van szó. Azt mondanám: az ökumenizmust fenyegető legrosszabb
pillanat két éwel ezelőtt a .Lex fundarnentalls" . új egyházjog megalkotásá
nak terve volt. De úgy tűnlk, a fen yegeté s alábbhagyott. Remélnünk kell
abban - és ennyiben az ökumenikus mozgalom feltartóztathatatlannak bi
zonyul - . hogy óriási léptekkel munkálkodnak haladás ári. a keresztények
közötti látható egység helyreállításáig . Az első évezred nagyj ából véve az
osztatl an Egyház ideje volt. A második - 1054-től máig - a szétszakadt
Egyházé. Az Istentől ajándékozott remény. valamint a teológiai alapú biza
lom alapján egyaránt remélhet jük. hogy a harmadik évezred a teljes egységbe
való viss zatérés ideje lesz.

Nem veszíth et jük szem elő l. hogy az Egyházban az egységes eljárás és a
sokfé leség összeegyeztetésén való minden fáradozás már magában véve
ökumenikus igyekezet . Minden lépés. amely az uniformi zált egységtő l a sok
féleségben megnyi lvánuló egysé g felé vis z. haladás a Szentlélekben. az
igazi egység megteremtőjében .

Ebben a pill anatban egyet tartok igen j e lentősnek : Az ökumenizmusnak
nem szabad a szakemberek körére korl átoz ódnla, az Egyház minden szint jén
egyidejúleg kell haladás ári dolgozn I. Mindenekelőtt lsten népe körében nem
szabad. hogy sor kerüljön a 15. századi firenzei zsinat fáj dalmas tapasztalatá
nak megismétlődésére: Akkor a katolikus és az ortodox egyház egységét a
legmagasabb szinten - a két egyház papsága között - helyreállították. a
nép azonban ezt elutasftotta•.rert semmiképpen sem volt előkészülve erre
az egyesülésre.

Ezért az ökumenizmusnak minden keresztény állandó gondját kell alkotni a.
akár teológus. akár nem. Minél gyermeklbb szíwel fogadja egy keresztény
az evangéliumot. annál fogékonyabb a Mester meqbízat ására. aki azt akarja.
•hogy mindnyájan egyek legyenek". Igen nagyra kell becsülnünk ezt a külön
leges nyíltságot lsten Lelke iránt. az igazi keres ztényeknek ezt a sajátos
tulajdonságát. Ezért ökumen ikus szempontból rendkivül jelentős a .Lélek
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megnyIlatkozásaInak" az a sorozata, amely ezi dőtáj t szemünk e lőtt Játszódik
le lsten népében.

Különösen a .chari smati c renewal" (karizmati kus megúju lás) ökumenikus
hozzájárulására gondolok Itt. A mozgalom kato likus formájában 1966/67 -ben
indult el Amerikából , és jelenleg Európában is terjed, igen nagy benyomást
keltve. Mindaz, ami a keresztényeknek új érzéket ad a lel kiélet iránt, örven
dező erőt a kís érletez ésre. az egység ösztönz öle. Mert az Igazi ökumenikus
párbeszéd elsősorban nem horizontál isan, az egyes keresztény hltfelekezete k
között, hanem vertlkálisan történik. Az egység útja minden kere sztény szfvé
ből indul ki Jézus Krisztus felé. Obenne és az ő Lelkében fedezzük fel , hogy
testvérek vagyunk . Akkor keletkezik köztünk egység. ha ugyanazzal a Krisz
tussal lépünk kapcsol atba, telj es hűséggel az ő szava iránt; mert ő az, aki
létrehozza bennünk az egységet.

A különféle hagyományokka l rendelkező keresztények közös imádság
élménye főbenjáró jelentőségű . Az ökumenizmusnak szüksége van erre az
élő imaközösségr e, hogy ne váljék puszta társadalmi pragmatizmussá . Nekem
úgy tűnik , hogya jelen pillanatban az ökumenizmust ellang yos ító legnagyobb
veszedel em a szekularizáció iránya, más szóval : az a kísért és, hogy mindent,
ami a t iszta hit dolga, zárójelbe t együnk, és csak arra tö rekedjünk, hogy kö
zösen áll ítsunk minden keresztény e rőt sürgető társadalmi és politikai felada
tok szolgálatába. Bizonyára Igaz, hogy az Evangélium te le van sokoldalú ,
követelő ellentmondásokkal - az erőtlen piet izmus csak karikatúrája az igazi,
konfl iktusokban igazolódó jámborságnak -, de ha pusztán a szociális elemre
korlátozzuk és szúkít jük, ezzel félreismerjük a kereszténység legsajátosabb
lényegét , egyenesen tagadjuk létj ogosul tságát .

