
DESMOND TUTU'

Isten szándéka

1984-ben a béke Nobel-díj átadásakor hangzott el: "Az ez évi Béke-díjjal a bizottság arra
az erőszakmentes küzdelemre kívánja felhívni a figyelmet, amelyhez Desmond Tutu rar
tozik. Ebben a harcban fekete és fehér dél-afrikaiak együtt küzdenek azért, hogyországu
kat kiveressék a konfliktusból és a válságból. "- Desmond Tutu 1931-ben született Trans
vaalban. lohannesburgban, majd Pretoridban tanult. Okleveles tanárként néhány esz
tendeig középiskolában tanított. Ezután teológiai tanulmányokat folytatott, és 1961-ben
szentelték pappá. Öt évet Angliában töltött lelkészként, majd különböző dél-afrikai teo
lógiai főiskolákon adott elő. 1972-75-ig ismét Angliában működött az Egyházak Ökume
nikus Tanácsának megbízásából. 1976-ban Lesotho püspökévé szentelték. 1978-85-ig az
Egyházak Dél-afrikai Tanácsának főtitkára, 1985-ben Johannesburg püspöke lett. A kö
zelmúltban Fokváros érsekévé s ezzel a dél-afrikai anglikán egyház prímásává választot
ták meg. Egész sor díszdoktorság és nemzetközi kitüntetés bizonyítja, hogy erőszakmentes

küidelmét a faji megkülönböztetés ellen az egész világon együttérzéssel és elismeréssel
figyelik. Az alábbiakban abból az előadásból korlünk: részleteket, amelyet 1982-ben az
Eloff-bizottság előtt mondott el.

Célom az, hogy a Szentírásból és a szent keresztény hagyományból meg tanításból bi
zonyítsam: amit az Egyházak Dél-afrikai Tanácsa tesz és mond, azt nem a politika
vagy más ideológia határozza meg. Lényegünkhöz tartozik, hogy Istennek engedel
meskedünk, s Fiának, a mi Urunknak és Megváltónknak, Jézus Krisztusnak dicsősé

ges evangéliumára hallgatunk. Végső soron egyetlen emberi tekintélynek sem tarto
zunk hűséggel, bármilyen tekintélyes és hatalmas legyen is, hanem egyedül Istennek
és az Ő Fiának, a Mi Urunknak, Jézus Krisztusnak, akitől küldetésünket kaptuk. Isten
parancsának és szavának kell engedelmeskednünk, bármibe kerüljön is.

Amik vagyunk, amit teszünk és mondunk, azt azon kell lemérni, hogy hűségesen

követi-e Krisztus evangéliumát vagy sem, nem pedig azon, hogy kívánatos vagy akár
elfogadható-e az éppen uralmon lévő kormány számára, sőt azon sem, hogy mennyi
re népszerű. Zsinatunk céljait, temészetét, feladatait és tevékenységeit csak úgy ért
hetjük meg, ha átlátjuk létének teológiai alapjait. Biblikus és teológiai indoklás nél
kül szinte biztosan félreértik azt, hogy kik vagyunk mi. Hangsúlyozni kívánom tehát,
hogy nem az Egyházak Dél-afrikai Tanácsa anyagi ügyeivel vagy egyéb tevékenysége
veI kapcsolatban folyik a vizsgálat. Keresztény hitünket, az Egyházak Dél-afrikai Ta
nácsához tartozó egyházakat idézték itt bíróság elé. Hitünket és kereszténységünket
vizsgálják felül, a legfontosabb tárgykörök tehát mélységesen a teológiához tartoz
nak. Keresztény voltunk miatt állunk bíróság előtt, s mindezt egy olyan kormány
megbízásából, amely kereszténynek nevezi magát. Azt mondhatják nekünk, hogy tör
vénysértés kereszténynek lenni Dél-Afrikában. Erről kell önöknek dönteniük. Ez pe
dig mindenestül teológiai feladat.

