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Búcsúztató beszéd
Áldott legyen az Isten, aki

megáldott minket a Krisztusban.
(Ef 1,3)

Ez az igevers a mottója a Krisztus-hívők 2000. évi ökumenikus
imahetének. Ez év márciusában kaptuk Gellért atyával a megbízást
a MKPK és a MEÖT nevében, hogy készítsük el az imahét közös
füzetét. Júliusban beadtuk nyomdakész állapotban aszöveget
megbízóinknak. Ez volt utolsó közös munkánk. - A jövő év janu
árjának vezérigéje foglalja most össze Békés Gellért, az ökumeniz
mus egyik magyar veteránjának szolgálatát.

Ez a levél az egyház levele, apostoli körlevél az efezusiakhoz
és általában a kisázsiai gyülekezetekhez. Mindkettőnk kedves új
szövetségi irata. Tartalma: Isten Krisztus által megváltja a bűnbe

esett világot, és Benne mint Főben új egységet teremt: az egyhá
zat. Az egyház Krisztus titokzatos teste, nem societas perfecta, ha
nem Krisztus-test - írja a Biblia-fordító Gellért. Halálhíre vétele
után újraolvastam az Efezusi levelet, és úgy éreztem, valóban az
6 ökumenikus művének summája lehet.

Békés Gellért a régi-új egyházfogalom hirdetője volt. "Nagy ez
a titok, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom" - írja Pál. A
házasságot Krisztus és egyház előképének tekinti. Itt szerepel a titok
szó, A görögben a sacramentum szó helyén a mysterion kifejezés áll.
Békés Gellért az egyház titkát hirdette, és benne a cselekvő Urat.

Itt olvassuk a nagy könyörgő imádságot az egyházért; az ige
hirdető apostol az evangélium hirdetése közben egyszerre csak
térdre ereszkedik az Atya előtt, hogy megismerjék olvasói Isten
szeretetének szélességét és hosszúságát, mélységét és magassá
gát. Ez a belső ismeret meghalad minden emberi ismeretet, s az
imádságban átélhető, hogy Krisztus lakozik szívünkben, otthon
van egyházában. Könyörög, hogy Krisztusban ismerjék meg
Krisztus teljességét. Békés Gellért ilyen értelemben is imádkozó
ember volt, az élő Isten előtt teologizált.

Ebben a levélben olvasunk (4,13) az egyház megosztott szol
gálatairól, ezeket arányosan együtt kell végezni, és benne a taní
tói szolgálatról, azok munkájáról, akik kell, hogy istenszolgálatra
neveljék a szenteket, felneveljék a következő nemzedéket. Békés
Gellért ilyen értelemben volt ökumenikus keresztény nevelő.

Az apostol érett keresztény ember volt, "meglett ember",
ahogy Gellért fordította, az a felnőtt, akit nem téveszt meg diva
tos emberi tanítás, ide-oda sodró álnokság szele. Gellért atya
ilyen felnőtt emberként felnőttekké nevelte hallgatóit.

46



Az egység embere volt, vallotta az apostollal: egy az Úr, egy a
hit, egy a keresztség, egy az Isten, mindnyájunknak Atyja. Ezt az
egységet ajándéknak és feladatnak tartotta. Kínosan ragaszkodott
az egy szóhoz, aminek többes számát nem ismerte. János 17-et
így fordította: "Hogy mindnyájan egy legyenek".

Gellért atya az életszentség embere volt, "magára öltötte az új
embert". Távol állt a nyereségvágytól és "mindenféle ocsmány
ságtól", azt kereste, ami kedves az Úr előtt.

Isten utánzója akart lenni. Imitatores Dei, mimétái tu theu.
Boldogan mondtuk egymásnak, kevés itt a követés, vagy köves
setek kifejezés, az apostol merészen Isten utánzójáról beszél.
Együtt örültünk e megtalált közös kifejezésen. Magas mérce, a
legmagasabb. Gellértben volt valami gyermekies. Egyik rendtársa
így mondta: "Gyermeki naivitással jár-kel e világban". Igen, mert
Isten gyermeke volt, és az isten-gyermekség állapotát nem lehet
kinőni idős korban sem. A szegénységet fogadó szerzetes mérhe
tetlenül gazdag volt Isten kincseiben.

En Kriszta - a Krisztusban. Ez a misztikus kifejezés a kulcsa
az apostolnál is többi teológiai terminusainak: az egységnek, a
kharisznak, az agapénak, a szofiának, a kairosznak, a jósznak, az
eirénének. Ugyanezek Gellért fő témái is. És a központ: en Kriszta.

Először írásaiban találkoztam Gellért atyával. Tudtam a Stutt
garti Közös Nyilatkozatról, amit 1967-ben Vajta Vilmossal együtt
szerkesztettek. Ez az irat a külföldön élő magyarok ökumenikus
Magna Chartája. Személyesen először egy német kis városban ta
lálkoztam vele, Borken-Gemenben. Kerekasztal-beszélgetés részt
vevői voltunk. Azután itthon, Győrben, Pannonhalmán, Kecske
méten, Siófokon, Gyulán, Budapesten stb. Nyolcvanévesként kö
szönthettem én is Budavárban, emlékköteteiben az én cikkem is
szerepelt. Legtöbbet olvasott könyvében: Keresztények egysége utó
pia? címmel a velem folytatott párbeszédét közli. Utoljára a Vigi
lia pünkösdi számában írtunk közösen, az októberben aláírásra
kerülő Justificatiós dokumentumról. Ebben a keretben nem sorol
hatom fel közös munkánk valamennyi állomását, csak nagy meg
becsüléssel említem: elolvasta dokumentumainkat, a LVSz-Vati
kán Közös Bizottság könyveit és nyilatkozatait. Bátran hangoztatta
ellenvéleményét is, vállalta a római egyház specifikumait, de nem
becsülte túl ezeket, ismerte a sorrendet, az igazságok hierarchiáját.

Isten kimondhatatlan, érthetetlen szeretetének egyik jelét lá
tom abban, hogy idős korunkban összekapcsolta életünket, mun
kánkat, és barátságával meggazdagított. Benedictus Deus et Pater
Domini nostri Jesu Christi qui benedixit nos in omni benedictione spi
ritali in caelestibus in Christo - ahogy Ö fordította az apostol há
laadó himnuszát szabadabban és olvasmányosabban: Áldott le
gyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki a mennyei
világ minden lelki áldásával Krisztusban megáldott minket 
Békés Gellért atyán keresztül is.
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