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LEUMA
Gondok és remények az ezredfordulón

Az ökumenikus mozgalom központi szervé
nek, a Genfben székelő Egyházak Ökumeni
kus Tanácsát alapították (EÖT) a II. világhá
ború után, 1948-ban, Amszterdamban. A hol
land egyházak a jeles évforduló megünneplé
sére Amszterdamba, az alapítás helyére hív
ták meg az EÖT tagegyházait, de a szervezők

végülis az afrikai állam, Zimbabwe egyháza
inak meghívását fogadták el, és az állam fő

városában, Hararéban, az EÖT nyolcadik
nagygyűlésének keretében ünnepelt ék a fél
százados évfordulót. Ezzel a döntéssel 
Konrad Raiser főtitkár hivatalos beszámolója
szerint - jeIét akarták adni, hogy szándékuk
elsősorban nem az, hogy visszatekintsenek a
múltba, hanem az, hogy szembenézzenek az
ökumenizmus jelen helyzetével és előrete

kintsenek a 21. évsz ázadra. Ezt a szándékot
fejezte ki a nagygyűlés jelszava is, s ennek
jegyében ünnepelték a félszázados évford u
lót: "Terjetek Istenhez... Öruendezzetek a remény
ségben!"

1. Az SO. évforduló alkalmával II. János Pál
pápa üzenetet küldött Konrad Raisernek. A
pápa elismeri az EÖT félszázadon keresztül
végzett értékes munkáját, és egyben megerő

síti, amit az ut unum sint kezderű apostoli
levelében a római katolikus egyház ökumeni
kus elkötelezettségérőlírt. Ebben az apostoli
levélben - harminc évvel a II. Vatikáni zsinat
Unitatis redintegratio kezdetű határozatának
megjelenése után - a pápa összefoglalja,
amit ez a határozat az ökumenizmusról tanít,
és kijelenti, hogy a "katolikus egyház ezzel
visszafordíthatatlanul elkötelezte magát arra,
hogy az ökumenizmus útját járja". (Lásd:
Szent István Társulat kiadása, 1966, 3. pont.)

2. Arra a szándékra, hogy a félszázados
évfordulón szembenézzenek az ökumenikus
jelen helyzetével és előretekintsenek a jövőbe,

Raiser főtitkár szerint, főleg az a felismerés
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indított, hogy az emberiség ma bizonyos tör
ténelmi átalakulás folyamatában él, amit álta
lában globalizáció névvel jelölnek. Ez azt jelen
ti, hogy korunkban szinte összezsugorodott
az emberi világ: egyre jobban megtapasztal
juk mind politikai és gazdasági téren, mind
pedig társadalmi és kulturális viszonylatban
a föld országainak és népeinek kölcsönös
kapcsolatait és egymástól való függését. Kér
dés, hogy ebben az új helyzetben hogyan ala
kul az egyházak egymáshoz való viszonya.
Raiser főtitkár hivatalos beszámolójában ar
ról beszélt, hogy az ökumenikus kapcsolatok
ban a bizonytalanság és a kételkedés jelei mu
tatkoznak. Kérdés, hogy megfelel-e az ök u
m~nikus mozgalom központi szervezete, az
EÖT a mai helyzet követelményeinek. Ered
ményesen szelg álja-e ez a szervezet jelen fel
építésében az egyházak teljes közössége (koi
nonia) felé vezető utat?

3. Ezt a bizonytalanságot még élesebben
hangsúlyozta George Carey, Canterbury ang
likán érsekének felszólalása . Az érsek határo
zott hangon felhívta az egyházak figyelmét
az egymás iránt vállalt felelősségre. Szerinte
bizonyos nyugati egyházakat "halálos elv ér
z és" fenyeget. Ebben a helyzetben a szerve
zeti kérdések másodlagosak, s a figyelmet a
keresztény egység lényegbeli kérdéseire kell
fordítani. Valóságos paradox helyzetben
élünk. "Az egyház látható egységének növe
kedése ellenére - jegyezte meg az érsek 
az egymástól való eltávolodásunk (split) még
nagyobb." Főleg kettőt tett sz óv á, Az egyik
az, hogy a katolikus egyház, annak ellenére,
hogy együttműködik az EÖT-tel, elsősorban

annak hittani bizottságával, még ma sem tag
ja az Ökumenikus Tanácsnak. A másik az
hogy az ortodox egyházak, jóllehet tagjai a~
EÖT-nek, mégis nagyon kelletlenül és húzó
dozva vállalják az együttműködést.