A Biblia Istent úgy mutatja be, mint aki a mindenséget kozmosznak alkotta, nem
pedig káosznak. Kozmosznak, amelyben harmónia, egység, rend, testvériség, kőzös

ség, béke és igazság uralkodik. Ezt az isteni szándékot zavarta meg a bűn. Ennek
eredménye lett a széthúzás, az elhidegülés, a rendetlenség, a káosz, az elkülönülés 
mindezek láttán Isten elküldte Fiát, hogy állítsa helyre az eredeti harmóniát a kien
gesztelődésmúve által.
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Jézus Krisztusban valóságos emberi lénnyé lett Isten, s ezzel megmutatta, hogy
mennyire komolyan veszi az emberi történelem és élet egészét. Bebizonyította, hogy
Ő a lelki és világi, szent és profán, anyagi és szellemi élet ura. Ki fogjuk mutatni, hogy
a Szentírás és a keresztény hagyomány fő vonulata nem ismeri napjaink divatos szét
választásait, amelyek a vallást és a politikát elkülönítik egymástól. Istenünknek gond
ja van arra, hogy gyermekek éheznek a menekülttáborokban - ezzel a névvel próbál
ják elfogadhatóvá tenni az apartheid szemétdornbjait, amelyek e bűnös és gonosz
rendszer szánalmas áldozatainak készültek. Isten, akit mi tisztelünk, igenis törődik

azokkal, akik titokzatos módon meghalnak a fogságban. Törődik azzal, hogy embere
ket személyiségükbőlkivetközterve árnyéklétbe kényszerit a mesterkélt és bürök
ratikus kitiltás, s azt a lehetőséget sem adják meg nekik, hogy válaszolhassanak az el
lenük felhozott vádakra. Mindezt a Szentírásból fogom megmutatni. Azt is hozzátehe
tem, hogy ha Isten nem törődne az ilyen és hasonló dolgokkal, akkor nem tisztelném
Őt, mert tökéletesen hasznavehetetlen Isten volna. Mélységesen hálás vagyok azért,
hogy nem ilyen Isten Ő.

Jézus legfőbb küldetése az volt, hogy kiengesztelődésthozzon közénk és Isten, em
ber és ember közé. Bizonyítani fogom, hogy az apartheid vagy elkülönült fejlődés,

vagy bármi legyen is a neve, maradéktalanul és egészen gonosz, ellene van a keresz
ténységnek és a Bibliának. Ha bárki kimutatná nekem, hogy az apartheid biblikus és
keresztény szellemű, akkor elégetném a Bibliámat és kilépnék a kereszténységból.
Meg akarom mutatni, hogy a keresztény Biblia, Urunk Jézus Krisztus evangéliuma el
ítél minden igazságtalanságot és gonoszságot, elnyomást és kizsákmányolást. Isten az
elnyomottak és a letiportak oldalán áll, szabadító Istenünk Ő, aki népét kivezeti min
den fogságból, lelki, politikai, társadalmi és gazdasági rabságból. és senki sem akadá
lyozhatja meg Őt abban, hogy elérje célját: egész népének és az egész teremtésnek a
felszabadítását.

Az Egyházak Dél-afrikai Tanácsa nem szappanbuborékként szétpukkanó, kérész
életű szervezet. Isten egyházához tartozunk: az egyetemes egyházhoz, amely elterjedt
az egész földön. Ezt jelenti a görög "ökumenikus" szó. Jézus Krisztus testének tagjai
vagyunk, s ezt a természetfölötti, isteni tagságot Isten maga hozta működésbe Szent
lelke által. Nem csupán emberi szervezet, amelyet nemzeti vagy faji határok korlátoz
nak. Túllép időn és téren, fajon és kultúrán, nemeken és nemzeteken s mindazon,
amit az emberek néha fontosnak tartanak. Isten egyházának püspöke vagyok - ezt
mondták ki fölöttem a fölszentelésemkor -, így tehát az egyház püspöke vagyok, akár
Timbuktuba megyek vagy Koreába, akár Moszkvába vagy Washingtonba. Ahhoz a kö-

