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A Deus in aetu

Jézus Krisztus,
az ökumenikus
egység alapja
Tudatosnak tartom, hogy II. János Pál pápa A harmadik évezred kű

szöbén kezdetű apostoli levelében az első és ötödik fejezet alapigé
jeként ugyanazt a bibliai verset vette: Jézus Krisztus ugyanaz teg
nap és ma és mindörökké (Zsid 13,8). Az első részben a múltról és
jelenről beszél, az ötödik fejezetben pedig az időbeli és időtlen jö
vőről szól. A 2000. év jubileumának előkészítésérőlszóló irat egész
szellemében ökumenikus jellegű. Éppen ebben a vonatkozásban se
gítségnyújtás, amikor valaki így tudja egyszerűsíteniaz oly sokrétű

és gyakran nagyon is bonyolultnak látszó tematikát. Ma az ökume
nikus egység témakörében túlkínálat mutatkozik, s az tesz jót, aki
nemcsak integrálni akar, hanem az alapokig hatol, a középpontra
mutat, és a forrásról beszél. Így értjük meg az ökumenizmus lénye
gét, s ez a szentírásbeli, tömör vers valóban gondolkodásunk ke
resztény koordináta-rendszerének központja lehet. Nem a rene
szánsz ad fontes többesét használjuk, hanem ezt a személyreszóló
egyes számot: adfontem. Így tudunk másoknak is élő vizet nyújtani.
Amit ez a jól ismert vers közöl, az nem statikus megállapítás a
változatlanról, hanem dinamikus jelenségre mutat: Jézus Krisztus
tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ez nem jelent stagnálást, béna
mozdulatlanságot, ellenkezőleg, állandó mozgást, cselekvést. Jézus
Krisztus a Deus in actu, a cselekvésben levő, dinamikus Úr, nem
béna, mozdulatlan bálvány, néma titokzatos szfinksz, élettelen szo
bor. Ö az, aki előttünk jár ma is, követésére biztat, hívja az ökume
nikus munkában is megfáradtakat, hogy felfrissítsen, nyugalmában
részesítsen, és aztán újra küldjön jellegzetes kétütemű munkastílu
sában: Jöjjetek... Menjetek! Jöjjetek mindnyájan, (...) és menjetek
minden néphez. Ígéretet is ad: Ö az Immanuel: "Íme, én veletek
vagyok minden napon." Ha ráfigyelünk, úgy nem ku1cskérdésről,

hanem a Ku1csemberről beszélünk, az ökumené kulcsembere Ö, az
emberré lett Isten. Ö nyitja meg az ökumené titkát. Nélküle az öku
menizmus merész játszmáját csak elveszíteni lehet.

Egyfajta megközelítése lehet címben adott témánknak, ha kizá
runk rossz megoldásokat, hamis feleleteket. Az ökumené/ökume
nizmus alapja, központja, forrása nem Genf vagy Amszterdam
(1948), még csak nem is Edinburgh (1910). Az ökumené/ökume
nizmus alapja, központja. forrása nem Róma s a II. Vatikáni zs i-
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Az ökumené negatív
meghatározása

nat... Az ökumené/ökumenizmus alapja, forrása nem is egy moz
galom, akár a protestáns, a római katolikus, az ortodox egységtö
rekvésekre gondolhatunk, .noha valamennyit szívesen emlegetjük
a század végén, visszatekintve erre a 20. századra, ahol nemcsak
borzalmakra emlékezhetünk, hanem Isten hatalmas cselekedeteire
is...

Az ökumené alapja nem is egy-egy jelentős dokumentum: az
1948-as Konstitúció, vagy az 1961-es revideált alapokmány, a II.
Vatikáni zsinat Unitatis redintegratio dokumentuma, vagy egy pá
pai enciklika, vagy Ökumenikus Direktórium, vagy a Codex Iuris
Canonici ide illő szakasza (265. 755), bármilyen szívesen böngé
szem is újra meg újra ezeket az iratokat. Ugyanígy vagyok a vi
lággyűlések üzeneteivel, címeivel, tematikájával, akár az elmúlt
évtizedekre gondolok, akár a jelen konferenciaanyagokra (Graz,
Hongkong, Berlin, Harare).

