
KADA LAJOS

Az európai integráció és a keresztény értékek
Az egyházak közreműködéseaz európai népek

egymásra találásának folyamatában

Európában, sőt az egész világon nyugtalanító jeleket tapasztalhatunk. Álla
mok, népek, hitközösségek és vallások, röviden az emberek általában nagy
változásokon mennek keresztül. A világ iránt oly nyitott, a keresztény eré
nyeket magában oly meggyőzően megtestesítő XXIII. János pápa Pacem in
terris kezderű enciklikájában arra intett minket, hogy tanuljunk meg olvasni
az idők jeleiből, fogadjuk be azokat, és hagyjuk őket működni imáinkban és
tevékenységünkben. A II. Vatikáni zsinat egész munkáját ez a szellem hatotta
át, és ezt érezzük minden gyümölcsében, minden zsinati okmányban.

"Napjainkban a Szentlélek kegyelmének ihletésére világszerte sokféle mó
don törekszenek - imádsággal, szóval, tettel - elérni a Krisztus akarta teljes
egységet; ezért a zsinat is buzdít minden katolikus hívőt, hogy ismerje fel az
idők jeleit és szorgalmasan vegye ki részét az ökumenikus munkából." (Uni
tatis redintegratio 4.) Ez a mi feladatunk és küldetésünk abban az időben és
világban, amelybe a gondviselés mint embereket és keresztényeket helyezett.

Magyarországon Európa szívében vagyunk. Lényeges részünk van azok
ban a folyamatokban, amelyek földrengésként szakadtak ránk. De nemcsak
külsőleg vagyunk részesei mindennek, és nemcsak földrajzi helyzetünk miatt
veszünk részt a politikai, gazdasági és kulturális változásokban, hanem ben
sőleg is. Már Izajás próféta is mondta, hogy csak az hoz gyümölcsöt felül,
aki gyökeret ver alul (37,31). Mindenkire áll ez, de különösen ránk, keresz
tényekre. Minden keresztény számára sorsdöntő tényező Krisztussal való
kapcsolata. Hiszi, hogy e kapcsolattól függ életének lelki termékenysége vagy
terméketlensége. Mivel pedig nemcsak magánember, hanem egy egyházi kö
zösségnek is tagja, ezért Krisztusban gyökerező léte egyúttal közügy is. Oly
annyira, hogy része a világegyháznak is.

Ha ökumenikus munkáról beszélünk, akkor elsősorban a keresztény egy
házak egyesítésére irányuló törekvéseket értjük ezen. De ez az egyesítési,
egységre irányuló vágy az élet más területén is megnyilvánuI. Különös erővel

vált ez érezhetővé a második világháború utáni időben. Gondoljunk csak a
keleti és a nyugati tömb közöttí óriási ellen tétre. Ne feledjük a déli és az
északi föld teke között egyre növekedő gazdasági különbséget, amely fenye
gető árnyat vet a jövőre. Mindezek mögött ott álltak az ideológiai, világnézeti
különbségek és ellentétek, amelyek fokozták a feszültséget. Nem feledhetjük
el a vallási téren fellépő feszültségeket sem, amelyek az egyes felekezetek
közötti kapcsolatokat és híveik békés együttélését tették nehézzé vagy szinte
lehetetlenné.
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Érthető tehát, ha felelős vezető szernélyekben és a jóakaratú emberekben
és rajtuk keresztül népekben, államokban és egyházakban erősödött az az
igény, hogya különböző, egymással eddig szemben álló felek kibéküljenek
egymással.

Erősödött a már régebben megkezdődött ökumenikus munka a keresztény
felekezetek közeledése és egyesítése érdekében, amelynek különösen a ll.
Vatikáni zsinat adott erős lendületet.

Alig van emberi célkitűzés és erőfeszítés, amely ne ütközne ellenállásba.
A vallások, az egyházak közötti ökumenikus törekvéseknek is nagy akadá
lyokat kell leküzdeniük. Ilyen például a történelem folyamán kialakult szá
mos ellenszenv, melyek, bár gyakran irracionálisak, igen erősek és szívósak.
Lényeges tényezők e téren az anyagi érdekek, a kialakult hatalmi és befolyási
szférák megtartása, megerősítése vagy annak elérése. Nagy szerepet játsza
nak a világnézeti, ideológiai különbségek, mint azt fájón tapasztalhattuk az
elmúlt évtizedek alatt, s amelyek még ma sem tűntek el teljesen, és éreztetik
hatásukat az élet különböző területein.