. zösséghez tartozom, amely magába foglalja az élőket (a harcoló egyházat), a meghol
takat (a szenvedö egyházat) és a megdicsőült szenteket (a diadalmas egyházat). A hit
ben sok olyan testvérem van, akikkel fizikailag ugyan sohasem találkoztunk, de lé
tünkben egyek vagyunk Urunkban, Jézus Krisztusban, s tudom, hogy most is segíte
nek bennünket imáikkal. szeretetükkel, aggódó együttérzésükkel. Egyáltalán nem
különleges dolog, ha akár személyes, akár anyagi, akár pénzbeli segítséget ad az
egyik egyház a másiknak. Ennek így is kell lennie. Ebben fejeződik ki keresztény
testvériségünk, a koinonia a mi Urunkban.

A helyi egyházakat önellátóvá akarjuk tenni, de semmi kivetnivaló nincs abban, ha
valamelyik gazdagabb egyház a vagyonát megosztja a többivel, hiszen mindnyájan
csak gondnokai vagyunk az Úrnak, akitől minden származik. Adás és kapás kölcsön
hatásában élünk, éppen úgy, mint egy szeretö családban. Akik bírálják az Egyházak
Dél-Afrikai Tanácsát azért, hogy külföldi segélyekhez folyamodik, azoknak sejtelmük
sincs az egyház lényegéről: itt ha az egyik tag szenved, az egész együtt szenved vele, s
ha az egyik tag örül, mindnyájan együtt örülnek vele.
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Említettem már, hogy végső soron csak Istennek tartozunk alattvalói hűséggel és
lojalitással. Teljes tisztelettel kívánom kijelenteni, hogy semmilyen világi hatóságnak
és bizottságnak nincs semmilyen illetékessége abban, hogy meghatározza: hogyan
legyen egyház az egyház, s miben áll Jézus Krisztus evangéliuma. Ha bármelyik világi
hatóság erre törekszik, akkor isteni előjogokatbitorol, s magának az egyháznak jogait
sérti. Teljes tisztelettel kijelentjük, hogy nem ismerjük el e bizottság jogát ahhoz,
hogy felülvizsgálja teológiai létünket, s beleszóljon a zsinat munkájának bármelyik
részébe, mivel létünket minden tekintetben teológiai tényezők határozzák meg. Ha
vétettünk az ország bármely törvénye ellen, akkor nincs szükség külön bizottság lét
rehozására. A kormánynak egész sor drákói törvény áll rendelkezésére, s a bíróságnak
joga van kimondani bűnösségünket vagy ártatlanságunkat. Tisztelettel, de kijelen
tem, hogy ez a bizottság tökéletesen fölösleges. Csak azért fogadtuk el, hogy megje
lenjünk előtte, mert nincs semmi rejtegetnivalónk, ami persze nem jelenti azt, hogy
tévedhetetlenek vagyunk. A bizottságnak tett írásbeli jelentésünk elismeri, hogy té
vedhetünk és követhetünk el hibákat, de a tagegyházak joga erről ítéletet mondaní,
nem pedig a kormánynak vagy bármely más világi hatóságnak. Nem vonom kétségbe
e bizottságnak és tagjainak becsűletességét, de egyszer s mindenkorra tudtára aka
rom adni a kormánynak, hogy nem félek tőlük. Azt próbálják védelmezni, ami töké
letesen védhetetlen. Az apartheid éppen olyan gonosz és bűnös, mint a nácizmus és a
többi totalitárius rendszer. A kormány hatalmasat téved, amikor a gonoszság, az igaz
ságtalanság és az elnyomás oldalára áll. A kormány nem Isten; tagjai közönséges em
berek, és akárcsak az összes többi, őket megelőző zsarnokok, ők is a port fogják enni
hamarosan. Ha vád alá helyezik az Egyházak Dél-afrikai Tanácsát, akkor Isten egy
háza ellen fordulnak, s akik ezt a múltban megtették - a Nérók, Hitlerek, Aminok -,
úgy végezték, mint a történelem salakja. Krisztus biztosított minket arról, hogy egy
háza sziklára épült, és a pokol kapui sem vesznek erőt rajta. Feltámadása megmutat
ta számunkra, hogy az élet győz a sötétségén, a jó legyőzi a gonoszt, az igazság az
igazságtalanságot, a szabadság a zsarnokságot. Úgy állok önök előtt, hogy mélysége
sen hiszek Pál szavaiban: "Ha Isten velünk, ki ellenünk?"