4. Ami a katolikus egyházat illeti, Eduard
Cassidy bíboros, a Keresztények Egységét se
gítő Pápai Tanács elnöke egy nyilatkozatában
kijelentette, hogy a katolikus egyház EÖT-



tagságának merőben szervezeti és nem elvi
akadályai vannak. A kereken 500 millió hívőt

számláló világegyház nem illik bele az EÖT
szervezetébe, mert vagy megelégszik azzal,
hogy egy legyen az EÖT több, mint 300 egy
házi közösséget számláló tagjai közt - ami
már azért sem méltányos, mert egy-egy feleke
zetnek több egyházi közössége (például a skan
dináv országok luteránus egyházai) tartoznak
a tagok közé -, vagy közel 4000 egyházme
gyéjével lépne a tagok sorába, ami teljesen fel
borítaná az ökumenikus egyensúlyt. Amíg te
hát nem sikerül elfogadható megoldást találni,
a katolikus egyház "külső" együttműködése is
jól szolgálja a keresztény egység ügyét.

5. A keleti ortodox egyházak helyzete na
gyobb gondot okoz. A múlt évben Szaloniki
ben rendezett tanácskozásukon ezeknek az
egyházaknak a képviselői úgy nyilatkoztak,
hogy az EÖT "gyökeres újjászervezését" kí
vánják. Az. ő gondjukat az okozza, hogy egy
házaik a protestáns tagegyházak létszámához
képest kisebbségben vannak: a tagegyházak
létszámának mindössze egyharmadát alkot
ják. Ez a helyzet nem biztosííja számukra an
nak lehetőségét, hogy kellő hatást gyakorolja
nak a programok kidolgozására és a vonatkozó
döntésekre, akár egyháztani (például a női pap
ság kérdése), akár szociáletikai (például faji
diszkrimináció) vagy szexuáletikai (például her
moszexuális házasság) kérdésekről legyen szó,
Hararéban ezért egy teológiai vegyes bizottság
létrehozását kérték, amelynek az volna a fel
adata, hogy három év leforgása alatt kidolgoz
za az EÖT újjászervezését. Az orosz ortodox
egyház képviselői ezzel kapcsolatban bejelen
tették, hogy erre az időre felfüggesztik rész
vételüket az EÖT munkájában.

6. A megoldást ezen a téren - Raiser fő

titkár szerint - az EÖT-nek az ausztáliai
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Canberrában, 1991-ben rendezett hetedik
nagygyűlésén tárgyalt tervezet hozhatja. Ez
az Em közös megértésének és szervezetének
kérdéseit tárgyaló tervezet már akkor foglal
kozott az újjászervezés kérdésével. Eszerint a
programok és a különböző elhatározások
ügyében ne a tagegyházak szavazatainak szá
ma legyen a döntő. Az újjászervezéssel tehát
tágabbra akarják nyitni az ökumenikus
"mozgásteret" (ecumenical space), és a külön
böző vélemények szabadabb érvényesülését
biztosító inézményévé, a "Keresztény egyhá
zak és ökumenikus Szervezetek Fórumává"
akarják fejleszteni.

A nagygyűlés díszvendége a dél-afrikai
Köztársaság elnöke, Nelson Mandela volt. Az
elnök elismerő szavakkal emlékezett meg ar
ról a szociáletikai támogatásról, amit az Em
nyújtott a dél-afrikai államnak a faji megkü
lönböztetés (apartheid) társadalmi problémá
jának megoldására. Az állam mai vezetőit

ökumenikus szelleműmisszionáriusok nevel
ték. "Az ő munkájuk nélkül ma nem volnék
itt" - ismerte el az elnök.

A másik díszvendég, Zimbabwe állam el
nöke, Robert Magabe arra kérte az Em veze
tőségét, hogy vesse latba erkölcsi tekintélyét
annak érdekében, hogy a jómódú nyugati ál
lamok az ezredfordulón engedjék el a fejlő

désben lévő szegény országok állam
adósságát és támogassák a nép gazdasági
helyzetét emelő földbirtokreformot. .

Emberi világunk globalizációs gondjai
közt reméljük, hogy az egyházak is megtalál
ják együttműködésük időszerű formáját és a
krisztusi egység felé tartó teljesebb egyházi
közösséget.
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