Ami a reformáció óta különvált keresztény egyházakat illeti, nem lehet
csodálni, bár sajnálatra méltó, hogy az évszázadokon keresztül kialakult szo
kások, tanok, különbségek nem küszöbölhetők ki rövid idő alatt. Sokszor az
államhatalom nézi rossz szemmel a különböző felekezetek közeledését. Ide
kell sorolnunk a prozelitizmust is, amely igyekszik más felekezet tagjait ma
gának megszerezni. Elegendő a prozelitizmus vádja is, hogya különben sok
mindenben összhangban dolgozó egyházakat egymással szembeállítsa. Gon
dolok itt a volt Szovjetunióban a katolikus egyház munkáját ilyen váddal
illető ortodox egyházra, de nem lehet figyelmen kívül hagyni a fundamenta
lista törekvéseket, valamint a szekták sokszor erőszakos térítő módját sem.
Ami a volt Szovjetunióban az ortodox egyházzal való kapcsolatot illeti, a
Szeritszék igen világos és meglepően szigorú szabályokat írt elő minden ka
tolikus kezdeményezésre: előzőleg kapcsolatot kell teremteni az ortodox egy
házzal a prozelitizmus látszatának és vádjának elkerülése érdekében.

Zsinati ökumenizmus

Ha az európai államok és egyházak kölcsönös kapcsolatairól, illetve az egy
házak szerepéről az európai integráció elősegftésében akarunk beszélni, ak
kor előbb az egyházak életének valóságát kell szemügyre vennünk. VI. Pál
pápa beszélt erről világosan a II. Vatikáni zsinat második ülésszakának meg
nyitásakor a római egyháztól elszakadt egyházak képviselőinek jelenlétében:
"A keresztények legnagyobb szellemi drámája a történelem folyamán kétség
telenül a más hitű Krisztus-hívők problémája. Vajon nekik mit nyújthat ez a
zsinat? Mindenekelőtt csodálattal kell adóznunk a Szeritlélek benső munkál
kodásának, aki elszakadt testvéreinket az utolsó időkben két nagy igazság
felismerésére indította: először, hogy nincsenek egyházak, hanem Krisztus
nak csak egyetlen egyháza lehetséges; másodszor, hogy igazi egység csak
úgy jöhet létre, ha a szeretet egysége mellett megvan a hit, a szentségek és a
szervezet egysége is."

Ezeknek a szavaknak az értelmében jutottak a zsinati atyák az ökumeniz
musról szóló dekrétumban erre a következtetésre: .Belső megtérés nélkül
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nincs igazi ökumenizmus, mert minden vágyakozás az egység után a lelkület
megújulásából, önmegtagadásból, a szeretet önfeled t kiáradásából ered és
érlelődik. Ezért kell tehát kémi a Szeritlélektől a komoly önmegtagadás, a
szolgálathoz szükséges alázatosság és szelídség, valamint a mások iránt ta
núsított testvéri nagylelkűség kegyelmét... Gondolja meg minden Krisztus
hívő, hogyannál jobban előmozdítja, sót éli is a keresztény egységet, minél
maradéktalanabbul törekszik evangéliumi életre, mert minél szorosabb kö
zösségben egyesülnek az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel, annál benső

ségesebb és könnyebb lesz majd a növekedés a kölcsönös testvériségben is".
(Unitatis redintegratio 7.)

Ez a megállapítás ma sem vesztett érvényességéből. Világosan felismerte
ezt II. János Pál, és ezért kezdte meg apostoli útjait testvéreihez. Európa sok
népét és országát akarta újra összefogni az Evangélium szellemében. Még az
1989-es sorsdöntő év előtt, 1988 októberében az Európai Parlamentben tartott
beszédében foglalta össze lelkipásztori gondjait, amelyek egyúttal az egész
egyház gondjai is. Az európai egység keresztény szellemtől áthatott alapító
ival, különösen Robert Schumannal, Jean Momet-val és Konrad Adenauerrel
egyidejűleg az Apostoli Szeritszék is igyekezett el6segíteni az európai egye
sítést.

