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Aveszélyeztetett Föld

A világkereszténység
mozgásának iránya
Az elmúlt évtizedekben a legkülönfélébb szakterületekről a tudó
sok számos helyen és alkalommal fejtették ki aggodalmaikat Föl
dünk jövőjét illetően. Ilyen pártatlan kutatócsoport, illetőleg válto
zó csoportok fóruma a Római Klub és a Worldwatch Institute.

A Klub fellépése heves vitákat váltott ki, sokan vádolták azzal,
hogy alaptalanul rémisztgeti a világot. A 70-es évektől kezdve egy
re több kutatási irány szakértölt vonták be munkájukba: biológuso
kat, genetikusokat, fizikusokat, .kibernetikusokat stb. 1981-ben a
Föld állapotát jellemző hanyatlásnak 10 tényezőjét emelte ki a Ró
mai Klub elnöke:

1. a demográfiai robbanást - a túlnépesedést,
2. az élethez szükséges alapvető dolgok hiányát,
3. a bioszféra tönkretételét,
4. a világgazdaság válságát, az energiaforrások kiapadását,
5. a fegyverkezési versenyt - a militarizálódást,
6. társadalmi problémákat - az erőszak terjedését,
7. a technika és a tudomány anarchikus fejlödését,
8. elöregedett és megmerevedett intézményeket,
9. Kelet és Nyugat feszültségét, Észak és Dél szakadását,
10. a világ kormányozhatatlanságát - a vezetők hiányát.
Ezekre a krízistényezőkre megoldást keresve kezdetben az úgy-

nevezett ,,0" növekedés elvét hirdette meg a Római Klub, mint ami
megőrizheti az emberiséget a túlgépesített verseny átkaitól. A má
sodik szakaszban a növekedés korlátait elemezték. mint megoldást,
ezt követően pedig a növekedés esélyeit vizsgálták, mint kikerül
hetetlennek látszó kényszert. Az 1993-as jubileumi jelentés jelmon
data: "Tanulni a jövőért!" Tudás és technológia = élhető jövő. Re
ményt keltőnek vélik egy úgynevezett intellektuális erkölcs kiala
kulását.

Miközben az északi-nyugati földrészek létrehozták a globális pi
aci anarchiát, a keleti-déli részek (elsősorban Kína) figyelmeztet
nek: "A jövő Ázsiáé!"

A Worldwatch Institute 1975-ben alakult Washington D. C-ben,
mint független közhasznú intézet. Környezeti és világgazdasági fo
lyamatok összefüggéseinek kutatásával foglalkozik. Globális infor
mációkat és prognózisokat ad, vizsgálatait interdiszciplináris mó

don és keretek között végzi. 1984 óta minden évben közreadják
jelentésüket a világ helyzetéről. Súlyos adatokat és tényeket közöl
nek glóbuszunk környezeti folyamatairól: növény- és állatfajok ki-
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pusztulásáról, az erdők fogyásáról, a sivatagosodásról, az ózon
pajzs vékonyodásáról, a Föld felszínének melegedéséröl, a népes
ség növekedéséről, a fegyverkezés növekvő költségeiről stb.

ENSZ-konferenciák

Stockholm, 1972 Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1972-ben Stockholmban tartotta
az első nemzetközi környezetvédelmi tanácskozását. A Stockholmi
Deklaráció kinyilvánította, hogy környezetünk védelme a jelen és
a jövő nemzedékének sürgetővévált feladata és célja. Az ezt követő
tanácskozások és konferenciák, melyek a fejlődés kérdésével foglal
koztak, rámutattak arra a később egyre nyilvánvalóbb tényre, hogy
a fejlődés és a környezet témája szorosan összefügg az igazságos
ság problémájával. Sőt, a fejlődés fogalma is egyre kérdésesebbé
vált - mivel a gazdasági növekedés értelmében volt használatos
-, ezért a fenntartható jelzőt kellett elétenni.