*

Elmondhatjuk. hogy az Egyházak Dél-afrikai Tanácsának legfőbb gondja az egyház és
az emberiség egységének megteremtése. Egységre törekvésünk nem csupán az öku
menikus mozgalommal kezdődött. Maga a Szentírás követeli az egységet. Isten egy
ségesnek alkotta az egész teremtett mindenséget a kezdet kezdetén. Az Egyházak Dél
afrikai Tanácsa ennek az isteni küldetésnek a szolgálatában áll. Munkatársunk nem
más, rnint maga Isten. Nemcsak a világ és az ember, hanem az egész teremtés érdeké
ben vagyunk az isteni irgalom, részvét és együttérzés küldöttei és munkásai.

A Biblia a teremtett dolgok megalkotásával kezdi a maga történetét. Forrásunk a
Genezis első tizenegy fejezetének különös elbeszéléssorozata. Akadnak, akik ezeket a
történeteket mítoszként elutasítják; úgy vélik, hogy igazságtartalmuk nem több, mint
a tündérmeséké. De fantázia nélküli, ostoba ember az, aki így vélekedik - mintha
Wordsworth aranyló nárciszairól. amelyek "a szélben táncolnak", valaki azt kérdez
né, hogy milyen zenekar játszott, és kikkel táncoltak. A Bibliának e fejezetei megra
gadó és gyönyörű, képzelettel teli szimbolikus költői nyelvet használnak, s így közöl
nek velünk mélységesen fontos teológiai, lelki, egzisztenciális igazságokat Istenről,

önmagunkról és az egész teremtett világról. Semmilyen technikai vagy tudományos
haladás nem cáfolhatja meg ezeket az igazságokat - az igazi tudomány nem mondhat
ellent az igazi vallásnak.
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Észre kell vennünk, hogy a szentírási szerzö a dolgok eredeti állapotát úgy írja le,
hogy mindenütt harmónia, egység, barátság és testvériség uralkodott. Költői és szim
bolikus módon ezt azzal érzékelteti, hogy ebben az időben minden élőlény vegetá
riánus volt. Isten akarata és szándéka szerint nem ismerték a vérontást az Ö terem
tett világában. Nem volt vérontás, még véres áldozatok sem. A természet még nem
vöröslött a fogak és karmok okozta véres sebektől.

A második teremtéstörténet megrajzolja az idilli paradicsomkertet. ahol Ádám és
Évaboldogan élt. Töméntelen ennivalójuk volt. Ádám nevet adott az állatoknak, hogy
megmutassa hatalmát minden teremtményen. Mindketten ártatlanok voltak, s köz
vetlenül érintkeztek Istennel, aki úgy látogatta meg őket, mint barátainkat szoktuk 
"együtt sétált velük az alkony hűvösében".Az állatok nem támadták meg egymást. Az
oroszlán együtt játszott a báránnyal. A teremtésnek e képében békét, harmóniát, egy
séget és testvériséget találunk. Isten ilyennek gondolta el az egész mindenséget, hi
szen az egység békét, jólétet, testvériséget, igazságot, teljességet, együttérzést, szere
tetet és boldogságot teremt. A lefordíthatatlan héber "shalom" szó fejezi ki mindezt.
Ebben az állapotban mindenki Isten akaratát teljesítette, és az ő törvényeinek enge
delmeskedett.