A pápa Nyugat-Európa országainak képviselőit a közéleti rend szabályo
zásának arra a fontos elvére emlékeztette, amely a keresztény uralkodók alatt
évszázadokon keresztül gyakran feledésbe merült, pedig a kereszténység fe
dezte fel. Tudniillik, amely s-zerint el kell választani azt, ami a császáré, attól,
ami Istené. A társadalom, az állam és a politikai hatalom a világ változó,
mindig tökéletesíthetőkeretét képezi. Nem rendelkezhet az egyes személyek
lelkiismerete és döntési szabadsága fölött. Az egyház éppen az ember isten
képűségének, vagyis az emberi méltóság igazi alapjának a tanításával adta
Európának az egyik legnagyobb ajándékot. Minden más emberi jog, szabad
ság, rendeltetés innen ered és egyúttal természetfölöttivé válik.

1989-et fontos emlékeztető évnek szánták: 70 év telt el az első világháború
befejezése, óta, 40 év Németország kettéosztása óta és 200 a francia forrada
lom óta. Es aztán minden másképpen történt. II. János Pál pápa 1990 tava
szán rögtön felkereste Vádav Havelt, hogy megvesse Velehradon egy szel
lemileg megújult Európa alapjait. Ott hirdette meg szándékát, hogy 1991 de
cemberében összehívja az európai püspökök különleges szinódusát. A pápa
őszinte kívánsága az volt, hogy az összes európai egyházi közösségek kép
viselői vegyenek részt a szinóduson, amelynek mottója ez volt: "Hogy Krisz
tus tanúi legyünk, aki megszabadít minket". A szinódus zárónyilatkozatában
ezt olvassuk: "Európa megújulásának az Evangéliummal való párbeszéddel
kell kezdődnie. A II. Vatikáni zsinatból kiindulva az egyes álláspontok vilá
gosságának csökkentése nélkül, Krisztus tanítványai és más meggyőződése

ket követők közötti kölcsönös tiszteletben kell ennek a dialógusnak lefolynia"
(3.). A szinódusi atyák mindenekelőttmegtapasztalták. hogy az Evangélium
Európában való elterjedése minden keresztény közös feladata, és meglátták
azt is, hogy mennyire függ ettől az egyház szavahihetőségeaz új Európában.
A keresztények közötti szakadásnak még ma is fájdalmas következményei
vannak. Az ökumenizmus feladatához. vagyis minden egyházi csoport és
tradíció, valamint minden keresztény hitközösség békés együttműködéséhez
tartozik a rászoruló emberekről és népekről való gondoskodás, valamint kü-
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lőnösen napjainkban az európai népek közötti igaz egység felépítéséért való
közös fáradozás. Szükséges ehhez a zsidókkal és minden Isten-hívővel,nem
hívővel való párbeszéd és együttműködés.

A II. Vatikáni zsinat egyik legértékesebb gyümölcse a katolikus egyház
részéről azóta is ismételten megerősített eltökéltsége az ökumenizmus iránt.
E törekvésnek az eszközei azok a zsinat után megteremtett szervek, tanácsok,
amelyeknek feladata a különböző keresztény felekezetekkel az egység meg
teremtésére irányuló párbeszéd. Ugyanitt kell megemlítenünk azokat a szin
tén a zsinat által megkívánt szerveket, amelyek a nem-keresztény vallásokkal
folytatnak párbeszédet. Ezeknek a kapcsolatoknak is a népek és vallások kő

zötti közeledés és így a békés együttélés és működés megteremtése a célja.

Európai püspöki szinódus Rómában

A püspökök 1991 decemberében megtartott római szinódusa az egyházi
erőknek önmagukra való reflexiója volt egy olyan változást megélő Európá
ban, amilyenre a két világháború óta nem volt példa. Fájdalmasan megérez
tük, hogya kommunizmus által mesterségesen felállított fal mennyire meg
gyöngítette és félrevezette az embereket Keleten és Nyugaton egyaránt, hogy
mennyire szétszakadtunk keresztény egyházi közösségeinkben, és hogy mi
lyen benső problémákkal kell megküzdeniük a helyi egyházaknak. A jog és
a rend felborult, az etikai és erkölcsi értékeket általában megkérd6jelezik.
Mindennek következtében bizonytalanság és félelem vesz erőt az embereken.

