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"A KÜLÖNFÉLE VALLÁSOK KÖZÖTTI PÁRBESZÉD TOVÁBB
FOLYTATÓDIK A TISZTELET ÉS A BARÁTSÁG JEGYÉBEN"   

(Részletek)
A világban továbbra is életben kell tartani az Abszolút utáni vágyat. Erre buzdította Ferenc pápa az 
egyházak és egyházi közösségek, valamint a zsidó nép és a különböző vallások képviselőit, akiket 
az Apostoli Palota Kelemen-termében fogadott március 20-án, szerdán délelőtt. 

A Kelemen-teremben  mondott  beszédében  Ferenc  pápa  kifejezte  „szilárd  elhatározását”,  hogy 
tovább  halad  az  ökumenikus  párbeszéd  útján.  Emlékeztetett  arra  a  különleges  spirituális 
kapcsolatra,  amely  a  keresztényeket  a  zsidósághoz  fűzi,  valamint  hangsúlyozta  a  többi  vallás 
híveivel való jelentőségét és a Krisztus-hívők egységének  végcélját. 

Ferenc pápa az ortodox egyházak és a nyugati egyházi közösségek küldötteihez intézett beszédében 
sajátos  távlatokat  jelölt  meg,  amelyeket  a  péteri  szolgálatát  megkezdő  szentmisén  vázolt  fel 
tekintetével:  „Személyeteken  keresztül  érzékeltem  az  általatok  képviselt  közösségek  spirituális 
jelenlétét. A hit e megnyilvánulásában  még sürgetőbbnek éreztem a Krisztus-hívők egységéért 
végzett imát” – mondta a Szentatya. Szinte az előképét látta az egység teljes megvalósulásának, 
amely Isten tervétől és a hívek hűséges együttműködésétől függ. 

A pápa a keresztény közösségek képviselőit  arra kérte:  imádkozzanak érte,  hogy Krisztus szíve 
szerinti pápa lehessen”, majd emlékeztetett rá, hogy a keresztények egységének ügyét leginkább a 
hit teljes megélése, a szabad, örömteli és bátor tanúságtétel szolgálja. Minél hűségesebbekké 
válunk Isten akaratához gondolatban, szóban és cselekedetben, annál inkább haladunk előre 
valóban és lényegét tekintve az egység felé. 

A katolikus egyház tudatában van annak, hogy mennyire jelentős a különféle vallási hagyományú 
emberek közötti barátság és tisztelet előmozdítása. Ezt hangsúlyozottan meg is ismételte: elő kell 
mozdítani  a  különféle  vallási  hagyományokat  képviselő  férfiak  és  nők  közötti  barátságot  és 
tiszteletet. Az egyház tudatában van annak is, hogy mindannyian felelősek vagyunk világunkért, az 
egész teremtett világért, amelyet szeretnünk és őriznünk kell. Sok jót tehetünk a szegényekért, a 
gyengékért, a szenvedőkért, az igazság előmozdításáért, a kiengesztelődésért, a béke építéséért. 

Mindenekelőtt  azonban az Abszolút  utáni  szomjúságot kell  életben tartani  a  világban. Ne 
engedjük, hogy az emberről alkotott egydimenziós világkép uralkodjon, amely szerint az ember arra 
korlátozódik, amit termel, és amit fogyaszt: ez korunk egyik legalattomosabb veszélye. Tegyünk 
tanúságot a természetfeletti iránti nyitásról, amely bele van vésve az emberi szívbe. 

Ezen a téren azokhoz a férfiakhoz és nőkhöz is közel érezzük magunkat, akik bár nem tartoznak 
egyetlen vallási hagyományhoz sem, mégis keresik Isten igazságát, jóságát és szépségét. Ők értékes 
szövetségeseink  az  emberi  méltóság  védelmére,  a  népek  közötti  békés  együttélés  építésére,  a 
teremtett  világ  gondos  megőrzősére  irányuló  elkötelezettségünkben  –  fejezte  be  Ferenc  pápa 
beszédét, amelyet a keresztény egyházak és egyházi közösségek, valamint a zsidó, a muzulmán, a 
buddhista és egyéb vallások képviselőihez intézett. 
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OLYAN EGYHÁZ LEGYÜNK, AMELY ÚJ UTAKAT TALÁL
(Részlet)

Az  ökumenikus  kapcsolatokban  fontosnak  nevezte,  hogy  egymást  nemcsak  jobban  meg  kell 
ismerni,  de  el  kell  ismerni  “azt,  amit  a  Szentlélek  elhintett  a  másikban,  és  ami  ajándék 
számunkra. Együtt  kell  haladni  a különbözőségekben: nincs más út az egyesüléshez.  Ez Jézus 
útja.”
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KÖLCSÖNÖS BOCSÁNATKÉRÉSSEL VIHETJÜK ELŐBBRE AZ ÖKUMENIKUS  
PÁRBESZÉDET 

(Részletek)

A párbeszéd és a szeretetközösség keresésére szólított  beszédében a pápa,  aki hétfőn délelőtt 
fogadta a Vatikánban a Lutheránus Világszövetség küldöttségét,  valamint  a  lutheránus-katolikus 
egység  elősegítésére  létrehozott  bizottság  tagjait.  A  nehézségek  és  a  különbözőségek  dacára 
szüntelenül munkálkodjunk, kérjük az Úrtól az egység kegyelmét - hangsúlyozta a Szentatya.

Teológiai párbeszéd, hűséges imádság és testvéri együttműködés - ezt a három pontot jelölte 
meg  a  pápa,  mint  a  katolikusok  és  lutheránusok  közti  párbeszéd  és  kapcsolatok  fejlődésének 
zálogát. A spirituális ökumenizmusról szólva megállapította:

"Ez utóbbi, bizonyos értelemben a teljes szeretetközösség felé tartó zarándoklatunk lelkét jelenti, és 
lehetővé teszi,  hogy már most megízleljük annak néhány -  bár  tökéletlen gyümölcsét.  Abban a 
mértékben,  amilyen alázattal  közeledünk Urunkhoz Jézus  Krisztushoz,  biztosak lehetünk abban, 
hogy egymáshoz is közeledünk. Amennyire fohászkodunk az Úrhoz az egység ajándékáért, úgy 
biztosak lehetünk benne, hogy Ő kézen fog minket és vezetőnk lesz".
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Számunkra nehéz megbocsátani másoknak. Urunk, add meg nekünk irgalmasságodat, hogy  
mindig meg tudjunk bocsátani.


