
ÉLÖ VILÁGEGYHÁZ

Húszéves a II. Vatikáni zsinat

A MISSZIÓKTÓl A MISSZIÓIG
Ezzel a címmel írt cikket P. Tihon a Nouvelle Revue Théologique 1985.4. és 5.
számában. Alaptétele: az egyház missziós tudatában radikális változás ment
végbe az elmúlt két évtizedben. E területen a zsinat valóban új korszakot kezdett
és új távlatokat nyitott meg, részben a missziókról szóló nyilatkozatában (Ad
Gentes), részben az egyház küldetéséről szóló okmányban (Gaudium et Spes).
"A missziós tevékenység az egyház legbenső természetéből folyik." Az új Kódex
1983-ban így fogalmazott: "Mivel az egész egyház természeténél fogva missziós
jellegű, és az evangelizáció munkája Isten népének alapvető feladata, az összes
Krisztus-hívók vegyék ki részüket, felelősségük tudatában, a missziós tevékeny
ségből."

Fontos állomást jelentett a missziós tudat alakulásában az 1974-es püspöki
szinodus, amely az evangelizációval foglalkozott. Eredményeit VI. Pál pápa fog
lalta össze Evangelii Nuntiandi kezdetű enciklikájában.

Az elmúlt húsz esztendő során három folyamat bontakozott ki egyre határo
zottabban.

1. Missziós területekből-fiatal egyházak

Földünk politikai, de vallási térképe is megváltozott az elmúlt évtizedekben. A
világháború előtt a missziók az egyháznak a távoli földrészeken, a "pogányok"
között folytatott térítő vállalkozásait jelentették. A kereszténység "itt" élt Euró
pában (és Észak-Amerikában) - "ott" Afrikában és Ázsiában (meg részben Dél
Amerikában) önfeláldozó misszionáriusok hirdették az evangéliumot a benn
szülött pogányoknak. E missziók jelentős részét szerzetek tartották fenn: nekik
volt elegendő erejük ahhoz, hogy gondoskodjanak a misszionáriusok utánpótlá
sáról és a missziók anyagi ellátásáról. Törekedtek ugyan arra, hogy bennszülött
papi és szerzetesi hivatások is támadjanak - e területek azonban különleges egy
házi közigazgatás alá tartoztak, közvetlenül Rómának alárendelve; a papok nagy
része és a püspökök túlnyomó többsége pedig európai, illetve "fehér ember" volt.

A második világháború után az egykori gyarmatok szinte kivétel nélkül önálló
állammá alakultak - legfőbb céljuk saját függetlenségük megteremtése és bizto
sítása volt. Gyakran feszült, sőt ellenséges viszonyba kerültek egykori anyaor
szágukkal, sőt általában a nyugati (pontosabban: az északi) világgal. Az európai
misszionáriusok jelenléte a régi gyarmati viszony emlékét idézte: sokukat kiuta
sították az országból, üldözték, megölték vagy legalábbis működésüket akadá
lyozták. Politikai kényszer is sürgette tehát a helyi egyházakalakulását. A zsinat
még a régi kategóriákban fogalmazott: "itt az egyház - ott a missziók". Néhány
év múlva azonban már "fiatal egyházakról" kezdtek beszélni. A missziós terüle
tek nagy része önálló helyi egyházzá alakult, egyházmegyei felosztással s az egy
házmegye élén álló (bennszülött!) megyéspüspökkel.
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Lassan kialakult a "hat kontinens egyháza". Az egykori missziós területek
"fiatal egyházai" azonban nemcsak az egyházi közigazgatás szempontjából kap
tak az. európai, "öreg" egyházakkal azonos jogokat. A déli félteke jelentősége a
katolikusok számának növekedésével egyre nő. 1900-ban még a katolikusok
77%-a élt Európában (és Észak-Amerikában), 1970-ben viszont több katolikus
élt Afrikában, Azsiában és Dél-Amerikában (51%). 1980-ra az egyház tagjainak
58%-a közűlük került ki, 2000-ben pedig a katolikusok 70%-a Délen fog élni.

Ezzel párhuzamosan felismertük azt is, hogy Európát aligha nevezhetjük töb
bé keresztény kontinensnek - sőt talán éppen Európa szorul rá leginkább az
evangelizációra. Az egész világ missziós terület, s az egyháznak mindenütt
missziós kűldejést is kell teljesítenie. Az Evangelii Nuntiandi a missziókról be
szélve már nem területekben gondolkodik, hanem különböző embercsoportok
ban:

- Vannak hívő keresztények, akik tudatosan és elkötelezetten hitük szerint él
nek.

- Vannak "még nem keresztények", akiket korábban pogányoknak neveztünk.
Az egyháznak ma is elsődleges feladata az, hogy számukra is meghirdesse az
evangélium örömhírét.