A szinódus azt is megmutatta, hogya magunkba tekintésnek újrakezdés
hez kell vezetnie, és hogya dolgok alapos átgondolására van szükség. Meg
fontolásunk, átgondolásunk, párbeszédünk és cselekvésünk középpontjába
Krisztus Evangéliumát kell helyeznünk. mert csak így tudunk kivezető utat
találni a válságból. Ratzinger bíboros szerint néhány történelmi tény teszi
Európát azzá, ami. A görögöknek köszönhetjük annak felismerését, hogy kö
zösségre utalt lények vagyunk, és ezért szükségünk van államra. Görögor
szágnak minden időkre érvényes felfedezése az ott megt.eremtett demokrá
cia, amely lényegében a jog érvényességéhez van kötve, és csak a vele való
kapcsolatban maradhat igazi demokrácia. A második történelmi tény a ke
resztény örökség, amely a keleti szemita gondolkodási módnak és a görög
világnak az egysége. A kereszténység a Jézus Krisztus által közvetített szin
tézis Izrael hite és a görög szellem között. Erre épült a latin örökség és alkotta
a harmadik réteget a nyugati birodalomban és Galliában a germán és kelta
tradíciók bevonásával.

Mindhárom réteg tartalmaz egyfajta kettősséget, amely legerősebben a
harmadikban mutatkozik meg, ha megfigyeljük a hosszú időn keresztül tartó
és pozitív módon kiható kapcsolatot az értelmi gondolkodás és az Istenre
vonatkozás között (ratio és religio). A negyedik réteg az új idő öröksége,
amely világosan megmutatja a veszélyt: a felvilágosodás abszolutizálja az
értelmet, és az egyháztól, Krisztustól és lstentől való elszakadáshoz vezet.
Végül Pedig a szekularizmus, a marxizmus és a kommunizmus olyan zsar
noksághoz vezetnek, amelyhez hasonlót alig találunk a világtörténelemben.
Ratzinger így fejezi be gondolatmenetét: "Az újkorból mint az európaiságnak
lényeges és nélkülözhetetlen dimenziójából át kell ven ünk az állam és az
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egyház relatív szétválasztását, a lelkiismereti szabadságot, az emberi jogokat
és az értelem felelősségét, ugyanakkor azonban radikalizálásával szemben
ragaszkodnunk kell az értelemnek Istenben és azon alapvető erkölcsi érté
kekben való megalapozottságához, amely a keresztény hitből származik."
(Europa - verpflichtendes Erbe für Christen)

Benelli kardinális így foglalta össze egy Ottobeurenben tartott előadásában
gondolatait az európai kereszténységről: "A keresztény szellem adta az eu
rópai embernek egyéni és közösségi léte értelmét, az ember mélységes és
feltétlen méltóságát, a szabadságot mint az ember teljes kifejlődésének nél
külözhetetlen feltételét, az igazságosságra épülő szolidaritás eszméjét, a sze
retetet és a tiszteletet a másik iránt, a személy és a közösség, az ember és
Isten közöttí harmóniát. Sem Európa, sem a kereszténység nem tekinti ezeket
az értékeket saját monopóliumának. Tagadhatatlan azonban, hogy ezek az
értékek a keresztény kinyilatkoztatás befolyása és a keresztény hit egyesítő

ereje által növekedtek és adták Európának sajátos jellegér. az európaiaknak
pedig azonosságuk alapját."

Van más szellemi áramlat is, mely ugyancsak a szabadságot tűzi zászlajá
ra, de azt korlátlannak tekinti, mint egyetlen normát és megvalósítandó fel
tétlen értéket. Ezért az ezt valló liberalizmusnak le kell rombolnia minden
régi értékrendet, amelyet nem tud ellenőrzése alá vonni. Prágában, tavaly
szeptemberben tartott előadásában erről a témáról beszélt Paul Poupard bí
boros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke. Rámutatott arra, hogya keresz
ténység Istent ajánlja, mint minden értékrend alapját, és így megmenti az
embert az emberközpontú antropológia Kelet- és Nyugat-Európában egyre
erősödő befolyásától és veszélyeitől. "Valóságos kihívás az egyház számára
ebben a modern vagy posztmodern korban az, hogy tanítása és tettei révén
megmutassa: lsten ahelyett, hogy az ember vetélytársa lenne, szabadságának
forrása és legjobb biztosítéka."