Az ökumené alapja, központja, forrása nem is egy-egy kiemel
kedő ökumenikus személyiség, noha szívesen emlegetem Mott,
Visser't Hooft, Nygren, Söderblom nevét, és idézem föl XXIII. Já
nos, Bea bíboros, Congar, Rahner alakját.

Az ökumené alapja, központja, forrása nem is egy könyv, a Bib
lia, noha elengedhetetlen iratgyűjteménynek tartom, s ha van "va
demecum könyvünk", ez az. Es mennyi örömünk és mennyi öku
menikus feladatunk van ezzel a könyvvel kapcsolatban!

Az ökumené alapja, központja, forrása nem is egy közösen vál
lalt és vallott tanítás - a Szentháromságról szóló speciális tanítás
ra vagy a justificatio tanítására gondolok -, amellyel kapcsolat
ban meglepetések várnak a közeljövőben. vagy akár a feltámadás
ba és öröklétbe vetett hitünk tanításban is kifejezhető mondaniva
lójára, noha örülök, hogy lassan ezt is felfedezzük. .. Nem is erköl
csi normáink, keresztény értékeink, mai társadalmi kérdésekben
való közös látásunk, noha ezek is még jórészt kihasználatlan kap
csolópontok és területek. ..

Az ökumené alapja, és forrása nem a mai conditio humana,
vagy positio humana, ami közös cselekvésre inthet, sőt még kon
frontációban való részvételre is csábít, egy bizonyos kontraegzisz
tenciára, szembenállásra a posztmodern társadalommal és a 20.
század végi, 21. század eleji emberiséggel valami anti-posztmo
dernizmusban egyesülve... Noha komolyan vesszük a közösen át
élt helyzeteket, mai jelenségeket és a szekularizáció ezernyi jelét,
sőt jövő vízióit is. Végűl hadd tisztázzam magamat: a cikkíró
nem tartja magát a szent őrültek egyikének, "ökumániában" szen
vedő megszállottnak, noha nem szégyenlem bevallani, hogy éle
tem hét évtizede telve van lebilincselő, feledhetetlen ökumenikus
élményekkel, és nem bánom, hogy most és itt születtem és élhet
tek, sőt, hálát adok Uramnak, hogy részeltetett elementáris felis
merésekben, tapasztalatokban, és folyamatosan ezt cselekszi ve
lem ma is.
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Jézus szerepe az
ökumenében

Legyen ennyi elég a tagadásból, s most már fejezzük ki a főté

telt: az ökumené, ökumenizmus alapja, központja és forrása való
jában Jézus Krisztus, a mi Urunk, Megváltónk és Istenünk.

"Az egyház egységének alapja az, hogy az egyházak közösen
megvallják Krisztusba és az ő üdvözítő örömhírébe vetett hitü
ket" - írtuk Békés Gellért atyával együtt egy nagy vállalkozás
előszavában... A közös hitvallás megköveteli, hogy egyetértsünk
(konszenzus), így tudjuk kinyilvánítani meggyőzően az egyház
egységét, s ez az, amit elvár Krisztus tőlünk, hiszen ez volt főpa

pi imádságának egyik tárgya: "Legyenek mindnyájan egy, hogy
elhiggye a világ: Te küldtél engem".

Jézus Krisztus mint az ökumené fundamentuma

Az. oikumené az
Újszövetségben

A Küriosz használata

Más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett,
amely a Jézus Krisztus - írja Pál ma is érvényesen és az ökume
nére is szinte meghatározásként. Jézus a Hegyi beszéd zárásaként
szavára utalva beszél fundamentumról: igéje kőszikla, amelyre az
okos, bölcs ember épít, és nemcsak dekorációnak használja; a balga
viszont csak hallgatja, esetleg csodálkozik (mirati sunt, converti
non sunt - mondja az egyházatya).