Rio deJaneiro, 1992 Az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciája 1992 júniusában
a brazíliai Rio de [aneiróban minden eddiginél nagyobb méretű és
történelmi jelentőségű találkozó volt. 106 kormányfő és államfő,

9000 újságíró és a nem kormányzati szervezetek programjait is be
leszámítva összesen 35 OOO ember vett részt rajta. De nemcsak a
számok, hanem az előkészítő tanácskozások és dokumentumok is
jelzik, hogy az emberiség történetének kritikus fordulápontjához ért.

Az a gazdasági modell, amely egy kiváltságos kisebbség hallat
lan gazdagságához és az emberiség 80 százalékának mérhetetlen
elszegényedéséhez vezetett a teremtett világ pusztítása közepette,
nem tartható fenn. Az egész emberiség jövője veszélyben van 
gazdagé és szegényé egyaránt. Az egyetlen járható út: egy globális
váltás. Átmenet egy új fejlődési útra, amely fenntartható környezeti,
gazdasági és emberi értelemben. Globális szövetségre van szüksége
a világgazdaságnak. A hivatalos találkozó 4 egyezményt hozott,
kevesebbet, mint amennyit előkészítetteka szakértők, ezek mégis
előrelépést jelentenek a nemzetek megegyezésének irányában:
A Riói Deklarációt - amely 27 környezeti és fejlődési alapelvet tar

talmaz a nemzetek jogairól és felelősségéről.

Az Agenda 21-et, - a 21. század átfogó programját; a tervezet 40
fejezetben ad javaslatot a szociális és az ökológiai szempontból
fenntartható fejlődésre.

Az Egyezmény a biológiai sokféleség megorzésére - című dokumen
tumot, az akkori amerikai elnök a multinacionális biológiai vál
lalatok fenyegetettségére hivatkozva nem írta alá. 1993-ban
Clinton elnök aláírásával hozzájárult ahhoz, hogy nemzetközi
törvény szintjére emelkedjék.

Az Éghajlati egyezményt - 154 állam aláírásával ismerte el a globális
felmelegedés veszélyét és a széndioxid-kibocsátás csökkentésének
szükségességét. Ebből is nemzetközi törvény születik.
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Afejlődés

szakbizottsága

A sivatagosodás - mint a fejlődő országok (főként Afrika) prob
lémája - nem kapott elég támogatást, de 1994szeptemberében újra
tárgyalják. Az úgynevezett Föld Charta nem jött létre, helyette került
elfogadásra a Riói Deklaráció. A konferencia eredménye az is, hogy
különbizottság alakult az egész folyamat továbbvitelére.

Az ENSZ fenntartható Fejlődés Bizottsága 1993 júniusában New
Yorkban tartotta az első, majd 1994 májusában ugyanott a második
ülésszakát. Célja a riói konferencia határozatainak megvalósítása az
év közbeni tematikus tárgyalásokon és az évenkénti ENSZ szék
házában tartott ülésszakon. Ez a bizottság az Agenda 21-et három
éves.lebontásban dolgozza ki. 1994-ben a fő témák: az anyagi kész
letek és mechanizmusok, a technológiai együttműködés, a fogyasz
tói magatartás, az egészségvédelém. az emberi települések és kö
zösségek, az édesvízkészletek, a mérgezö vegyszerek és a hulladé
kok, a radioaktív hulladékok, a kereskedelem. Az évközi tárgyalá
sok anyagait, a szakjelentéseket és az előterjesztéseket két munka
csoportban tárgyalták meg a kormányzati küldöttségek, az utolsó
két napon pedig miniszterek írták alá az összefoglaló javaslatokat.
1995-ben a következő témák kerülnek tárgyalásra: a termőtalaj, a
sivatagosodás, az erdők, a biológiai sokféleség megőrzése.

Az előző évi megállapodás szerint ajánlatos, hogy a tagországok
készítsenek nemzeti jelentést munkájukról az egyes ülésszakokra. 196
tagországból 43 adott is ebben az évben jelentést (köztük Magyaror
szág is).