A keresztény nép szint jén sokat ígé rő ökumen ikus tapasztalatok jelent
keznek. Mindenki Ismeri a hitfe lekezetek egymáshoz való közeledésének te
rén a fr anciaországi Taizé ezerep ét . Németországban ls van néhány éve egy
hely , amely ugyan még kevésbé ismert, de minden látogatóján ak figyelem
reméltó tapaszta latokat adott. Az Augsburg mellett i Ottmaring faluról van
sz ö, amelyet ökumenikus fal unak nevezhetünk. Itt luteránusok és katolikusok
alapvető kísérletet folytatnak: a kereszt ény együttélés kísérlet ét. M indegyik
tiszteli a másik hagyományá t , e redeté t. és mégis már csodálatos m értékben
megélik a szeretetben való egysé get. Ez e lővételezése az egyházilag meg
találandó egységnek, egy keresztény tény beigazolása. tanúságtét el arról, mit
képes megvalósítani az élő hit.

Legyen szabad emlékeztetnem a wo rms i katolikusok kezdeményezésére, amel y
a "Wormsi Memorandum" -ra vezetett. Ebben egy bizonyos alkalomból laikusok
és lelkészek közösen, bizalommal és reménykedve kérnek VI. Pál pápától
luteránus testvéreik érdekében .egy tisztázó szót Martin Luth er személyéről

és tanításáról mai katolikus nézőpontból, az ökumen ikus munka elmélyítése
céljábó l" . Es ez egyál ta lában nem látványos lépés vol t . Hanem haladás a
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közös cél tekintetében. Am ikor Diogenésznek. a gorog f ilozófusnak , valaki
azt mondta : . A mozgás lehetet len" . a legegyszerúbb módon válaszolt: elkez
dett l épkednl, Ez egy probl éma legjobb megoldása: . a járás rneqold ása". A
wormsi tapasztalat is ilyen Jellegú: .a cselekvés megoldása". Az ottmarlngl
tapasztalat neve pedig : .a szeretet megoldása" , a mindennapi tevékeny
szereteté.

Semmi sem ér fel az ilyen tapasztalatokkal. Hinni kell Istenben, a lehe
tetlen Mesterében. Egyszer egy merész kezdeményezésre azt mondták vala
kinek: .On nem tudta, hogy ez lehetetlen , tehát megtette: Túlértékeltük az
okosság erényét a hit erényének a kárára.

Kell-e még mond anl , hogy az Ilyen közeledés imában és naponta élt szere
tetben, egy a világ felé nyitott közösség keretében, semmiképpen sem káro
sitja a teológusok párbeszédét? Szükség van erre az állandó párbeszédre ls
minősitett teológusok között. Azt hiszem bátran mondhatj uk: jelentős lépések
történtek. Belgiumban 1971-ben közös nyilatkozatot adtak ki a keresztényegy.
házak a keresztségről: jelentős határkő ökumenikus fej lődésü nkben. Angliá
ban 1971 . szept, 7-én katolikusok és anglikánok között sor került a Windsor
Castle-l megegyezésre az Eucharisztiára vonatkozólag. Franciaországban a
dombes-I megegyezés (1971.szept.6-9.) ugyanebbe az irányba tart. Legújabban
közzétett ék annak a beszámolónak teljes szövegét. amely összefoglalja a
római luteránus-katolikus vegyesbizottság munkálatait az .Evangélium és Egy
ház" tém ájáról. Ebben ismét széles területei adódtak az egyetértésnek az
egyházi szolq álatok kölcsön ös elismerése teré n, és hasznos ajánlatok talél
hatók arról. hogyan lehetne meggyorsítani az interkommúnió lehet övé vá
lásának elérkezését. Hozzá kell még tenni azt a megegyezést az egyházi
szolgálatokra vonatkozólag, amely 1973-ban a nemzetközi angl ikán-katolikus
bizottságban jött létre. Az Egyesült Allamokban röviddel ezelőtt adtak kl egy
már címében ls jellegzetes könyvet: •Találkozhatnak-e valaha is az eplszko
pálisok és a római katollkusok?"

