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EMBEREK ÉS VALLÁSOK
TALÁLKOZÓJA

Augusztus 30. és szeptember 1. között Buka
rest adott otthont az Emberek és Vallások XII.
Nemzetközi Találkozójának. E találkozók
mozgalommá nőtt sorozatát ll . János Pál pá
pa indította útjára 1986-ban, amikor először

hívta Assisibe a keresztény felekezetek és a
nagy világv allások vezető képviselőit, hogy
párbeszédükkel, imádságukkal tegyenek kö
zös tanúságot békevágyukról. A zömében vi
lágiakból álló , számos országban, így Ma
gyarországon is működő, 1968-ban alapított
római Szent Egyed Közösség a pápa áldásá
val azóta évente szervez hasonló alkalmakat.
Az idei tanácskozás, amelyre negyven ország
és harminc .vallás képviseletében érkeztek
résztvevők,A béke lsten neve címet és az lsten,
ember, népek alcímet viselte.

Emil Constantineseu román elnök a tavaly
Páduában és Velencében rendezett tanácskozás
vendégekén t ajánlotta következő helyszínül a
román fővárost. A meghíváshoz csatlakozott
Teoktiszt pátriárka, a román ortodox egyház fe
je is, így a találkozóra most először kerülhetett
sor egy nem katolikus többségű országban. Ezt
az egész ökumenikus párbeszéd szempontj áb ól
óriási jelentőségű fejlemény t mint a román egy
ház és nép nyitottságának tanújelét a résztve
vők igen nagyra értékelték.

A néhánynapos együttlétet korábban pél
da nélkül álló események vezették be. Két
nappal a megnyitó előtt a román pátriárka
egyháza püspökeivel és metropolitáival kö
zösen fogadta a hivatalos katolikus küldött
séget, a Szent Egyed Közösség képviselőit.

Ugyancsak először volt jelen román ortodox
pátriárka katolikus szentmisén, amelyet a ta
lálkozó előestéjén mutattak be a Szent József
székesegyházban. A gesztust másnap a kato
likusok viszonozták a vasárnap délelőtti or
todox liturgián való részvételükkel. Az ese
mény jelentőségét és a Szentszék figyelmét
jelzi, hogy a szertartásokon több bíboros is
jelen volt, köztük Francis Arinze, a Vallások
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Közötti Párbeszéd, és Edward Idris Cassidy,
a Keresztény Egység Pápai Tanácsának elnö
ke, utóbbi pápai legátusként is. A Róma és a
keleti egyházak közötti communio fájdalmas
hiánya miatt a magas klérus tagjai most sem
járulhattak egymás miséjén szentáldozáshoz,
a liturgia részeként váltott békecsókjuk azon
ban arról tanúskodik, hogy a szeretetben való
közösségük a kánonjog szerinti egységet
megelőzvemár most lehetséges.

A megnyitót elnöklő VII. Petrosz alexand
riai pátriárka arról szólt, hogy a szeretet és a
béke Istennek adott olyan nevek, amelyek az
ő leglényegesebb attribútumait fejezik ki.
Gyermekeinek is hallatniuk kell azonban hang
jukat: erre hív ez a találkozó. Szavaira rímelt a
konstantinápolyi ökumenikus pátriárka itt fel
olvasott üzenete: az egyetlen háború, amit lsten
megáld, a mi belső harcunk. A román államfő

emlékeztetett a Kelet-Európa és az egész világ .
előtt álló, nemegyszer paradox kihívásokra:
úgy tűnik, a demokrácia nem szünteti meg a
korrupciót, a piacgazdaság nem számolja fel a
szegénységet, nem előzi meg a környezeti ka
tasztrófákat. A "rossz globalizációjára" a jó, a
szolidaritás kultúrájának globalizációjával kell
válaszolnunk.

Andrea Riccardi professzor, a Szent Egyed
közösség alapítója számára a találkozó a sze
münk elé táruló "különös, ékesszóló kép ": a
legkülönbözőbb hitű, nemzetű és kultúrájú em
berek békés gyűlése Isten nevében. Az új Ro
mánia vendégszeretetének, nyitottságának kö
szönhetően Bukarest erre a néhány napra a bé
ke és a dialógus fővárosává változott. I. Aram,
kilikiai örmény pátriárka szerint a mai ember
világa parexcellence a párbeszéd világa.

Abuna Paulos etióp ortodox pátriárka az
evangéliumi példázat írástudójának bölcses
ségével lepte meg hallgatóságát, aki "kincse
iből régit és újat hoz elő". A Nyugat által el
feledett, a rómainál is korábbi alapítására
büszke, negyvenmillió hívet számláló egyház
feje számára a béke nem passzivitást, hanem
azt a "dinamikus erőt jelenti, ami az embert



Istenhez köti", és amit "Isten megad az iga
zaknak, de megtagad a gonoszoktól".