A Biblia leírja, hogy minden azért ment tönkre olyan szörnyűséges és rettenetes
módon, mert a bűn belépett a teremtésbe. Nem töpreng a bűn eredetéről, hanem le
írja azokat a jelenségeket, amelyek a bűn nyomán keletkeztek. Az eredeti egység
megromlott. Az egység helyébe az egyenetlenség, a harmónia helyébe a diszharmó
nia, az elidegenülés, a gyűlölet és az ellenségeskedés lépett. A testvériség és a közös
ség lerombolódott, s mindez nemcsak az emberiséget érintette - az egész természet
elbukott az emberekkel. A föld tövist termett, gyilkosság és halál (Káin-Ábel), háború
és viszálykodás dúlta föl a világot. A Genezis története a bábeli torony építésében
csúcsosodik ki: lehetetlenné vált az emberek testvéri közössége - nem tudtak többé
érintkezni egymással, mivel Isten összezavarta nyelvüket, s a népek szétváltak. A
Biblia szerint ez a bűn, az elválás, elkülönülés, elidegenülés végső következménye.
Eltorzult magyarázat az, amely a bábeli torony történetéből próbálja meg igazolni a
faji megkülönböztetést, mintha Isten szentesítené a népek elkülönülését. Ki kell je
lentenünk, hogy a bűn megbüntetésével nyilvánította ki Isten az emberre vonatkozó
szándékát.

A bábeli torony történetének végére kialakult helyzet kiengesztelödésért. sót bűn

hődésért kiált. A kiengesztelődés megkívánja azt is, hogy egymással is engesztelőd

jünk, béküljünk ki, legyünk barátokká, jöjjünk össze, egyesítsük azokat, akik addig tá
vol voltak, ellenségként vagyelidegenülten éltek.

A Biblia története elmondja, Isten hogyan vállalkozott arra, hogy helyreállítsa az
eredeti harmóniát, hogy újra elismerjék törvényét, uralmát. Ebbe az isteni tevékeny
ségbe kapcsolódik bele az Egyházak Dél-afrikai Tanácsa, amikor az egyházak és az
emberiség egységéért dolgozik és imádkozik.

Isten elküldte egyszülött Fiát, hogy meghozza a kiengesztelődést: a megváltást.
amely megteremti az egységet, a harmóniát, a békét, az igazságosságot, a testvérisé
get, a barátságot, az együttérzést, a teljességet - hiszen így alkotta meg eredetileg a
világot. Szent János evangéliumában találjuk Jézus főpapi imáját. Imájában követői

nek egységét kéri: olyan egységben kell lenniük egymással, amilyen az Atyáé és a
Fiúé (Jn I7, ll, 20-23). Ezt az egységet nem csupán gyakorlati célok érdekében kell
megteremteni: azért, mert gazdaságosabb egyetlen templomot építeni ugyanazon a
helyen - hanem azért, mert a megosztott egyház botrány, s megnehezíti az emberek
számára, hogy higgyenek Isten szeretetének evangéliumában.
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Mi Isten szerétetének hirdetésére vállalkoztunk: Jézus Krisztus, a mi Urunk halálá
val és feltámadásával bizonyította, hogy minden embert szeret. A kiengesztelődés

üzenetét hirdetjük, a Szentírás nevében harcolunk az igazságosságért.
Szent Pál felháborodik azon, hogy a keresztény közösség egységét akadályozzák

vagyaláaknázzák. Az egységet, a harmóniát, az összetartozást tartja a legfontosabb
nak. Egyetlen testet alkotunk, amelyben lényegtelenné válnak a különbözöségek a fa
jok, osztályok, nemek és kultúrák között. Mindezek átalakultak Jézus Krisztusban, a
mi Urunkban. Az első megtéröket a keresztények egységének csodálatos látványa
vonzotta, .mennyire szeretik egymást ezek a keresztények" - mondták.

