
Luther nyomán szembeállítja a törvényt és az evangéliumot. "A törvény emberi
kapcsolatainkat irányítja, de nem tesz megigazulttá Isten előtt. Az evangélium
viszont feltárja előttünk Isten ingyenes, túláradó kegyelmét és irgalmát." Az
ökumenikus törekvéseket fontosnak és helyesnek tartja, a római katolikus egy
házban végbemenő változásokat, a többi keresztényegyházakhoz közeledest
örömmel figyeli. Az elmúlt években a -legtermékenyebb teológiai párbeszéd a
lutheránus és katolikus teológusok között alakult ki. Új lelkiség kialakulásának
is lehetünk tanúi, amely sok vonásban, közös a két egyházban.

7. Miért vagyok ortodox? K. Ware, az első angol ortodox püspök is saját élet
útjával kezdi vallomását. Az ortodox liturgia "mennyei" szépsége ragadta meg
három évtizede. Sok nehézséget kellett leküzdenie ahhoz, hogy angol létére csat
lakozhassék az ortodox egyházhoz, amely" nem egzotikus és keleti, hanem egy-o
szerűen keresztény". Utkeresése során találkozott a katolikus egyházzal is, de a
Zsinat előtti egyházat túlságosan merevnek, központosítottnak érezte, 'hiányolta
belőle a zsinati elvet. "Inkább az ortodoxiát választottam, amelyapápát sgyen
lők között az elsőnek, rangidős testvérnek tartja." Orömmel állapítja meg, hogy
a Zsinat nyomán az ortodoxok és katolikusok ma közelebb vannak egymáshoz,
mint a 11. század óta bármikor. Az ortodox egyház három sajátos értékét igy fog
lalja össze: a liturgia szépsége a szentek közösségét teszi jelenvalóvá. - Az élő

hagyomány teljes és folytonos az apostolok egyháza óta. - A csöndes, elmélye
dő belső ima, a hesyChia, lehetövé teszi; hogy a hallgató sziv Isten csöndjének
szavára figyeljen.

8. Miért vagyok katolikus? Utolsóként Suenens biboros foglalja össze katolikus
hitét. Először ő is személyes fejlődését tekinti át gyermekkorától püspökke szen
teléséig, majd a hitvallás szavaival válaszol: Hiszek az egy, szent, katolikus és
apostoli egyházban. A katolikus egyház egy és egyetemes: "nem latin vagy euró
pai, hanem Keleten keleti, Afrikában afrikai". Az egyház egysége Istennek az
egész világot átölelő tágasságát foglalja magába. - Az egyház szent - nem
tagjainak szentsége, hanem Istennek benne működő kegyelme miatt, bár igen
sok, szent életű kereszténnyel találkozott élete folyamán. Az egyház szentségéhez
tartozik a szentek közössége is. Ezt most, idős korában különösen fontosnak tart
ja: ez a tudat erősíti meg abban, hogy a halál csak átmenet: kimondja az utolsó
szót ez élet értelméről. "Orömmel készülök ennek az utolsó szónak a fölfede
zésére." - Az egyház apostoli: egységben tudja magát a földkerekség összes
püspökeivel. akikben az apostoli hagyomány ölt testet.iaz Éukarisztia közössé
gében.

Vallomását .érzékletes hasonlattal zárja. Isten olyan, mint a Nap. Hogya Nap
ban higgyünk, nem kell körbejárnunk a Földet, tanulmányozva fényét és rnele
gét. "Elég, ha rám esik fénye, ott, ahol éppen vagyok, s nem kell kutakodnom,
milyen hatása van a Föld többi részén .. : Hiszek Istenben, a Szentháromság
napjában. Ez a Nap süt rám a katotikus, apostoli és római egyház egén."

L. L.
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