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LUKÁCS LÁSZLÓ

Német Egyházi
Napok
A protestáns egyházak májusban rendezték meg a Kirchentagot
(Protestáns Egyházi Napokat) Berlinben és Wittenbergben. Százados hagyománya van a Katholikentagnak (Katolikus Nagygyűlésnek) is. Mivel mindketten — protestánsok és katolikusok — kétévente rendeznek ily nagyszabású „keresztény fesztivált”, így egyik
évben az egyikre, a másik évben a másikra kerül sor.
E nagygyűlések közös jellemzője, hogy világi keresztények szervezik
meg a négy-öt napig tartó találkozókat. Céljuk főleg az, hogy az elkötelezett hívők közösen ünnepeljék hitüket és elmélyüljenek benne.
Másrészt pedig felhívják a figyelmet a keresztények társadalmi felelősségére. Lássák meg, milyen módon tudnak részt venni a társadalom alakításában, a napjainkat szorongató bajok orvoslásában. Nem
kevésbé fontos céljuk azonban is, hogy meghívják a távolállókat: ismerkedjenek meg a kereszténységgel, az egyházzal. E többféle célnak
megfelelően a legkülönbözőbb rendezvényekre kerül sor: istentiszteletek, közös imádságok, előadások, vitafórumok, workshopok, kiállítások tarka szövedéke jelenik meg, amibe még a spontán utcai performanszok is beleférnek. Idén 2400 rendezvény közül válogathatott
a csaknem 200 ezernyi résztvevő.
A dialógus-fórumok sorából a legnagyobb érdeklődést a német
belügyminiszter és a kairói Al-Azhar Egyetem nagysejkjének párbeszéde váltotta ki. A közelmúlt tragikus merényleteiről szólva kijelentették: „Meg vagyunk rendülve, és tökéletesen egyetértünk abban, hogy
a vallás nevében végrehajtott terrorizmus visszaélés a vallással. Minden terrorista cselekedet súlyosan elítélendő. (Itt a muszlim tudós egy
perces néma csendet kért, ahogyan korábban már szintén egy perces
csönddel emlékeztek meg azokról, akik a Földközi-tengerbe fulladva
életüket vesztették.) Sokakat vonzott a Német Evangélikus Egyház püspök-elnökének és a német katolikus püspöki kar elnökének párbeszédes
egzegézise Jákob és Ézsau történetéről, akik az elsőszülöttségi jogon
vesztek össze, és csak hosszú idő után békültek ki egymással. „Egy úton
akarunk járni”, mondta Marx bíboros. „A bibliai testvérpárral ellentétben protestánsok és katolikusok nem versengenek egymással az atyai
áldásért, hanem mindketten részesülhetnek benne.”
Megindult az előkészület a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. „Az Eucharisztia átalakít minket és küldetést
ad, hogy átformáljuk magunk körül a világot” — írja a kongresszust
meghirdető körlevél. Alkalom ez a belső megújulásra, a hívő közösségek megerősödésére és a kívülállók megszólítására, társadalmi felelősségünk tudatosítására. Három éves lelkigyakorlat kezdődhet.
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