Ez az isteni mű ihlette az Egyházak Dél-afrikai Tanácsát és a tagegyházakat. Éle
tünkkel akarjuk bizonyítani, hogy Jézus, akit Urunknak és Mesterünknek vallunk,
lerombolta a válaszfalakat zsidók és pogányok között (Ef 2, ll-22). Ez az isteni tevé
kenység arra irányul, hogy az embereket közelebb hozza egymáshoz; egyesítse, ki en
gesztelje öket egymással. Teilhard de Chardin francia jezsuita paleontológus ugyan
errol beszélt, amikor azt említette, hogy a természet egésze az Alfa ponttól az Ómega
pont felé tart.

A Biblia csak azt a különbséget ismeri, amely a hitetleneket elválasztja egymástól.
Minden egyéb megkülönböztetés, egyenetlenség, szétválasztás a Sátántól származik:
gonosz és bűnös.

Az apartheid legalább három ok miatt gonosz:
- A Biblia a legelején kijelenti, hogy az emberek Isten képére és hasonlóságára

vannak megalkotva. Megmutattam, hogy ez minden egyes személyt egyedülálló és
végtelen értékkel ruház föl; az emberek hajszálai is számon vannak tartva. Az embe
reket tehát nem biológiai tulajdonságaik teszik értékessé, hanem az, hogy Isten kép
mására vannak alkotva. Az apartheid a biológiai vonásokat hangsúlyozza - ez pedig
tökéletesen lényegtelen azokhoz képest, amelyek egy emberi lényt értékessé tesznek.

Miért volna a bórünk színe vagy a faji hovatartozásunk fontosabb kritérium, mint
mondjuk az orrunk méretei? Mi köze orrom nagyságának ahhoz, hogy értelmes va
gyok-e vagy sem? Éppen annyira nincs köze az emberi értékeimhez, mint mondjuk a
szemem színének.

- Másodszor: Jézus művét a földön egyetlen szóban foglalhatjuk össze: kiengeszte
lödés, Ezt már bizonyítottam az eddigiekben. Azért jött a földre, hogy helyreállítsa az
emberi közösséget és testvériséget, amelyet a bűn szétrombolt. Azért jött, hogy el
mondja: Isten eredetileg testvériségre, koinoniára, egymásért való létre hívott meg
bennünket, anélkül, hogy megszüntetné a különbözöségeket, a kultúrák eltéréseit. Az
apartheid tudatosan tagadja és elutasitja Jézusnak e központi tettét, s azt hirdeti,
hogyelkülönülésre, egyenetlenségre, ellenségeskedésre, elidegenülésre vagyunk hi
vatva - mindez azonban a bűn következménye. Ezért tehát az apartheid mindenestül
keresztény- és Biblia-ellenes, mive l nem csupán mellékes dolgokat tagad, hanem a
keresztény hit központi igazságát.

- Harmadszor, ha a moralisták nem tudják biztosan megítélni egy tett erkölcsi
minöségét, akkor megvizsgálják, milyen következményekkel jár ez a cselekedet vagy
magatartás. Ha a következmények rosszak, akkor magát a tettet is rossznak nyilvánít
ják. Az aparthcid úgy bánik az emberekkel, Isten gyermekeivel, mintha nem volná
nak emberek. Manipulálja és eszközként használja fel öket saját céljai szolgálatában.
Immanuel Kant szerint az emberi személy mindig csak cél lehet, sohasem válhat
eszközzé.

Hisszük, hogy Isten végérvényesen belenyúlt az emberi történelembe Jézus Krisz
tus által, aki maga is Isten, s aki mégis valóságos ember lett, Istennek abban a csodá
latos megalázkodásában, amelyet megtestesülésnek nevezünk: Isten emberré lett.
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Ezzel a tettével Isten megmutatta, hogy az emberi történelem és minden emberélet
fontos a számára.

