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Ked ves Tes tvéreim!
A Magyarországi Egy házak Ök u menik us

Tanácsa és a Magyar Katolikus Pü sp ök i Kar
meghívására Kecskemé ten 1995. aug usztus
21 -től 27-ig több mint 180 keresztény testvér
találkozott A keresztény hit és az emberi ellensé
geskedés címme l rendezett kon ferencián . Vol
tak közöttünk egyházi vezetők, klerikusok
(papok, lelk ip ásztorok, lelkészek), sze rze te
sek, békeaktivisták , v ilág i hív ek és mások ,
akik együtt több mint húsz országból kép
viselték az or todox, a katolikus és külön féle
prot estáns egy házakat. Találk oztunk isten
tiszteleten , a Biblia tanulmán yozásán , imá d
ságon, előadásokon, csoportmegbeszélése 
ken, munkacsop ortokb an , megosztva közös
ségeink fontos tapasztalatait, és találk oztunk
sze mé lyes, baráti beszélgetéseken . Az öku
menikus testvériség mostani értékes tapasz
talat áb ól kiindulva írjuk meg nektek meglá
tásainkat. amikre Krisztus egy házána k és a
világnak a teljességét közösen és lélekben ke
resve ju to ttunk.

a) Nagyon is tudatában vagyunk világ unk
megt örtségén ek és szenvedéséne k, különösen
Eur óp a délkelet i és keleti részén, és mélyen
elszomorít minket. A gyanakvások és az el
lenségesked ések a különböző nem zeti ségi
csoportok között, nép ün k sokféle gazdasági
nyom orúsága, politika i és ideológiai küzdel
me, va llási rivalizálása és sok más társad almi
baj va lósággal pestisként telep szik rán k.
Szo mszéda inkról gyakran nyertünk hamis,
torz ított kép et - ezé r t most va llásos közös
ségek tagjaiként elkötelezz ük magunkat arra,
hogy eze ke t a torz kép eket helyesbítsük,
ugyanakkor kérjük közösségeinket, csatl a
kozzanak hozzánk a másokról va ló ellenség
kép ek megváltoztatásában . A tragikus balk á
ni háború eleve n intő jel szá munkra, hogy
mit jelenthet az elszabad ult konfl iktu sok
pusztítása és a tragéd ia, amely kérlelhetetle
nül bekövetk ezik, a mikor az etnikai, a vall ási,
a tár sadalmi és a politikai rivalizálásokat
hagyjuk robba násig jut ni. Mélyen megrendít
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bennünket a menekültek milli óinak szerive
dése és a szörnyű háború áldozatainak a sor
sa .

b) A jézusról és tanítván ya iról szóló bibli a
tanulmán yunkban (Mt 8,23kk) megértettük,
hogy a viharba n jézus együtt marad ve lünk
a csóna kban, s hogy ez érvényes az élet ma i
viha ra iba n is. Bizon yosságot nyertünk, hogy
jézus képes átformálni ellenséges kedésün ket
és félelm einket hi tté s reménységgé. Bizonyo
sak vagyunk abban, hogy a történ elem végső

so ron lsten kezében va n, és hogy a békesség
eva ngé liumá t (Ef 6,15) leh et hirdetni és h ir
det ik is majd mindenütt. lsten valóba n elhoz
za majd a megbékélést és az igazságosságot.

c) Ujra és újra szükségünk van az egy más
közötti és a csoportok köz ötti megbékélésre.
Erre úgy jutunk el, ho gy az isteni ítélet, meg
bocsátást és a megtérést (me tanoia) kom olyan
vesszük. Noha egyházaink az elmúlt év tize
dek nehézségei következtében meggyen
gültek, mégis felaján ljuk sze rény l ehetősége

inket és törekv éseinket . hogy csökkentsük
azokat a szenvedéseket, ame lyeket régiónk
ban a jelenlegi háborús cselekmények okoz
nak . Nem kívánunk senkit név sze rin t elma
rasztalni , de abb an a felismerésben egyek va 
gy unk, hogy kudarcot va llottunk és bűnt kö
ve ttü nk el mulasztásainkkal és feladatain k
nem megfelelő teljesítésével. Töredelmes
sz ívvel va lljuk mind egyéni, mind közösségi
tekintetb en, hogy elmulasztottuk megélni ls
ten szándéka sze rin ti képmásunkat (lMóz
1,27).