Személyes hangú, átlelkesült tanúságtétel
volt Izrael Meir Lau, Izrael askenázi főrabbi

jának beszéde. A barátság lehetséges minden
különbözőség,politikai ellentét ellenére is. A
megnyitó muzulmán szónoka Izmail Daftar,
az egyiptomi Al Azhar egyetem professzora
volt. Emlékeztetett rá, hogy a Korán kimond
ja: Isten a béke. Így hát Isten követe az, aki a
békét keresi. A muzulmán számára, aki min
den imádságát a béke invokációjával fejezi
be, az iszlám egyenesen kötelezővé teszi a
terrorizmus elleni küzdelmet. A hívőknek tu
datában kell lenniük a világban jelenIévősok
féleségnek, amely Isten akarata, amelyen
azonban túlmutat "közös kozmikus sor
sunk". Hazája, Egyiptom földjén e sokféleség
ápolásának ősi hagyományai vannak, kezdve
azzal, hogy a muzulmán, keresztény és zsidó
közösségek üdvözletet váltanak egymás ün
nepein. Ennek egyik ékes példája, hogy a
Szent Egyed Közösség "mezítlábas diplomá
ciájának" köszönhetően sikerült véget vetni a
mozambiki és a guatemalai polgárháború
nak, s a közösség részt vesz az algériai és a
koszovói konfliktus rendezésére irányuló
erőfeszítésekbenis.

A találkozó kerekasztal-beszélgetésekkel
folytatódott, amelyek az ezredvég hívő emberét
foglalkoztató témáknak voltak szentelve. Né
hány a címek közül: Emberi jogok és vallások; Ke
resztények és muzulmánok; Van-e jövő a hívő szá
mára?; A Mediierráneum konfliktus és együttélés
között. Békés Gellért bencés teológus személyé
ben a Szerzetesség Nyugaton és Keleten című pa
nelnek magyar résztvevője is volt.

Különösen nagy érdeklődés fogadta a Fel
hívás az életért a halálbüntetésellen címet viselő
kerekasztalt Helen Prejean nővér részvételé
vel. Az amerikai apáca, akinek egy halálraí
télttel való barátsága a nálunk Mentsd meg,
Uram! (Dead Man Walking) címmel vetített fil
met inspirálta, a halálbüntetés eltörlésének
napjainkban legismertebb harcosává vált. He
len nővér különösen elkeserítőnek tartja,
hogy a magát a szabadság és a demokráciája
hazájának valló Egyesült Államokban is alkal
mazzák ezt a büntetést, és feltűnően nagy ará-

154

nyú a szegény, színesbőrű, ügyvédet fizetni
nem tudó halálraítéltek száma, és mindenkit
felszólított, hogy csatlakozzon a Szent Egyed
Közösség által a halálbüntetések 2000-ig meg
valósuló moratóriumáért indított kampányá
hoz. A felhívást a kellő számú aláírás össze
gyűlte után az ENSZ elé terjesztik, amelynek
állásfoglalása ha nem is jogi, de erkölcsi kö
telesség erejével ható ajánIásként fogalmaz
hatja meg e büntetés eltörlését világszerte.

A záró ünnepségen Constantineseu elnök
hazája vendégszeretetéről és nyitottságáról
beszélt. Teoktiszt pátriárka szerint a különbö
ző hitűek párbeszédét segíti, ha tudnak egy
mástól tanulni. A nyugati kereszténységnek
lelkisége elmélyítésében, míg a keletinek a
pasztoráció terén van tanulnivalója a másik
tól. Andrea Riccardi a vallási vezetők találko
zóját ahhoz a váratlan élményhez hasonlítot
ta, amit a bibliai Jákob fiai érezhettek, amikor
a rettegett fáraó főembere váratlanul így kö
szöntötte őket: "József vagyok, a testvéretek!"

Különös jelentőséget adott a pápa Cassidy
bíboros által felolvasott üzenetének az a kö
rülmény, hogy a katolikus egyházfő a román
állami vezetés részéről érvényes meghívással
rendelkezik. A romániai görög katolikusok
mindmáig rendezetlen restitúciós igényei
folytán az ortodox egyházzal fennálló nézet
eltérések miatt mindezidáig a román Szent
Szinódus nem csatlakozott a meghíváshoz.
(Mint ismeretes, a kommunista diktatúra ide
jén a görög-katolikusok különösen sokat
szenvedtek. A rendszer templomaik. iskoláik
nagy részét ortodox tulajdonba adta, a klé
rust és a híveket pedig az ortodox egyházba
való visszatérésre "buzdította".) II. János Pál
most kifejezte reményét, hogy jövőre elláto
gathat Romániába. A találkozó e remény tel
jesülését minden eddiginél kézzeIfoghatóbb
közelségbe hozta.

A korábbi évekhez hasonlóan a záróaktust
a vallási vezetők békefelhívásának felolvasá
sa és ünnepélyes aláírása jelentette. A nyilat
kozat megerősítette, hogy semmiféle háború
nem nyerhet igazolást a vallásokban: szent
háború nincs, csak a béke szent.
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