Jézus az élet Ura. Amikor eljött, és beteg meg éhező emberekkel találkozott, nem
küldte el őket jámbor szólammal: "majd imádkozom értetek". Nem! Megetette az éhe
zőket, meggyógyította a betegeket, megtisztította a leprásokat, kiűzte az ördögöket.
Mindezzel azt bizonyította, hogy eljött az Isten Országa (Lk ll, 14-20). Amikor a be
börtönzött Keresztelő János megkérdezte, hogy valóban Ö-e a Messiás, cselekedetei
re utalt, beleértve azokat a konkrét anyagi tetteket is, amelyeket itt és most művelt

az Isten Országa jeleként. Jézus nem csupán vallási, lelki tetteket vitt végbe, hiszen
mindezek egészen anyagi, evilági, profán cselekedetek is voltak.

Ha azt akarjuk mondani, hogy a vallás nem foglalkozhat politikával, akkor ezzel azt
mondjuk, hogy az emberi életnek van egy olyan lényeges része, amelyre nem érvé
nyes Isten akarata. Ha pedig ez nem tartozik Istenre, akkor kire? Ki felelős érte, ha
nem a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja?

Istenünk nem engedi meg nekünk, hogy bezárkózzunk valami lelki gettóba, s el
szakadjunk a való élettől. Jézus gyakran elvonult, hogy egyedül legyen Istennel mély,
imádságos elmélkedésben, de csak egy időre. Nem maradt ott a színeváltozás hegyén
sem, hanem leszállt a völgybe, hogy meggyógyítsa a megszállott fiút. Másokért élő

ember volt, tékozolva osztotta szét önmagát, éppen azért, mert az imádságnak, Isten
nek az embere volt. Ezt a tanítást örököltük tőle. A vallást nem használta fel arra,
hogy elmeneküljön az élettől.

Ezért mondhatjuk, hogy szeretnünk kell Istent és embertársainkat is, ahogyan az
Úszövetség mondja. E kettő ugyanannak az éremnek két oldalát alkotja. Egyik sem
állhat meg a másik nélkül. A szeretet Istenét a felebaráti szeretet által fejezhetjük ki
és igazolhatjuk. Ezt gyakran emlegetik úgy, mint hitünknek vertikális (Istennel való)
és horizontális (embertársainkkal való) dimenzióját.

Isten akarata és küldetése az, hogy igazságosságot, egyenlőséget, békét és harmó
niát, kiengesztelődést hozzon a világra. Mindezek hozzátartoznak az Isten Országá
hoz, s minket arra hívott meg, hogy munkatársaiként küzdjünk mindannak megvaló
sításáért, amit Isten akart a mindenséggel. Szabadító Istenként mutatkozott előttünk.

Ráakadt egy csapat rabszolgára a fogságban, és kiszabadította őket, mint az Exodus
Istene, aki a szegények, a gyöngék, az elnyomottak, az özvegyek, az árvák, az idegenek
pártját fogja. Mindig ez ismétlődik a Deuteronomium könyvében - ezekkel törődje

tek, mert ők azok, akik a társadalom peremére szorultak, akiket a piramis aljára
nyomorítanak. akiket a sor végére löknek. Isten nem változik meg: mindig ezeknek a
pártjára áll. Nem marad semleges. A gyöngék és az elnyomottak segítségére siet. Nem
én hajtogatom ezt - a Biblia beszél erről, amint megmutattam.

Ahol igazságtalanság, kizsákmányolás, elnyomás keletkezik, ott a Biblia és a Biblia
Istene forradalmárként jelentkezik. A mi Istenünk, eltérően a pogány istenektöl, nem
szentesíti a fennálló állapotokat. A meglepetések Istene Ö, aki letaszítja a hatalmaso
kat és az igaztalanokat, hogy megteremtse az Ö országát. Ezt látjuk Izrael egész tör
ténelme során.