Tudom, hogy ez tematikus írás és nem bibliatanulmány, mégis
leírom, meglepő felfedezésre jutottam e téren. A Lk 2,1-et minden
ökumenével foglalkozó könyv idézi. A születéstörténet bevezetése
kapcsán említi Lukács Augustusz parancsát, "hogy az egész föld
(oikumené) összeírattassék". Arra jöttem rá, hogy az Újszövetség
szinte kivétel nélkül Jézussal kapcsolatban használja a szekulári
san is jól ismert kifejezést: a Lk 4-ben a kísértés leírásában a sátán
szava: "a földkerekség minden országát neked adom, ha" szerepel,
a Lk 21,26 apokaliptikus végidő leírásában olvassuk: "az egész föl
dön a félelemtől megdermednek", majd az Emberfia eljöveteléről

szól a szöveg. A Mt 24,14-ben Isten országa evangéliumát hirdetik
az egész világon (en holé té oikumené), az ApCsel 11,27-28: nagy
éhínség dúl az egész világon, és erre megmozdul Krisztus népe
Antiochiában. Jel 3,10: A kísértés órája eljön a világra (I). Utána Jé
zus szava: Eljövök hamar... Még a sokat vitatott areopagita be
szédben, az ApCsel 17-ben, ahol állítólag szégyenli Krisztus nevét
kimondani, beszél Pál arról, hogy az ítélet az egész földkerekségen
(!) lesz egy férfi által. Az ApCsel 19,27-ben olvassuk: Efezusban
Jézus miatt vész el Artemisz tisztelete az egész világon (!). Tudjuk,
hogy az ökumené szót a császárok szívesen használták hatalmuk
hangsúlyozására, arra, hogy a Római Birodalom valamennyi népe
fölött, az egész ökumenén uralkodnak. Amikor a császár helyett a
krisztuskövetők használták a Küriosz (Úr) kifejezést, ez részben
polemikus élű volt: nem a császár az úr az Ökumenében, hanem
Jézus Krisztus - ezzel az akkor ismert világ Urának kiáltották ki,
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a császárkultusz nem kis problémájaként, és ezért az ökumenikus
hitükért halni is, élni és készek voltak. A legtágabb értelemben
szavunk a világegyetemre és minden benne élőre vonatkozik.
Nem részletezem tovább: az Újszövetségben ilyen vonatkozásban
is köze van Krisztusnak az ökumené alapszavához. Tág horizont!
Mi az ökumené szót szűkebb értelemben használjuk, az egyházak
egységmozgalmát értve rajta, mégis világméretű ügyről beszélünk
(ApCsel 26,26).

Hogy mit építünk erre a fundamentumra, az másodlagos, s az
a történelemben vagy az ítéletben megég; az, ami marad, az a
fundamentum. Egyéni ökumenikus ma9"atartásunkban is, feleke
zetileg is, a világegyház méreteiben is: Ö az alap. Egyénileg az a
bölcs, praktikusan bölcs, aki eligazodik istenesen - ez nem ta
nultság, okosság vagy intelligencia dolga, ez praktikus bölcsesség,
és a viharban is megmarad az ilyen életház (Mt 7,24). Az ökume
nében is jöhetnek viharok, nehéz periódusok, de aki a kőszikla jé
zusi szóra épít, megmaradhat. Itt van szükség az apostoli maga
tartásmódra. Az apostolicitas azt is jelenti, hogy Jézus személyé
ről, tanításáról, életéről, haláláról, jelenlétéről ugyanazt hisszük s
adjuk tovább, mint apostolai.