A nem konnányzati szervezetek

Az ENSZ nagy jelentőséget tulajdonít az úgynevezett nem kor
mányzati szervezetek jelenlétének és részvételének. A riói kon
ferencia szerves része volt az úgynevezett "Global Forum", ahol
170 ország környezetvédő mozgalmai és csoportjai, nemzeti és
nemzetközi testületei tartottak előadásokat, megbeszéléséket, film
bemutatókat munkájukról és az alternatív életmód lehetőségeiről.

Ezen a fInem hivatalos" Forumon 46 alternatív szerződést készítet
tek és fogadtak el a nem kormányzati szervezetek.

Az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottsága évről évre több jogot
kíván biztosítani a hivatalos konferenciákon belül is ezeknek a cso
portoknak. Jelenleg azonban még érezhető a feszültség a kor
mányok képviselőiés a ,,nem hivatalosak" között. Sokkal több tá
mogatást érdemelnének a kormányoktól és a társadalomtól mun
kájuk hatékonysága érdekében. A nem kormányzati szervezetek
ereje egyben a hátránya is: függetlenek a kormányoktól. Magyaror
szágon is sok ilyen szervezet működik gyakran mostoha körülmé
nyek között, anyagi gondokkal küzdve, de nagyszeru célokkal és
programokkal segítik emberek és közösségek ökológiai tudatfor
málását és környezetbarát életvitelét.
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A nők szerepe a fenntartható fejlődésben

Meglehetősen ellentmondásos, hogy a nők szerepéröl külön kell
említést tenni az egész emberiséget érintő kérdésben, hiszen az em
beriség fele nem tekinthető egy csoportnak vagy szervezetnek. Ez
az ellentmondásos tény - az tehát, hogy a nők külön mozgal
makba tömörülve keresik a megoldást kisebb vagy nagyobb, vagy
világméretű problémákra - mindaddig fennáll, mint kénysze
rüség, amíg a diszkrimináció el nem tűnik, és meg nem születik a
valódi együttműködés férfiak és nők között. Az ENSZ-nyilatkoza
tok szerint: /,A nőknek a környezet védelmében, a társadalmi fej
lődésben jelentős szerepük van, ezért áltaIánosan erősíteni kell a
társadalmi döntéshozatal folyamatában való részvételüket. A kor
mányoknak lépéseket kell tenniük a nők arányának jelentős növe
léséért a politikai döntéshozók, tervezők, irányítók, tudósok és mű
szaki szakértők között, akik a fenntartható fejlődést célzó politikák
és programok kidolgozásában és bevezetésében részt vesznek... A
nők gyakran hátrányos és túlterheltséget okozó feltételek között
élnek vagy dolgoznak, jóllehet munkájuk, képességeik és alkotó
készségük nélkül nem képzelhetőel a fenntartható fejlődés."

Agenda 21.24. Az ENSZ 1994 szeptemberében Kairóban rendezi a Népesség és
Fejlődés nemzetközi konferenciát. Erre különös gonddal készülnek
nemzeti-és nemzetközi nőszervezetekolyan előterjesztésekkel.me-

Kalró,1994 lyek elősegítik és megerősítik a nemek közötti egyenlőséget nem
csak a családtervezés és a családon belüli életviteli hanem a gazda
ság és a társadalom minden egyéb területén. Ezekről a témákról
lesz szó az ugyancsak ENSZ szervezésű IV. Női Világtalálkozón
1995-ben Pekingben. Megjelent egy új áramlat, az úgynevezett öko
feminizmus, amely a fenntartható fejlődést a nők szempontjából
vizsgálja és tárgyalja.

A Föld Tanács

1992 szeptemberében alakult meg a Föld Tanács (Earth Council) a
polgári társadalmi szervezetek támogatására, hogy figyelje és előse

gítse a Föld csúcstalálkozó eredményeinek megvalósítását. Céljai
hogy segítse a nagyobb közösségek tudatformálását, a világszerte
szükséges új fenntartható fejlődésimodellek kialakulását. Egyéb te
vékenységük mellett egy úgynevezett Föld Chartát szeretnének
megfogalmazni, melyet hasonlóan az Emberi Jogokhoz a világ min
den országa elfogad és aláír. Ezt a nagyszabású tervet 1997-re ter
vezik befejezni.
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Az Egyházak Világtanácsa

1948-ban alakult meg az Egyházak Világtanácsa a század elején
megindult ökumenikus mozgalom eredményeként. Jelenleg 340
protestáns és ortodox tagegyháza több mint 100 országból kb. 400
millió keresztyént képvisel. Központja Genfben található.