Eléggé meg nem becsülhető értéket jelent Európa számára az egyház szo
ciális tanítása, amikor az ember elsőbbségét követeli a géppel és a tőkével

szemben. Ebből az elsőbbségből következik a munka elsőbbsége is a tőkével

szemben, és az az elég gyakran nem hangsúlyozható megállapítás, hogya
termelői folyamatban az ember a döntő tényező.

Centesimus annus kezdétü enciklikájában a pápa nem győzi hangoztatni a
keresztény szolidaritás értékét ésszükségét az egyre bonyolultabbá váló életben.

Végül röviden meg kell említenünk a keresztény. szociális tanítás egy má
sik tételét, a szubszidiaritás, a kisegítés elvét, mely mind nagyobb jelentőség

re tesz szert az állam és a kisebb közüsségek közötti kapcsolatok rendezésé
ben. Ez az elv biztosítja az utóbbiak működési szabadságát, és ad lehetőséget

felsőbb segítségre, beavatkozásra, ha a kisebb közösség vagy szerv nem ren
delkezik elég erővel feladata megvalósításához.

Súlyos mulasztás lenne ezen értékek megemlítése mellett, ha megfeledkez
nénk a legfontosabbről. az Isten és embertárs iránti szerétetről. amely nélkül
nem létezhet igazán emberhez méltó élet, és amely mindig ott állt az egyház
tanításának középpontjában.

Ha XII. Piusz pápa az igazságosság gyümölcsének tekintette a békét 
opus justitiae pax -, II. János Pál pápa kijelenti, hogya béke a népek szoli
daritásának gyümölcse. A szolidaritás pedig lényegében a szeretetben gyö
kerezik, belőle meríti erejét, tehát: opus amoris pax. a béke a szeretet műve.
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Ezért beszélnek utolsó pápáink egyre gyakrabban a civilisatio amoris, a szere
tet civilizációjának megteremtéséről. ha igazi békét óhajtunk kontinensün
kön.

Az egyházak feladatai és együttműködése Keleten és Nyugaton

A kontinens minden egyháza és vallási közössége számára, amennyiben Jé
zus Krisztus Evangéliumát teszik imájuk és cselekvésük alapjává. nagy
feladat vár: benső gazdagságukat nagylelkűen meg kell nyitniok mindenki
számára, bűnbánóan el kell ismerniök hibáikat és hianyaíkat, egymástól bo
csánatot kell kérni ök és a megbocsátás erejében az Ur előtt új kezdésre kell
magukat elhatározniok, hogy minden jóakaratú ember bevonásával, közös
erőfeszítéssel igyekezzenek megoldani a jelentkező feladatokat.

Keleten és Nyugaton egyaránt olyan történelmi pillanatban élünk, amelyet
a II. János Pál pápa által egyszer "európai geniusnak" nevezett szellem irá
nyít. Ebben az európai ideában sokféle áramlat egyesül. Ezért nem véletlen
az, hogy az európai politika nagyjai, különösen a két világháború szörnyű

katasztrófája után, szellemi támaszukat a keresztény hitben találták meg.
Alcide de Gasperi, Robert Schuman, Charles de Gaulle és Konrád Adenauer
tették meg a háború utáni Európa újjáépítésének első lépéseit. Igy alakulha
tott meg az Európa Tanács, az Európai Közösség és a NATO. A római egyház
és az evangélikus keresztények különösen az Európa Tanács és az Európai
Közösség fejlődését kisérték figyelemmel, és erősítették többféle módon. Ke
let-Európa keresztényei pedig ebben az időben mártíromságukkal és türel
mes kitartásukkal járultak hozzá az ember és értékeinek megőrzéséhez.