A világegyház szintjén ez az ökumenikus mentalitás biztosí
téka. Engem minden megnyilatkozásában az érdekel, mit monda
nak a keresztény testvérek Jézusról (Sulyok Elemér Vigilia-beli
cikkét értem, Szennay András: A kereszt titka című passiós, rnedi
tációs könyvét sajátomként vállalom. II. János Pál pápa: A harma
dik évezred küszöbén kezdetű apostoli levelét azért fogadtam és 01
vastam lelkesen, mert egyértelműen jézusi alapra épít). Részletei
ben a mi dogmatikánk mást és máshogyan is mondhat, de az
alap ugyanaz, és ezért érthetjük egymást. A paradicsom elveszett,
az ökumené sem pótolja az elveszett paradicsomot, de az alapot
ajándékként elfogadhatjuk. ...

A Jézus-év jelentősége Örülök, hogya 2000. évet megelőző előkészületi szakasz Jézus-
évvel kezdődik. A keresztségre mint közös szentségre hívja fel a
figyelmet a pápai irat is: "Ahányan csak megkeresztelkedtek a
Krisztusban, a Krisztust öltötték magukra" (Gal 3,27). Az ökume
nizmusban ez az év jó alkalom, hogy valamennyien Krisztusra te
kintsünk, az egyetlen Úrra, s törekedjünk arra, hogy Benne eggyé
váljunk.

Jézus Krisztus, az ökumené központja

A krisztocentrikus
látásmód

Az idő koordináta-rendszerének nullpontja a betlehemi Gyermek
születése. A középkorban kiadtak olyan térképeket, amelyeken Föl
dünk közepe Jeruzsálemben volt, s bár ez földrajzilag lehetetlen és
megmosolyognivaló, mégis a krisztocentrikus látásmód bizo
nyítéka. Az en Chriszto bibliai kifejezés nemcsak Pál teológiájára
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nézve kulcsfontosságú, hanem az ökumené számára is. Mi Krisz
tusban szemléljük a másik embert, s látjuk testvérünknek; Krisztus
ban látjuk meg ajándékainkat is, Benne kapunk meg mindent. Az
ökumenét is így tudom igazán értelmezni. Ebben a vonatkozásban
is segít II. János Pál pápa Tertio millennio adveniente kezdetű apostoli
levele. Még az egyik legkényesebbnek mondott témában, a mario
lógiában is (43). Máriát "ebben az évben elsősorban istenanyasága
misztériumában (Theotokosz) szemléljük. Az Ige az Ö méhében lett
testté. A krisztusközpontúság tehát elválaszthatatlan szentséges
anyja szerepének elismerésétől.Az egyetlen közvetítőnek.Krisztus
nak méltóságát és hatékonyságát az igazi Mária-tisztelet nem káro
sítja. Mária ugyanis mindig Fiára mutat, és ő maga a hívők számára
a hit mintaképe. (...) Az egyház (...) az emberré lett Ige világossá
gában szemléli őt." Hasonlót olvasunk már a Lumen gentiumban is.
Erre Luther is ezt mondaná: ez bizonnyal igaz! A "fiat" alázatos
szavát kimondó Mária felnőtt Fiát Krisztusának vallotta, s együtt
imádkozott a tanítványokkal a Lélek kitöltéséért (epiklézisz!). Ez a
krisztocentrizmus nem valami lutheránus eretnekség tehát, vagy
ami a christomonizmusnak még rosszabb változata, a christo- vagy
[esulatria, hanem ökumenikus kincs.

A kereszt szimbóluma Ez a krisztusközpontú látás egyúttal sztaurocentrikus látás is.
A Jn 12-ben olvasható jézusi szó, amikor felemeltetik az Emberfia,
.míndeneket magamhoz vonzok" (Kierkegaard kedvelt igéje), a
megfeszített és feltámadott Krisztusra vonatkozik. .. Ez a Krisztus
vonzó az ökumenében is. Minden és mindenki más periférikus je
lenség hozzá képest. Az Ö keresztje egyszerre központ és a nyi
tottság jelképe is. Szépen mondja Belon Gellért: "A mi jelünk a
kereszt, nem a kör. A kör zárt egység, a kereszt nyitott minden
irányban, függőleges és vízszintes irányban egyaránt". Ebből kiin
dulva még a világvallásokkal folytatandó, ma sokat emlegetett
párbeszédben is eligazodunk.

