
Az egység útján
Minden év januárjában világszerte, így nálunk is megrendezik az
ökumenikus imahetet, amelyen különböző egyházak és egyházi kö-
zösségek közösen imádkoznak a keresztények egységéért. Az idei
imahétnek különleges jelentőséget ad a reformáció 500 éves jubile-
uma. Ehhez tanulságos ajánlásokat kínál a Német Püspöki Konfe-
renciának és a Németországi Evangélikus Egyháznak erre az évre
kiadott közös nyilatkozata. Mottója „az emlékezet gyógyítása” — a
kifejezés ismerős lehet számunkra, hiszen II. János Pál pápa gyak-
ran emlegette, a keresztények egységét sürgetve.

A nyilatkozat arra hív mindnyájunkat, hogy a reformációra való
emlékezés váljék valóban ökumenikus eseménnyé. Túl kell lépnünk
az akkor elszenvedett sebeken és megbántásokon, eljött az ideje az
emlékezet megtisztításának, közös örökségünk egyre tisztább fölfe-
dezésének, hogy közösen tehessünk tanúságot Krisztusról és szol-
gálhassuk a világot. Ennek érdekében számos előítéletet és félreértést
kell még eloszlatnunk. Luther Márton és a reformátori mozgalmak
az egyházat az Evangélium szellemében akarták megújítani. A ka-
tolikusok is az egyház megújítására törekedtek azonban a pápával
és a püspökökkel közösen. Mégis, eközben olyan félreértések és elő-
ítéletek, torzulások és viszályok keletkeztek, amelyek következté-
ben az egyház egysége széttört.

Az Evangélium igazságáért folytatott harcban a 16. század óta
mindkét fél inkább az ellentéteket erősítette és a fennálló konfliktu-
sokat szította, az elzárkózás és az elutasítás jellemezte őket. Ezt jól pél-
dázza, hogy az egyik oldalon olykor mitikus hőssé emelték Luthert,
a másik oldalon viszont nem egyszer démonizálták őt. Az emléke-
zet megtisztítása új horizontot nyit előttünk az egység útján, és
örömmel mondhatjuk, hogy már jelentősen előrehaladtunk a bo-
csánatkérés és megbocsátás szellemében. Luther 1517-ben a bűnbá-
natra szólított fel, s reformjaival az egyházat Krisztushoz akarta visz-
szavezetni. Keresztény közösségeink ma is, mint minden korban,
folytonos megújulásra szorulnak.

Tudatában vagyunk annak, hogy továbbra is vannak köztünk
megoldatlan kérdések, amelyek elválasztanak bennünket. Ez azon-
ban nem téríthet le az ökumenikus útról. Hogy 2017-ben nem ünne-
peljük közösen az Úrvacsorát, illetve az Eucharisztiát, jól mutatja,
hogy minden közeledés ellenére mindmáig fennállnak köztünk alap-
vető nézetkülönbségek, amelyekre még nem találtuk meg a közös
választ. Ebben a helyzetben is törekszünk azonban a kölcsönös tisz-
teletre, tanulékonyságra és a kritikára való nyitottságra. A különbsé-
gek nem homályosíthatják el a meglévő közösséget. Közösen vall-
juk: létezik olyan sokféleség, amely nem lerontja, hanem gazdagítja
az egységet, amelyre mindnyájan törekszünk. Ez azonban csak akkor
valósul meg, ha Krisztus vezeti és a Lélek élteti a hívők közösségét.
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