A keresztények közös felismerése, hogy jobban meg kell ismerniük egy
mást. Ennek köszönhető az európai katolikus püspökök két fontos szerve, az
Európai Püspöki Karok Tanácsa (CCEE) és az Európai Közösség Püspökeinek
Bizottsága (COMECE), amelyeket abból a célból hoztak létre, hogy megbe
széljék egymással a hit és társadalom fontos kérdéseit, hogy hallgassanak
egymára, és hogya más hitközösségekkel és a mai társadalom minden más
tényezőjével párbeszédet folytassanak.

Az adottságok kölcsönös kicserélésében és fontos pasztorális témákról tar
tott szimpóziumokban az Európai Püspöki Karok Tanácsa munkája kereté
ben a püspökök elmélyítették kapcsolataikat, és egyúttal felismerték felelős

ségüket a kontinens minden felekezetével való együttműködésre. Kapcsolat
ba léptek az Európai Egyházak Konferenciajával. amely 1959 óta száznál több
vallási közösséget hívott meg szoros együttműködésre.Ebben a Konferenci
ában találkoztak az ortodox, anglikán és sok európai protestáns egyház és
vallási közösség képviselői, hogy megbeszéljék a közös nagy feladatokat. Az
Európai Püspöki Karok Konferenciája és az Európai Egyházak Konferenciája
közötti első találkozás, 4ü-40 résztvevővel mindkét oldalról, 1978-ban a Pá
rizs melletti Chantillyben történt: az imádság és a tárgyalások fő témája az
egységre való törekvés és a kontinens embereinek jólétéért való közös fele
lősség volt. Ot másik találkozás következett, az utolsó pár héttel az európai
püspökök külön szinódusa előtt, 1991 szeptemberében Santiago de Compos
tellában.
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Az Európai Püspöki Karok Tanácsából jött létre 1980-ban az Európai Kö
zösség Püspökeinek Bizottsága, amelybe az Európai Közösséghez tartozó
püspöki karok küldenek el egy-egy képviselőt (azért tizenhármat, mert az
Egyesült Királyságban két püspöki kar van: Anglia és Wales, valamint Skócia
püspöki kara). Ez a Püspöki Bizottság kétszer ülésezik évente, és az Európai
Közösséghez akkreditált pápai nunciussal egyetértésben megállapítja, mi az
Európai Közösség püspökeinek a feladata a közös európai ügyek előmozdí

tásában.

Az európai egyházak feladatai

Ha össze akarjuk foglalni a mai európai egyházak feladatait, akkor a követ
kező lényeges megállapításokat kell tennünk:

1. Az egyházaknak Európában az üdvösség keresztény üzenetét kell hir
detniök a mai ember mentalitásának megfelelően.

2. Bátran kell terjeszteni mind a keresztény szociális tant, mind az igazi
szabadságnak a felismerését és megőrzését, amelyre Krisztus szabadított fel
minket; az Isten előtti személyes felelősség és az abból származó igazi vallási
szabadság megőrzését; a társadalom életfontosságú alapelemének. a család
nak megőrzését; az élet védelmét a fogamzástól a természetes halálig; a ter
mészetnek és a környezetnek mint az emberi élethez szükséges létalapnak a
védelmét. az emberi jogoknak és alapvető szabadságoknak a védelmét és
megőrzését: ide tartozik az idegenek, a menekültek, az elűzöttek, akizártak
és a szegények, valamint a kisebbségek védelme.

3. Meg kell teremteni az emberhez méltó és jogra épülő politikai, gazda
sági és szociális társadalmi rendszert. A nyugati keresztények számára az
egyik legfontosabb feladat a keleti egyházi struktúrák újjáépítésének és az
emberek lelki megújulásának intenzív elősegítése, az ottani állami rend érde
kében. Ez a meggondolás vezette a német püspöki kart legujabb segély
akciójának, a RENOVABIS-nak életrehívásában, amellyel a közép- és kelet
európai egyházakat akarja segíteni az újrakezdés nehéz munkájában és vi
szonzásul a megsegítettek lelki gazdagságából kíván csereajándékot kapni.