Az Egyházak Világtanácsa már az 1970-es évektől kezdve fog
lalkozott a gazdasági fejlődés súlyos problémáival, az igazságosság
és béke kérdéseivel, minthogy tagegyházai a világ minden régióját
képviselik. 1983-ban az Egyházak Világtanácsa VI. Nagygyűlésén
Vancouverben fogalmazódott meg az úgynevezett zsinati folyamnt
(Conciliar Process) gondolata. Egy világot átfogó, emberiség méretú
összefogás és megbékélés szükségességét hirdette meg a nagygyű

lés - az emberiségen belül és a teremtett világ felé. A békéltető

folyamat első eredményének is tekinthető, hogy a római katolikus
egyház (illetőleg egyre több képviselője) is elfogadta ezt a progra
mot, és ezáltal szélesebb ökumenikus mozgás indult el.

Bázel,1989 1989-ben Bázelben tartottak közös európai találkozót katolikus,
protestáns és ortodox egyházak Igazság és Béke címmel. Az első

világméretű konferenciája, úgymond "zsinata" (World Convoca
tion) 1990 márciusában Szöulban, Dél-Koreában volt ennek a folya-

Szöul, 1990 matnak: Igatság, béke és a teremtett világ megérzése címmel. Ezen a
résztvevők megvallották elkötelezettségüket és felelősségüket Isten
teremtett világáért és benne az emberiségért. Előadások és megbe
szélések részletezték és megvilágították a címben jelölt három téma
szoros összefüggését és egymástól való elszakíthatatlanságát. Azt,
hogy igazságosság nélkül nem valósulhat meg valódi békesség a
népek között és a nemzeteken belül, de az emberiség harmonikus
jövője sem alakulhat ki a természet kizsákmányolása árán.

Ezen a találkozón már meghívottként részt vettek a nagy
világvallások képviselői és a bennszülött népek küldöttei is. Ez a
nyitás - noha nem volt és ma sem feszültségmentes - jelzi azt a
készséget, sőt igényt, hogy a kereszténység párbeszédet folytasson
a másként hívőkkel. Misszió vagy párbeszéd? Ez a kérdés nagy vihart

San Antonio, 1989 kavart az Egyházak Vílágtanácsa Misszió és Evangelizáció konferenciá
ján is 1989-ben San Antonióban (Texas). Nem küldetésünk feladása,
ha azokat, akiket eddig megtérítendőkneknéztünk, most partnernek,
embertársnak tekintjük? Hiszem, hogy nem, sót szükségünk van arra,
hogy más vallások híveivel való párbeszédben felülvizsgáljuk saját
vallásgyakorlatunkat egyháztörténelmi távlatokban is.

Az emberiség történelmének útkereszteződésénél

Ezt a hangzatos kifejezést egy újságíró használta Rióban. Úgy vé
lem, nem költői túlzás, hanem súlyos igazságot fogalmazott meg a
riói konferencia jelentőségéről.
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Az Egyházak Világtanácsa a fent említett előzmények nyomán
az ENSZ-konferenciával párhuzamosan, 1992 júniusában egyhetes
tanácskozást hívott össze, hogy megfogalmazza a keresztyénség
válaszát a Földünket fenyegető kritikus kérdésekben. 54 országból
176 résztvevő: teológusok, fizikusok, kémikusok, szociológusok,
pszichológusok képviselték a világ római katolikus, protestáns, or
todox és anglikán egyházait.