Megismétlem, amit más alkalommal mondtam: a Biblia a világ legforradalmibb,
legradikálisabb könyve. Ha az igazságtalan zsarnokoknak egy könyvet be kellene til
taniuk, akkor a Biblia lenne az. Fehérek hozták el hozzánk a Bibliát, de mi komolyan
vesszük azt, amit mond.

Istennel együtt elkötelezödtűnk abban a feladatban, hogy felszabadítsunk min
denkit az elnyomorító szolgaságból; mindattól, ami csökkenti Istentől kapott ember
méltóságunkat. Felszabadít bennünket arra, hogy örvendezzünk Isten gyermekeinek
dicsőséges szabadságában. Egész munkánk Jézus evangéliumára épül, Isten szerete
tének, együttérzésének, kiengesztelőés megbocsátó kegyelmének evangéliumára.
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Egy újfajta Dél-Afrikáért dolgozunk, egy faji megkülönböztetést nem ismerő, való
ban demokratikus és igazságos társadalomért, józan és békés eszközökkel. Zsinatunk
elítéli az erőszak minden formáját - ezt már számtalanszor elmondtuk. Elítéljük a
hivatalos és törvényesített erőszakot is, amely igazságtalan társadalmi és politikai
engedményeket tesz lehetövé, s elítéljük azokat is, akik erőszakosanmegdöntenék az
államot. De következetesen megismételjük azt a figyelmeztetésünket is, hogy az el
nyomott emberek megkeserednek, s a megkeseredett emberek nem válogatnak az
eszközökben.

Az egyház püspökeként kötelezve vagyok arra, hogy naponta kétszer elmondjam az
egyház hivatalos imádságát. Azért mondom ezt, mert számomra' életünk legfonto
sabb, leglényegesebb része Istennel való találkozásunk az imádságban, az istentiszte
letben és az elmélkedésben.

Elnézést kérek azért, hogy föltárom életünknek e rejtett oldalát is - pedig a Szent
írás arra int, hogy ezzel ne büszkélkedjünk az emberek elött, De rákényszerítettek
arra, hogy beszéljek róla, s ezzel bizonyítsam: megpróbálunk az imádság emberei
maradni, akik várják Urunk eljöttét. Lehet, hogy nem mindig helyesen halljuk Őt,

talán meg se halljuk, amit mond, vagy nem tetszik nekünk az, amit kér tőlünk, de
biztosítani szeretném önöket arról, hogy nem vagyunk politikusok. Hívő kereszté
nyek akarunk lenni. A magam személyéről csak annyit, hogy a kormány nem tehet
velem semmi olyat, amivel meggátolhatna, hogy azt tegyem minden erörnmel, amit
hitem és meggyőződésem szerint Isten elvár tőlem. Azért cselekszem így, mert Isten
kezének irányítása alatt tudom magam. Ha igazságtalanságot látok, nem maradhatok
szótlan. Nem is akarok szótlan maradni, mert - ahogyan Jeremiás mondja - ha hall
gatni próbálnék, Isten szava tűzként égetné a mellemet. De végső soron mit is tehet
nének velem? A legkegyetlenebb az volna, ha megölnének - de a halál nem a leg
rosszabb dolog, ami egy keresztényt érhet.

A mi Urunk családdá próbált összeforrasztani bennünket, különbözö fajokból szár
mazó embereket, hogy megmutassa, milyen is lehetne ez a gyönyörű ország. Bárcsak
mától kezdve úgy bánnánk az emberekkel, mint Isten képére alkotott személyekkel,
akiket Krisztus megváltott és a Szentlélek megszentelt.

Befejezem. "Ha Isten velünk, ki ellenünk? Mi választhat el minket Krisztus szerete
tétöl? Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétöl? Nyomor vagy szükség? Üldöz
tetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard? De mindezeken diadalmasko
dunk, Őáltala, aki szeret minket."
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