4. Különös figyelmet kell fordítani a mély és gazdag hittradícióval rendel
kező ortodox egyházakban élő testvérekre. Egy állam fölötti egyházhoz való
tartozás hiányában ki voltak szolgáltatva az államnak, és ezért különösen
sokat szenvedtek az üldözéstől. Bármennyire is elő kell segíteni a Rómával
egyesült keleti egyházakban élő hittestvéreink fejlődését.ez nem történhet az
ortodox keresztények mellőzésével. Elsősorban Oroszországban kell a lehe
tőségek szerint újraéleszteni az ottani egyház igazi lelki és kulturális hagyo
mányait, hogy ne essék áldozatul a nacionalizmusnak.

5. Európa politikai újrarendezésének az Európa Tanács és az Európai Biz
tonsági és Együttműködési Konferencia keretében megkötött szerződésekés
konvenciók, valamint az Európai Közösség szerződéseinekalapján kell tör
ténnie. Ezeknek az intézményeknek nyitva kell állniok azon államok számá
ra, amelyek felvételüket kérik, és melyek az ahhoz szükséges feltételeket
megvalósították.

6. Meg kell őrizni az európai népek és államok kulturális sokfeleségét. A
közös otthonban megfelelő formákat kell találnunk, hogy Európa kulturális
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és vallási sokféleségét a béke, a kölcsönös segítség és a megbecsülés jeléül
juttassuk érvényre. Ez érvényes a zsidókkal és muzulmánokkal való kapcso
latokra is.

Fontos szerepe miatt meg kell itt említenünk az Európai Püspöki Karok
Tanácsát, amely új vezetősége megválasztásában világosan mutatja a püspö
kök elhatározását, hogy erősítsék a keleti és nyugati részek egyházainak kö
zös munkáját. Az új elnök Prága érseke és a két alelnök egyike a német, a
másik pedig a magyar püspöki kar elnöke.

A törekvéseket gátló tényezők

Nagy lépéseket tettünk az európai integráció megvalósítása felé, de még igen
messze vagyunk a kitűzött céltól.

A közelünkben dúló, kegyetlenségben nehezen felülmúlható, minden kul
turális és vallási értéket elpusztíto. az emberi méltóságot lábbal tipró, egész
népcsoportok kiirtására irányuló háború szomorúan mutatja Európa egy ré
szének állapotát. Az a tény pedig, hogy minden erőfeszítés ellenére - néha
ezek őszintesége sem meggyőzö - az európai államok nem voltak képesek
közös nevezőre hozni politikájukat ezzel a tragédiával szemben, lesújtó bizo
nyíték arra, hogy még igen messze vagyunk egy valóban közös Európától,
attól a közös otthontól, ahol annak tagjai áldozatra képesek testvéreikért.
Politikai, gazdasági és más természetű, igen konkrét különbözőségekmellett
fontos szerepet játszanak ez állapot előidézésében a szinte atavisztikus, tehát
igen mélyen gyökerező előítéletek, a kulturális és vallási különbségek. Itt kell
keresnünk azokat a mozgató erőket, amelyek megakadályozzák a közös tö-
rekvéseket. .

Ugyanakkor nem szabad lebecsülnünk azoknak a szellemi, erkölcsi és val
lási értékeknek és erőknek a szerepét, melyek a meggyőzés, a türelmes, a
másik félt megbecsülő. de mégis határozott és következetes dialógus által
egyedül alkalmasak arra, hogy szembeszálljanak az "ellen-er6kkel". A felso
rolt értékek alapján rajzolódik ki Európa sajátos arculata. Csak ez értékekhez
való visszatéréssel, azoknak mindig konkrét megvalósítására való törekvés
sel és a belőlük meríthető erővel juthatunk fokról fokra közelebb az óhajtott
európai integrációhoz.

Mindezek alapján könnyebben megérthetjük az 1991 decemberében Rómá
ban tartott európai püspöki szinódus célkitűzését: "Az újra-evangelizálás
nem egy elmúlt európai idő restaurációjának a programja, hanem segít a
sajátos keresztény gyökerek felfedezésében és egy mélyebb civilizáció meg
alapításában, amely keresztényibb és így emberileg is gazdagabb."

Ennek a megvalósítását a szinódus két módon szándékozik elérni. EIs6
sorban az Evangélium, a hit hirdetésével és az arról adott tanúságtétellel,
majd pedig az ún. politikai diakóniával, vagyis a keresztény értékeknek a
közéletben való érvényre jutta tásával.
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