Rio de Janeiro legszegényebb külvárosában (Baixada Pluminen
se), sőt túlzás nélkül mondható: nyomornegyedében szerény körül
mények között, a helybeli római katolikus gyülekezetek vendégsze
retetét élvezve éltünk és dolgoztunk egy héten át. Mivel a katolikus
egyház nem tagja az Egyházak Világtanácsának, ezért különösen
nagy értékű gesztus volt a helyi római katolikus püspök, Dom
Mauro Morelli meghívása és a katolikusok aktív részvétele mun
kánkban. Új eget és új földet keresünk - ökumenikus válasz a Föld
csúcstalálkozóra - volt a címe konferenciánknak. Az istentiszteletek,
melyek az Egyházak Világtanácsa konferenciáin míndíg központi
szerepet töltenek be, itt is nagy élményt jelentettek minden reggel.
A különbözö nyelveken felhangzó igeolvasás és imádság után meg
rázó erővel mutatta be egy pantomim jelenet a világ rossz hírét:
hogyan pusztítja az ember önmagát és a természetet, s ezután a
néma prédikáció után hangzott a jó hír: Isten megváltja a bűnös

világot. Erről szóltak a brazil dallamú és ritmusú modem egyházi
énekek és dicséretek is.

Az egyházak feladata Mit tehetnek az egyházak? Mi a felelőssége a hívő embemek? Ezek
voltak azok a kérdések, amelyekre előadásomban választ kerestem.
Három területrőlbeszéltem: a teológia, az egyházi élet és a nevelés
területéről.

Ateremtés teológiája 1. Újra fel kellene fedeznünk és kidolgoznunk a teremtés teológi-
áját. Ezzel összefüggésben újra kell fogalmaznunk, hogy kicsoda az
ember és mi a feladata a teremtett világban? Uralkodás és hódítás
helyett sáfárság: helyes gazdálkodás az Istentől kapott anyagi vi
lággal és javakkal. A bún fogalma is új tartalmat kap, ha nem csu
pán a szexualitás vagy az egyházi tanítás szempontjából közelítjük
meg. Bún a természet pusztítása a rövid távú és gyors technikai és
üzleti sikerek érdekében. De bún a.közömbösség is, ha az egyház
bezárkózik a templom falai közé és beletemetkezik a Bibliába, nem
vállalván a sáfárság felelősségét a 20. század végi világban. Fel kell
fedeznünk a Biblia ökológiai üzenetét: Isten minden teremtményét
szereti, az egész teremtett kozmoszt szereti, ezért mi, emberek tar
tozunk azzal, hogy szeressük teremtmény-testvéreinket, minden
élőt és az életet mint Isten ajándékát. Tanulmányoznunk kell a kü
lönböző eszkatológiai kijelentéseket is: amilyen az eszkatológiánk,
olyan az etikánk!

2. A teológiai tisztázás után az egyháznak vállalnia kell prófétai sze
repét, hogy rámutasson a jelenlegi gazdasági és társadalmi rend
szerek igazságtalanságára, az önzésből és a piaci versenyből fakadó
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Az egyház prófétai
küldetése

Az egyház nevelő

feladata

következményekre. Az egyháznak kapcsolatban kell lennie a hét
köznapi élet valóságával és meg kell fogalmaznia keresztény állás
pontját ezzel kapcsolatban. Az egyház szerepéhez tartozik. az osz
tozás és embersegítés lelkületének kifejlesztése, mely a szegények
kel, a politikai és gazdasági menekültekkel való szolidaritáshoz ve
zet. Erre nagyszerű példát láttunk a helyi "bázisközösségekben".

3. A nevelés, felvilágosítás, a problémák és lehetőségek tudatosí
tása is keresztyén felelősség. Például a forgalomban lévő gyermek
játékok 70 százaléka, a reklámok és a filmek 90 százaléka erőszakra,

háborúzásra vagy szükségtelen luxusra, továbbá környezetszeny
nyezésre tanít. Van-ehiteles mondanivalója és nyelve az egyháznak
ahhoz, hogy a jóra és szépre neveljen? Egy új típusú aszketizmust,
önként és tudatosan vállalt szegénységet kellene tanulnunk és ta
nítanunk egyházon belül és kívül. Martin Luther King kérdése ma
még időszerűbb, mint valaha: "Stoplámpa az egyház vagy reflektor?"
Visszafelé és utólagosan ítéljük meg az emberiség tévedéseit és út-
ját, vagy van előremutató, építő szavunk is? .