- Vannak "már nem keresztények", akik elveszítették hitüket, vagy meglazult
odatartozásuk az egyházhoz. Hozzájuk újra el kell juttatni az evangéliumot, új
nyelven és új módszerekkel,

2. Adaptáció - inkulturáció - dialógus

A hat földrész egyháza nem tekintheti többé az európai kultúrához kötött ke
reszténységet az, egyetlen lehetséges és érvényes megjelenési formának, s ezt
nem erőltetheti rá a többi kontinens más jellegű, magukban igen ősi és értékes
kultúráira. A zsinat még csak "a helyi körülményekhez való alkalmazkodásról"
beszélt a missziókkal kapcsolatban. A Gaudium et Spes részletesen foglalkozott
a kultúra és az egyház kapcsolatával, s említette a "kultúrák pluralítását", to
vább azonban szintén nem lépett. A fiatal egyházakban azonban hamarosan nyil
vánvalóvá lett: az egyháznak le kell vetnie európai köntösét ahhoz, hogy meggyö
kerezhessék másféle népek, más kultúrák között is. A missziók korábbi ered
ménytelenségének egyik oka lehetett az is, hogy "előre gyártott kereszténységet"
próbáltak átadni. Arra alig történt kísérlet, hogy a másféle kultúrákkal termé
keny találkozásban, a gyökerektől elindulva épüljön fel hiteles, valóban benn-
szülött ázsiai vagy afrikai kereszténység. .

Az Evangelii Nuntiandi dolgozta ki először az inkulturáció programját.
"Evangelizálni kell magát az emberi kultúrát, illetve a kultúrákat. .. az evangé
lium nem azonosítható egyik kultúrával sem; független mindegyiktől, de mind
egyikkel összeegyeztethető." A zsinat nyomán hangsúlyozta a nem keresztény
vallások értékeit is: "Evezredes istenkeresés visszhangzik belőlük."

VI. Pál szerint a kultúráknak újjá kell születniük az evangéliummal való talál
kozásukból. Ez az újjászületés persze nem megy végbe egy csapásra, vajúdások
nélkül. Ma két kérdést érzünk égetőnek. Az egyik: a különbözó kultúrák nem
csak értékeket őriznek, hanem sok elavult, helytelen szemléletmódot, barbár
szokást is. Az inkulturáció során mit fogadhatunk el az adott kultúrából, s hol
kell az evangéliumnak szembefeszülnie a helyi szokásokkal, éppen az illető kul
túra fejlesztése, művelése érdekében - meg azért is, hogy az evangélium el ne
veszítse erejét, sajátos lényegét? (Csupán egyetlen példa: egyes afrikai népek
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törzsi táncait alkalmazni lehet a liturgiában - többnejűségüket azonban nem
hagyhatja jóvá az egyház.)

Másrészt pedig tudnunk kell azt, hogy a különbözőkultúrák keverednek egy
mással, beolvadnak egymásba, s fejlődésük idővel egységes, összemberi kultúra
kialakulásához vezethet. "Lassanként kialakul a kultúrának egyetemesebb for
mája, amely annál inkább elősegíti és kifejezi majd az emberiség egységét, minél
jobban becsüli a különböző kultúrák sajátosságait." (GS 54.) - A helyi kultúrá
kat tehát nemcsak az evangéliummal kell találkoztatni, hanem bele kell kap
csolni az összemberi fejlődés folyamatába is - s itt éppen az evangélium szolgál
hat kőzös nevezőül.

3. Evangelizáció és felszabadítás

Isten országának örömhíre nemcsak a túlvilági üdvösség reményét hozza meg,
hanem átformálja evilági életünket is. Ennek a felismerésnek szintén a zsinat
nyitott utat, de aztán részben a két híres dél-amerikai püspöki konferencia
(Medellín 1968, Puebia 1979), részben pedig az Evangelii Nuntiandi dolgozta ki
azt, hogy mindez mire kötelezi az evangéliumot hirdető egyházat. A harmadik
világ iszonyatos szegénysége egyre hangosabban kiált változásért. Ezek az orszá
gok elnyerték ugyan politikai függetlenségüket, de még sorvasztóbb gazdasági
függőségbe kerültek az északi félteke országaitól. Elsőnek az egyház lelkiisme
rete mozdult meg. Az evangélium csak úgy-lehet valódi örömhír a szegényeknek,
ha a misszionáriusok együttműködnek az emberi fejlődés előmozdításában ~

nem csupán karitatív intézmények fenntartásával, hanem a- társadalmi felszaba
dításért folytatott küzdelemmel is. "Az evangéliumnak üzenete van a társadalmi
és a nemzetközi kapcsolatok számára, fölemeli szavát a béke, az igazságosság és
a fejlődés érdekében, főként pedig az emberi szabadság védelmében." (EvNunt
29.) Az üdvösségnek két dimenziója, két területe van: transzcendentális, túlvi
lági értelmében az Isten által megígért és megadott végső beteljesedést jelenti. A
szó evilági, történelmi értelmében azonban igazságosabb társadalmi rendet,
emberibb életet kínál fel, sőt követel mindenki számára. A kettő együtt alkotja
az Isten által számunkra itt és most felkínált üdvösséget.

