
"A szabadságra Krisztus vezetett minket"

Szent Pál a galata1cnak írta le ezt a mondatot, a keresztény szabadság alaptételet, a
krisztusi megváltásnak minden emberhez szóló örömhírét. Az egyetemes szabadságot
Jézus hirdette meg: a bűnösöknek bűneik bocsánatát, a szenvedoicnek gyógyulást, a
halálra sZJintaknak a feltámadás reményét. A szabadság azonban Jézus szerint nem
önce1, hanem az igazságossághoz és szetetethez vezető út. Krisztus megszabadít saját
testünknek, önző énünknek s evilágnak szolgaságából, s fölemel az Isten gyermekeinek
szabadságára. "Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek,
hanem a fogadott fiúság lelkét, amelyben azt kiáltjuk: Abba, Atya!" (Róm 8,15)

Isten szabadnak teremtette az embert, s a szabadságra váltotta meg az elbukott bű

nöst. A szabadság elidegenzlhetetlenül hozZJitartozik az emberi személyhez, akkor is, ha
folytonosan kísérti az,hogy önpusztító ésértelmetlen módon visszae1jen vele, ha mindig
újra megkísérli, hogy a szabadságát ne rendeltetésének megfelelóén, a szeretet és az
odaadás érdekében használja fel.

Az egyháznak - krisztusi küldetése szerint - hirdetnie, védelmeznie és nevelnie
kell a szeme1y szabadságát. Oltalmába kell vennie a diktatúrákkal, a külsőelnyomással
szemben, de az emberi önzéssel, az igazságot és a rendet elvető szabadossággal szemben
is,hangsú~, ho$Y a szabadság felelősséggel jár együtt, s a szeretetben teljesedik ki.
- Ekettos feladatanak váltakozó sikerrel tett eleget. Diktatúrák idején nemcsak vérta
núk és hitvallo1c akadtak, hanem kollaboránsok és megalkuvók is,az önzés kísértése, az'
igazság és igazságosság elhanyagolása pedig folyton fenyegeti a keresztényeket is.

A feladat minden korban fenáll és minden keresztényt érint - bár koronként bizo
nyára változnak az emberi élet esélyei és kísértései, más körülmények között élhetőmeg
a krisztusi szabadság. A kérdést nekünk is föl kell tennünk: Hogyan tudja az egyház
ma, a diktatúrák megszűne'se után, a krisztusi szabadság örömhírét hirdetni? Mindnyá
junknak - az egyházban elfoglalt helye, egyéni adottságai és kurizmdi szerint - kell
megkeresnie a választ erre a kérdésre, s elvállalnia a feladatoknak reá eső részét. Ezt teszi
folyóiratunk is, amikor - szerény lehetőségei szerini - krisztusi küldetésünknek, az
idók jeleinek értelmezésére vállalkozik.

A szocialista korszakból fontos tanulságok adódnak a liberalizmus vesze1yeito1 fenye
getett demo1cráciára vonatkozóan is. A szociális enciklikák tanúsága szerint az egyház
"kétfrontos harcot" folytat a személy krisziusi szabadságáért, az ember jogaíért és mél
tóságáe'rt: részben a kommunizmussal (és mindenféle diktatúrával), részben a kapitaliz
mussal (és mindenféle torz liberalizmussal). A Centesimus annus című enciklika a
kommunizmust bírálva kifejti, hogy biztosítani kell ,,a szabadság legitim terét" minden
embernek. A kapitalizmus bírálatában pedig hozxáteszi, hogy a gazdasági vállalkozás
szabadsá8a csupán része azember egész erkölcsi-kulturális életének, éssemmiképpen sem
abszolutiZJilható, nem hanyagolhatja elaz ~gazság és igazságosság szempontjait.

Akik ebben a két irányban folytatott ero1eszítésben elkötelezetten részt vettek, azokat
könnyen érte támadás, sommás megbélyegzés a másik oldalról. Egyfelo1: a nincstelenek
jogait védelmező keresztényeket, papokat, püspököket lekommunistázzák, VÖTÖsnek tiiu
láljáJc, nemegyszer - mint Latin-Amerikdban - életükre törnek. De akadnak pe1da1c a
másik végletre is, amikor retrográd félelmekto1, a régihez való görcsös ragaszkodásbo1
elhajlónak, liberálisnak bélyegzik meg a II. Vatikáni zsinat egyes rendelkezéseit, vagy
akár a római pápát is, mint legutóbb Lefebvre érsek tette.

Korunk sürgetóén hív az egyház örök feladatának teljesítésére: az Isten fiainak sza
badságára, az evvel járó felelősségtudatra nevelni, megmutatni a világnak az istengyer
mekség örömét, azta szabadságot, amely az igazságra épül és a szeretetben válik teljessé.
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