Ez a nyitottság nem azonos egészen a Küng-féle "világethosz"
kereséssel, mert ott a teológiai minimum alá megyünk, és a köz
pontot mellőzzük. Közös vonásokat keresgélve Jézust a rninden
áron való konszenzus érdekében könnyen besorolhatjuk az iste
nek pantheonjába.

Ez a fajta nyitottság biztos krisztusközpontúságból indul ki, és
a Keresztrefeszített a krisztushívőkkel egységet, a távolállókkal,
nem keresztény vallásokkal békességet hirdet. A pápai program
szerint "Jézus Krisztus, a világ egyetlen Üdvözítője tegnap és ma
és mindörökké ugyanaz". Arra kente fel az Úr lelke, hogy evan
géliumot hirdessen a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, a
vakoknak szemük megnyitását, a megkínzottak szabadonbocsátá
sát. Micsoda jövőszázadi program!
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Jézus Krisztus, az ökumené forrása

Azökumené
megújulása

A zsinat szent tavasza

A jézusi megtérés

Maga Jézus ígérte (Jn 7,7), hogy aki Őnála enyhíti szomját, annak
bensejéből élő víz forrásai fakadnak. A víz Élet. Vele folyóvíz mellé
ültetett fává lehetünk (1. Zsoltár: Boldog az az ember...).

Fölvetődik az ökumené ügyében tevékenykedő emberek utánpór
lásának, egyáltalán az ökumené jövőjének a kérdése. Mi lesz holnap?
Nem az aggodalmaskodás, hanem a felelősség kérdezteti ezt velem.
Lesz-e, aki beáll helyünkre? A megújulás az "örökifjúnál" van, a 33
évesen elment, s mindíg fiatal Jézus Krisztusnál, akit már nem kötnek
világunk öregedést jelentő évei, aki majd nem fáradtan és megtörve.
hanem erővel és hatalommal jön vissza. A jövő is az övé, nemcsak az
elmúlt kétezer év. Az ökumenének Őmiatta van esélye. Három nagy
példaképem alakján gondolkodom gyakran: Pascal, Kierkegaard, Bon
hoeffer. Vajon miért ment el mindhárom harminckilenc évesen? Nem
öregedtek meg közöttünk. Ne tekintsék ezt analógiának, csak trans
parentiának... alakjukon áttetszik a fiatal Jézus, akinek ábrázata talán
nem kívánatos (Ézs 53), de műve, szava, kereszthalála, misztériuma
vonzó. Az Ö vonzása miatt vagyok nyugodt... Ha van esélye az öku
menének, miatta van... Ö forrás holnap is...

Hadd hivatkozzam ismét II. János Pálra, aki azt írja: Ifa II. Va
tikáni zsinat nemcsak mögöttünk van - előttünk is. A mostani
jubileumi év előkészítésében a zsinat előremutatott és mutat. A
21. század Ádventje volt..." (56-58).

Most én folytatom: ver sacrum volt, szent tavasz, ami után már
közelebb vagyunk az aratáshoz...

Kié a jövő? A jövő is Krisztusé... Krisztus jelenléte a világvégé
ig garantált: időben, térben egyaránt (Mt 28 időben, ApCsel 1 tér
ben...). Ha a mai fiatalok sokban nem értenek meg - ne keserít
sen: öt megérthetik. Ha a mai fiatalokat mi nem értjük meg: Ö
megértheti. Az e században született s a következő században
már felnőtté váló, az új évezred első nemzedéke is az övé. .Krisz
tus odafigyel a fiatalokra, miként arra is odafigyelt, arra az ifjúra,
aki föltette a nagy kérdést: »mit kell cselekednem, hogyelnyerjem
az örök életet?,," (Mt 19, 16). Boldogan olvasom (és mind gyak
rabban) életem alkonyán a Timóteushoz írt levelet. Pál azért nem
keserű többek között pályafutása végén, mert ott van, dolgozik
Timóteus, lelki gyermeke, szeretett fia... Már készül a jövő... Más
ez a nemzedék? Más, de ugyanaz a Krisztus! ...