Semmiféle követeléssel vagy utasítással
nem állunk elétek , és nem va lami különl eges
bölcsességet kívánunk ve letek közöln i. Ehe
lyett meg kívánjuk oszta ni elszá násunka t,
hogy a megbékélés szolgái legyünk egy olyan
világban, ame lye t jellem ez a gya na kvás, a
gyűlöle t, az agresszió, a félelem , az elszige te
lődés és az elidegenedés. Ahelyett, hogy test
vé rekként éltü nk vo lna, idegenekké, sőt el
lenségekké v áltunk. ak ik kimondhatatl an
sze nvedést okoz tunk egymás na k pé ldául a
töm egm észárlással, az erőszakos kitelepíté
sekkel, az ellenséges propagandáva l és az
alapvető emberi jogok megtagadásával.

d) Bánjuk mindazt, ami t valaha elkövet
"tü nk vagyelmulasztottunk és így hozzájárul
tunk embe rtársa ink kínjaihoz. Ezért meg k í-



vánjuk erősíteni a következő meggyőződé

sünket.
1. A Föld, amelyen élünk, Isten ajándéka min

den ember számára (Zsolt 24,1) , és nekünk nincs
jogunk, hogy kizárólagosan birtokoljukazt vallási,
nemzeti vagy faji közösségünk számára;

2. a nyelvek, a kultúrák a népi hovatartozások
és a hit különbségei gazdagíthatják közösségeinket;

3. Isten nem igazolja vagy áldjameg az emberi
méltóság semmilyen eltorzulását vagy csökkené
sét;

4. mindazokat a tetteket elvctjük, amelyek
visszaélnek a vallásos hittel vagy manipuláljákazt
háborús céllal, vagy az erőszak más formáit hasz
nálják arra, ho,& uralkodhassanak másokon, kí
nozzanak másokat;

5. határozottan állítjuk, hogy különböző etnikai
és vallásos csoportok élhetnek egymással békcsség
ben, és az etnikai tisztogatás ideológiáját és gya
korlatát elutasítjuk.

e) Elkötelezzük magunkat, hogy békélte
tők, hidépítők. a szeretet és mindenki testi
lelki jólétének ápolói leszünk, tekintet nélkül
politikai és vallási meggyőződésre, nemzeti
és társadalmi eredetre, tulajdonra és társada
lmi helyzetre vagy nemre. Nem csupán a töb
bi kereszténnyel osztjuk meg ezt a közös

törekvésünket, hanem a zsidókkal, a moha
medánokkal és másokkal is, abban a remény
ben, hogy törekvéseinket siker koronázza.
Különben a lelki és fizikai megsemmisítés
szakadékába zuhanunk.

Elszánjuk magunkat az Urunk parancsá
nak való engedelmességre, hogy szeressük
felebarátainkat és ellenségeinket is, mint ön
magunkat (Mt 5,43-48), és azt tegyük mások
kal, amit szeretnénk, hogy mások tegyenek
velünk. Végül Isten végtelen szeretetére bíz
zuk magunkat. Ö tudja egyedül, hogy mi a
legjobb az emberiség számára (Zsolt 101,1).

Kérve kérjük testvéreinket az egész vilá
gon, adjanak meg minden segítséget minden
menekültnek és a háború minden más áldo
zatának, imádkozzanak valamennyi ország
vezetőjéért. hogy bölcsességgel és igazsággal
kormányozhassanak. továbbá imádkozzanak
és dolgozzanak mindenki jólétéért. beleértve
ellenségeinket is.

Szeretettel és tisztelettel köszöntünk mind
nyájatokat a Béke Fejedelmének, Krisztus Jé
zusnak nevében.

Kecskemét, 1995. augusztus 26.

A konferencia valamcnnyirésztvcvőjc

KARÁCSONYI MEGLEPETÉS!

Ajándékozzon barátainak, rokonainak
egy éves előfizetést a Vigiliára!

Írja meg kiadóhivatalunknak a megajándékozott
nevét és címét,

és karácsonyra díszes levélben értesítjük őt!

Előfizetési díj egy évre 828,- Ft

Vigilia Kiadóhivatala
1364 Budapest Pf 111)
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