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Athén, Damaszkusz, Kijev, Görögország, Szíria, Ukrajna. Három
nagymúltú város, három eltérő vallási és politikai berendezkedésű or
szág. Il. János Pál pápa korával és betegségével dacolva kereste föl
ezeket az országokat. Az előbbi kettőt azért (is), hogy a Nagy Jubile
umhoz kapcsolódóan elzarándokoljon Jézus földi életének színtereire,
és fölkeresse a legfontosabb bibliai helyeket. Az utóbbit viszont azért
(is), hogy legalább egy lépéssel közelebb juthasson a "szent orosz föld
höz". Nem hódítóként, mint a történelem során annyian mások, ha
nem zarándokként, megbékélést és kiengesztelődést keresve.

A kereszténység 1054-ben szakadt ketté, s bár a II. Vatikáni zsi
nat egyik legnagyszerűbb eseménye Athenagorasz pátriárka és
VI. Pál pápa ünnepélyes kiengesztelődésevolt egyházuk nevében,
a valódi megbékélés még mindig várat magára. Egyelőre sem a
méltán híres vatikáni diplomácia, sem II. János Pál pápa szemé
lyes erőfeszítései nem vezettek számottevő eredményre. A "testvér
egyházak" mintha nem fogadnák el a feléjük nyújtott kezet, pedig
teológiai szempontból éppen az ortodox egyház áll a legközelebb a
katolikushoz, amint ez sokszor, sokféleképpen kifejezésre jutott.

Miért az elzárkózás? A múltban elszenvedett sérelmek miatt? A
pápa ünnepélyesen bocsánatot kért a keleti egyházaktól Athén
ben. A Rómával egyesült keleti rítusú egyházak miatt? Talán
mindkét oldalról jobban tiszteletben kellene tartani a másikat, a
sokféleséget. A volt szovjet érdekszféra területén az évtizedeken
át betiltott és üldözött görög katolikus egyház újraéledése, temp
lomaik, épületeik visszaigénylése miatt? Az érintettek igényei
nem jogtalan követelések, csupán történelmi igazságszolgáltatást
szeretnének. A katolikus kereszténység dinamikusabb terjedése mi
att? Elmúlt az a világ, amikor politikai határokkal lehetett kijelölni
egy-egy egyház, vallás illetékességi körét.

A sajtónak évek óta csemegét kínál a találgatás: mikor és hol,
milyen feltételekkel hajlandó a moszkvai pátriárka, II. Alekszij ta
lálkozni II. János Pál pápával. A tét azonban jóval nagyobb. A ke
resztény egyházak ökumenikus közeledése, kiengesztelődése tud
ja-e segíteni az európai egyesülés folyamatát? Az egyházak meg
tudják-e látni az idők jeleit, képesek-e a széthúzásokkal, valláshá
borúkkal, szakadásokkal terhelt második évezredből átlépni a
harmadikba, a testvériség és a szolidaritás jegyében?

A legújabb kutatások szerint Európa mai lakossága mindössze
mintegy ötven embertől származik. Az első időkben bizonyára fő

leg a természet viszontagságai fenyeget ték őket. Most önmagunk
kal és egymással kellene megbékélnünk, hogy felépíthessünk egy
új kontinenst, a "szeretet civilizációját".
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