Mindig újra meg újra Hozzá kell témi az egyházban, ha biztos
forrásra akarunk lelni. Keresztelő János szolgálatát a megtérés hir
detésével kezdte. Jézus ugyancsak megtérést kér, az elérkezett Is
ten országa meghirdetésének fényében és önmagához hívásban.
Luther a 95 tétel első mondataként a megtérésről szól, s napon
kénti megtérést sürget. II. János Pál a reménység jegyében szól a
következő évezredről. de az abba való belépést nem tudja elkép
zelni megtérés nélkül; így ír: "az egyház nem lépheti át az új
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évezred küszöbét anélkül, hogy ne sürgetné gyermekeit: tisztulja
nak meg a bűnbánatban a tévedésektől, az álhatatlanságtól és lus
ta szívtől (késedelmes szív). A tegnap bukásainak beismerése, a
hűséges bátorság tette, mely segít erősíteni hitünket, figyelmeseb
bé és készségesebbé tesz mai nehézségeink és kísértéseink leküz
désére" (34). 'lA nagyobb bűnbánatot és megtérést követelő bű

nök közé kell sorolnunk azokat, amelyeket Isten népe egysége el
len követtünk el. (...) Az évezred végén az egyháznak még buz
góbban kell a Szentlélekhez fordulnia, hogy kérje Tőle a keresz
tények egységének ajándékát."

Az ökumenikus imádság felerősödött a zsinat után, de még job
ban terjednie és erősödnie kell a keresztények között a szenvedés
előtt álló Krisztus nagy imádságának megfelelően: "Atyám... hogy
ők is egyek legyenek mibennünk" On 17). Íme a jövőbe tekintés
nél a Forrás megint ugyanez: az értünk imádkozó Krisztus. Ha a
mea culpát komolyabban vesszük, mint a tua culpát, és a culpa
nostrát valljuk be, nem a culpa vestrát emlegetjük, felcsillan a re
mény: Jézus gyógyításának reménye. Ha nemcsak a napkeleti böl
csek hódolnak, hanem a napnyugatiak is térdet hajtanak, úgy re
ménységünk nem szégyenül meg.

Kegyetlenül keserű könyv van az asztalomon, recenzálásra
kaptam: Unamuno A kereszténység agóniája című, 1924-ben írt
könyve. Ez az agónia az író saját agóniája, egy hinni hiába akaró
ember vergődése. 73 évvel ezelőtt jelent meg spanyolul, most elő

ször magyarul. Németh László, aki franciából ismerte, érdekes
könyvnek nevezte: "egy eredeti kovakő-szellem villog benne, in
kább villog, mint gyújt"- írta. Az agónia ismerős szó az Újszö
vetségből is, Jézus agóniájáról is szoktunk beszélni, amit nem is a
kereszten kezdett vívni, hanem már az Olajfák hegyén, ahol ve
rejtéke olyan volt, mint a földrehulló nagy vércseppek (Lk
22,44)... Az agóniában, a harcban veszteni is lehet. Jézus győzött,

saját emberi akaratát győzte le, amikor így szólt: "mindazáltal ne
úgy legyen, amint én akarom, hanem úgy, amint Te". Igent rnon
dott a keresztre, hogy később a keresztfa titka tündököljön. Ez az
egyetlen reménységünk, spes unica a 21. századra nézve is. Az
ökumené reménysége, erőforrása a következő évezredben, ha ad
még Isten időt. Lehet, hogy megbékélt különbözőségűnkbenmeg
maradunk sokszínűnek, de különbözőségünket már gazdagságnak
fogjuk látni, s egyek tudunk lenni az Egy Krisztus uralma alatt,
aki az ökumené alapja, központja és forrása. Egyetlen biztosítéka
van az Ökumenének, Ökumenizmusnak: Ö.
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