Konferenciánkon nyolc témát dolgoztunk fel tematikus csopor
tokban; melyek a következők: teológia, az egyház szerepe, nevelés
és kommunikáció, gazdasági élet, népesség, környezetszennyezés,
fegyverkezés, az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencia ér
tékelése. A munkacsoportok rövid jelentést fogalmaztak meg, me
lyeket minden egyházhoz megküld tanulmányozásra az Egyházak
Világtanácsa. Záródokumentum helyett ún. "pásztori levelet" ír
tunk a világ keresztény/keresztyén gyülekezeteihez:

Nyt1tlevél az egyházakhoz

Rio de Janeiro, BrazRia,
·1992 pünkösdjén

Testvéreinknek minden egyházban, kegyelem, irgalmasság ésbékesség nék
tek a megfeszített és föltámadott Krisztus netében! Szüntelenül hálát
adunk értetek és megemlékezünk rólatok mi, akik összegyt1ltünk Braziliá
ban 1992 pünkösdi id6szakában.Egy gyertya égettInlyamatosan közöt
tünk hordozva a fényt, az életet és a reményt, amit megosztunk veletek.
Égett mindennap ez a gyertya az istentisztelet kezdetét61 egészen addig,
amíg ezrekkel együtt csatlakoztunk a pünkösd el6tti éjszakai virrasztás
fáklyatüzéhez és az ünnepi felvonuláshoz. Veletek együtt imádkozunk
Szentlélekért, hogy szálljon le gyengéden a Föld csúcstalálkozóra össze
gyalt emberekre, hogy ihlesse fiainkat és lányainkat prófétaságra és töltse
be ifjainkat az igazság látomásával és öregeinket e sebzett világ gyógyítá
sának álmával.

Ugyanez a Lélek vezetett elminket arra, hogy felismerjük a teremtésben
Azt, aki ,forrásokat fakaszt a völgyekben, alkotásai gyümölcsével jóltartja
aföldet, sátorként feszítette kiaz eget'és szilárd alapokra helyezte aföldet"
(104. Zsoltár). Ez a Lélek cselekszik a kozmikuselemekben, betölti lsten
dics6ségével és energiájával a világegyetemet és megeleveníti szívünket

660



Veszélyben
IZ otthonunk

Az önpusztftás
folytatódik

lelkesedéssel minden iránt, amiteremtd, j6, igaz ésnemes. Az Életnek ezért
a Lelkéért dicsd{tjük Istent!

Megemlékezünk rólatok, amikor összegyt1ltünk itt protestánsok, római
katolikusok, ortodoxok és anglikánok - keresztyének 54 nemxetbél az
Egyházak Világtanácsának konferenciájára: "Új eget és újföldet keresünk"
eimmel. Azon fáradozunk, hogy hitben és reménységben válaszoljunk a
Föld csúcstalálkozó nagyjelentdségtl témáira, az ENSZ Környezet és Fej
lddés konferenciájára.

Kedves Testvéreink, a_sürgetés érzetével {runk. A Föld veszélyben van.
A mi egyetlen otthonunk léte forog kockán. Önmagunk elpusztításának
szakadékánál állunk. Mert most eldször a teremtett világ történetében már
bolygónk bizonyos életfenntart6 rendszereit pusztítja az ember. Itt is lát
tuk ezt, Baixada Fluminense-ben, Rio deJaneiro nyomornegyedében. Meg
látogattunk gyülekezeteket, ahol láttuk a szegények reménységének jeleit,
akikküzdenek a szegénység ésaz elnyomás ellen. Ezavidék úgy ismeretes,
mint ahol a legsúlyosabb az élet feltételeinek a hiánya a lakosság többsége
számára. Szegbtység és erdszak és a környezet szennyezése borítja el az

. itt él6ket. Ennek szimbolikus jelentffsége volt számunkra, mert ahol az
emberek megtagadják Istentffl kapott mélt6ságukat, ott ezzel együtt a te
remtés egyéb élfflényeinek mélt6ságát is tagadják. Mintha Ézsaiás szörnyű

látomása elevenedne meg köztünk: "Gyalázatossá tették a földet lakói,
mert megszegték a törvényeket, megmásították a rendelkezéseket, megszeg
tékaz örök szövetséget. Ezért átok emészti aföldet, megbúnMdnek lakói"
(Ézs. 24,S-6a).