Néhány hónapja egy angli kán püspöktől , Dr. Mervyn Stockwood-tól kap
tam egy cikket. amelyet a •The Cathol ic Herald"-ban tett közzé, Azután barát
ságosan meginvitált egy nyilv ános beszélgetésre. Cikke hét indítványban
ökumenikus óhajokat sorol fel , amelyeket közösen kellene magunkénak valla
nunk, és Igy sürgető és izgalmas felhívás arra. hogy egy irányban haladjunk.
Nem soroihatom itt tel minden indítványát. De örömest áll ítom, hogy az első

indltvány t minden további nélkül aláírom. és ez a több i kulcsa : . Meg kel
lene Igérnünk egymásnak, hogy nem csináljuk külön-külön azt, amit jó lelkt
ismerettel együtt is meg tudunk tennI. Ez széles területet foglalna magában:
szentírásolvasást, Imacsoportokat, igehirdetést, a jótékonyság múveit."

Ime néhány reményt gerjesztő ok az ökumenizmus haladásában. De ezek
csak jelek. Hiszem, hogy pillanatnyilag a keresztények megújulása ott tart,
hogy közösen megragadják a Szentlélek valóságát abban a munkában, amelyet
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ma a keresztény egyházakon belül és azok között el kell végeznI. Ez az élő

remény, amelynek most hangot adtam , az 1970-es brüssze li teológuskongresz
szuson egy olyan óhajban tört ki belőlem , amely ugyan álomnak tűnik, de ez
az álom segíthetne megteremteni a holnapi valóságot. Végezetül hadd idézem
újból ezeket a szavakat.

I::n sem tudom jobban Onöknél, mikor üt az újból megtal ált egység óráj a.
En is azt hiszem, hogy az én nemzedékem keresztényeinek sorsa Mózes éhez
hasonló: csak k üsz öb ér ől látják meg az ígéret fö ldjét. De ha az i d ők jelei
nem csalnak, akkor hihe tj ük, hogy közel van a keresztények látható egysége
visszatérésének órája.

Az ökumenizmus égboltozatán már felragyogott az a csillag, amely a
bölcseket Betl ehembe vezette. Az egység zarándokai újból útrakeltek; az út
még köves és a nyomok elmosódottak: még a pusztában járunk. De Kelet
bölcseitől elt éröen, akiknek csak a legenda talált ki neveket, a mai zarándokok
neve ismeretes, és ismerjük az arcuka t is: az oldenburg i luteránus püspök,
a canterbury-i angl ikán érsek, a konsta ntinápolyi ökumenikus pátr iárka, a
római püspök, vagyis a pápa. Mindezek útnak indultak az egység Bet leheme
felé, sőt utaik itt-ott már keresztez ödtek

Mindenk i hozza magával országa kincseit: aranyat, tömjént és mirrhát .
Péter egyháza egységének hagyományát ajánlja, hogy rendet hozzon a világba.
János egyháza misztikus és lelki hagyományának tömjénjét hozza. Pál egy
háza szent és pró fétai könyv eket tart a kezében. Haladnak e l őre, de olykor
a csillag megszűnik ragyog ni a fejük fölött , és ismét tájékozódnlok kell az
útró l. Minden arra vall , hogy már nincsenek rnessze Betlehemt ől .

Talán - akárcsak a bölcseknek - először az Edesany át kell együttesen
megtalálniok, és azután a Gyerm eket. Nehéz lenne elgondolni a meghasonlott
gyermekek hazatérését anélkül, hogy az édesanya ne áll na már ott a küszö
bön, hogy fogadja és az Úrhoz vezess e őket. Amit a bölcsek a barlangban
fölfedeztek, az nem az lsten volt, ahogyan ők elképzelték. Isten oly an arcot
öltött, hogy az minden számításukat, minden sejtésüket összezavarta, de
minden remény üket is túlsz árnyalta : Az Emmanuel egy jászolban fekü dt ,
szegény gyerek alakjában, pólyába tekerve.

Nem kereszténységünk szimboluma-e ez? az egymásra talá lás otthona,
minden nem lényegestől megszabadítva? lsten egyszerűségének szimboluma.
Ezt a kereszténységet akarjuk együtt élni , kiüresítve mindabból , ami nem
valódi és egyszeru!

Nem tudom, hol és hogyan következik be a végleges talá lkozás . Egy har
madik vat ikáni zsinaton? Talán. De miért ne történnék a találkozás ott, ahol
a kereszténység bölcsője áll t? Mi ért ne lenne az újraegyesülés zsinata egy
második jeruzsálemi zsinat?

Előadás Wormsban, 1973.nov.1·én
Szöveg: St immen der Zeit 1974/2
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