A felszabadítási teológia az elmúlt egy-két esztendőbena világ érdeklődésének

középpontjában állt. A fentiek bizonyítják, hogy valójában nem néhány dél
amerikai teológus találmánya, hanem mögötte az egész egyház új, zsinati eszme
lődése áll. Mindnyájunk számára új feladatot jelent az evangélium kihívása,
hogya Krisztusban köztünk megjelent Isten-országnak törvényei szerint rendez
zük be az életünket. (Kerülve természetesen mindkét szélsőséget: az evangé
liumi felszabadítást nem értelmezhetjük csupán a lélek bensejében lejátszódó
folyamatként, de nem változtathatjuk át társadalmi és politikai harccá sem.) A
missziós egyház ma az emberi fejlődésért, a társadalmi haladásért, az emberi jo
gokért, az igazságosságért és a békéért küzdők élvonalába került - semmiképpen
sem lehet többé politikai értelemben "reakciósnak" nevezni.

VI. Pál pápa 1969-ben ezt mondta Kampalában: "Afrikaiak, ti vagytok önma
gatok misszionáriusaí.' Szava ma már minden földrész keresztényének szól - ne
künk, európaiaknak is, Földrajzi értelemben nemigen lehet többé missziós terü
letekről beszélni. A határok persze nem tűntek el a hívők és nem hívők között.
Az egyház továbbra is az a "hely", az a közösség, amelyben a hívők együtt van
nak egymással és Krisztussal. De természetesnek tartják azt, hogy a másképpen
vagy nem hívókközött élnek, velük állandó találkozásban. Az evangelizáció nem
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egyirányú folyamat, hanem kölcsönhatás. A keresztények felkínálják az üdvös
ség örömhírét, az Isten szeretetéből fakadó élet lehetőségét testvéreiknek.' De
maguk is sokat tanulnak a kűlönbözó kultúrákkal, vallásokkal, világnézetekkel, a
különféleképpen \gondolkodó emberekkel való találkozásból. Az egyház Isten
vándor-népe, amely a történelem kanyargós útjain is határozott irányba, az örök
üdvösség felé tart, és erre hívja minden embertársát is. ,

L. L.

KATOLICIZMUS, SZEKTÁK, INDlÓK -_
GUATEMALA

"Nekünk, az egyház pásztorainak az a feladatunk, hogy ébren tartsuk a lelki
ismeretet, támogassunk, ösztönözzünk. segítsünk minden olyan kezdeményezést,
amely hozzájárul az ember teljes értékű emberré válásához" - állapítja meg a
Latin-Amerikai Püspöki Karok (983 püspököt és érseket összefogó) Tanácsának
1968. évi, medellíni dokumentuma, majd így folytatja: "Az Evangélium parancsa
szerint meg kell védeni a szegények és elnyomottak jogait. .. Határozottan rá
kell mutatni a visszaélésekre... Prédikációinknak, hitoktatásunknak, litur
giánknak figyelembe kell vennie a kereszténység társadalmi és közösségi vetü
leteit. . .. El kell érni, hogy középiskoláinkban, szemináríumainkban, egyete
meinken meghonosítsuk a társadalmi helyzettel kapcsolatos egészséges kritikus
szellemet, a társadalmi elhivatottságot."

A II. Vatikáni zsinat, majd az annak helyi értelmezésére törekvő medellíni
konferencia új utat mutatott a latin-amerikai kereszténységnek. Ennek talán leg
lényegesebb pontjai: a lelkipásztori munkát kiterjesztik az addig jóformán elfe
lejtett falusiakra. szegényekre, indiánokra; ehhez munkatársakat keresnek a vi
lágiak között; közösséget vállalnak alegszegényebbekkel, küzdenek a terror és
az elnyomás ellen; az evangélium nyomán elkötelezik magukat a társadalom
szolgálatára. Ez a folyamat töméntelen energiát és sok vértanútkövetelt ~ nem
ment máról holnapra. Míg a hatvanas évek elejéig a latin-amerikai katolicizmust
halódónak, a vallástalanság és a szekták meg a babonák táptalajának tekintették,
rnára ez a katolicizmus a legdinamikusabb 'társadalmi erő és mozgalom, amely
egész országok társadalmát formálja újjá. Guatemalát is ez jellemzi.

A Mexikóvalhatáros Guatemala Közép-Amerika szíve. Valaha a maya kultúra
központja. A spanyol uralom idején (1524-1821 között) az itt székelő főkapi

tányság egész Közép-Amerikát ellenőrzi. A függetlenség kikiáltását követően

(1823-1839) a Közép-Amerikai Egyesült Tartományok része, mígnem saját álla
mi életet kezd. Mintegy százötven éves újabb történelme tele van forradalmak
kal, puccsokkal, katonai diktatúrákkal. Bár ólom-, cink-, króm- és réztartalékai
jelentősek s újabban olajat is találtak, a bányászat és - a textilgyártástól elte
kintve - az ipar mégis fejletlen. Területének kétharmada trópusi és szubtrópusi
erdő. Csupán a föld egytizedét művelik. A mezőgazdaságilag hasznosított terület'
78 százaléka a társadalom 2 százalékának vagy külföldi vállalkozóknak tulaj
dona. Ertékesíthető árui a kávé, a gyapot és a banán; nem véletlenül csúfolják 
szomszédaival együtt - "banánköztársaság"-nak.
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