Testvérek, értitek, hogy miért nehéz a szívünk? 20 évvel a sJockholmi
környezetvédelmi konferencia utánegyetlen komoly környezetpusztít6 ten
dencia sem változott. Az élet ma még fokozottabb veszélyben van. Félünk
a mégbrutálisabb tényektffl, amikmajd 20 év múlva bekövetkeznek. Mert
mi folytatjuk bolygónk megsértését. Az energia fogyasztása úgy folytató
dik, mintha határtalan és hatását tekintve ártalmatlan lenne. Sok állat- és
növényfajt kiirtottunk. A víz, a talaj és a levegff szennyezése nagyobb
mértékü, mint valaha. Növekszik a sivatagosodás ésaz erdffpusztulás. Ha
talmas méretü afegyverkezés, amely kétségbeejtff módon csökkenti anyagi
készleteinket, folytat6dik a hatalmon lévffknek az a gyakorlata - a kelet
nyugatiszembenállás utáni idffszakban is -, hogy a helyi konfliktusokat
politikai és gazdasági céljaikra kihasználják. A szegény országok adóssá
gainak a terhe egyre fojtogat6bbá vált. Az éhség egyre több és több embert
érint nemcsak Azsiában, Afrikában és Dél-Amerikában, de Kelet-Európa
országaiban, a Közel- és Távol-Keleten, a Karib-szigeteken is, sfft még a
befolyásos, úgynevezett elsff világbeli nemzeteken belül is. Gazdasági po
litikák túlterhelték máraelszegényedett országokat, a túlélés lehetffségének
kérdése fojtogat hatalmas tömegeket. És agyermekek, miifogunkmondani
a gyermekeknek, a következff nemzedéknek?

Elkerülhetetlenül arra a következtetésre kell jutnunk, hogy ez a gazda
sági rendszer világméretekben kizsákmányolja a természetet és a népeket,
és intenzív módon folytatni is fogja ezt. Ezért olyan rendkívül sürgffs,
hogy mi, az egyházak szilárdan és folyamatosan elkötelezzük magunkat
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Azegyházak
felelőssége

ASzentlélek szerinti
élet

lelki, erkölcsi és anyagi értelemben egy olyan modellü társadalom kialakí
tására, mely hálás Istennek az élet ajándékáért és Isten egész teremtett
világát tiszteli.

Együtt dolgoztunk ezen a héten egy igazságos, békés és ökológiailag
fenntartható fejl6dés látomásán egy életközpontú világtársadalomban, és
küldjük részletes javaslatainkat ezzel a levéllel együtt az egyházaknak az
életünket veszélyeztet6 témákkal kapcsolatban.

Nem merjük tagadni egyházaink felel6sségét a minket most elárasztó
krízisben. Mi magunk sem mondtunk prófétai szót. De meg se hallottuk
azt, mikor mások - számos tudós - által megszólalt az utóbbi időben.

Még kevésbé hallottuk az 6slakók kiáltását, akikévszázadok óta mondták,
hogy a modern világ saját maga álUtotta csapdájába esik majd bele és
felfalja saját gyermekeit. Ezért sírnunkés bánkódnunk kell. Megbántottuk
Istenünket, mennynek ésföldnek Teremt6jét, ésgyaláztuk az életet és egy
mást. Nagyon kés6n tértünk csak észhez, de még most sem cselekszünk
eszerint. Bocsánatért könyörgünk és imádkozunk szívünk teljes megválto
zásáért, egy radikális megtérésért a haláltól az Istenhez és az élet útjához.

Mert reménységünk azért van (2Kor 4,7-12). A mi Istenünk az élet
Istene ésa Szentlélek hatalma az egész teremtett világot átjárja. Fejlesszük
ki tehát magunkban a teremtettség lelkiségét. A lelkiség a Bibliában azt
jelenti: a Szentlélek szerint élni.

A Lélek az élet adója és fenntartója. Mindaz, ami eUrsegíti az életet,
mint az igazság, szolidaritás és a szeretet, és mindaz, ami védi az életet,
mint az evangéliumi elkötelezés a szegények melletti kiállásra, afaji meg
különböztetés elleni harcra és a fegyverkezés és ersezak. csökkentésére 
konkrétan jelzi, hogymit jelent Lélek szerint élni. Ez több, mint politikai
cselekedet, ez a keresztyének számára lelki gyalrorlat. S6t Lélek szerint élni
azt is jelenti, hogy felfogjuk jelenlétét a teremtett világban. Mert a Lélek
az egész kozmoezban lakik, leheletét adja minden él6nek és felhangolja
szívünket, hogy meghalljuk a föld szívverését és meglássuk az igazság és
szépség útját. Ami tehát ellenkezik a Lélekkel, az nem az anyag és nem a.
világ, hanem a banésa halál hatalma. És ahol nekünkújatkell kezdenünk
és újra kell kezdenünk mindig, az a tisztelet és hódolat minden teremtett
élmény iránt, különösképpen az ember iránt, els6sorban azokon kezdve,
akik leginkább szükségben élnek. A Lélek vezet minketazokra a helyekre,
ahol a közösség ésa teremtett világ leginkább eler6tlenedett, azokra a szo
morú helyekre, ahol az emberek kiáltása ésaföld jajszava összevegyül. Itt
találkazunk Jézussal, aki el6ttünk jár az együttérzésben és gyógyításban.
Itt kapunk és itt adhatunk kenyeret az éhez6nek, vizeta szomjazónak, örömet
a szükségben lév6nek, vigasztalást a gyászolónak. Itt mutatjuk be igaz isten
tiszteletünket, mint akik tagjai egymásnak (Róm 12,1).

Egyházaink legyenek azok a helyek, ahol megtanuljuk újra, hogy mit
jelent: Isten szövetsége kiterjed minden teremtményre, így fedezzük fel a
Biblia ökocentrikus dimenzióját. Ez egyszeru anyagi életvezetést jelent,
amely gyengéden szereti és kezeli a környezetet, úgy, ahogyan Isten.
Ugyanakkor vegyük be ünnepeinkbe az anyagi elemeket és dics6ítsük a
kozmikus szimfóniát, amit a Lélek komponál. Eközben gyakoroljunk ban-
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bánatot a banök miatt, amiket a természet ellen elkövettünk, és növeljük
gyöngédségünket az élt5lények iránt, akiket megsértettünk (Fil 2,1-5). Ala
kítsuk kapcsolatainkat a befogadás és a megbékélés lelkületével nemek, fa
jok, kultúrák és népek között, megerősítvén az áldott felkenetés állapotát
minden lény előtt ésa lények egész teste el6tt. Mert emlékezzünk, kedves
Testvérek, hogy mi Krisztus teste vagyunk és Isten kozmikus templomának
tagjai. Imádkozzunk tehát e pünkösdi időszakban Szentlélekért, hogy jöj
jön el újra hozzánk. Kiáltsuk egész lényünkkel: Jöjj, Szentlélek, újítsdmeg
az egész teremtett világot!

Résztvevők és megfigyelők
az Egyházak Világtanácsa találkozóján

Összegző gondolatok

A teremtett világért érzett és vállalt felelős szeretet jegyében új teo
lógiai irányzat született: az úgynevezett ökoteológia. A környezet és
fejlődés teológiai és etikai dimenzióit tárgyalja, Joelt mint a környe
zet és fejlődés prófétáját mutatja be. Megszólaltat messiási jöven
döléseket, amelyek nemcsak az ember megváltásáról beszélnek, ha
nem az egész teremtés megújításáról (Ézsaiás, Hóseás).

Mivel az a gazdasági és technikai fejlődés, amely a Földet súlyos
válságba sodorta, a keresztény kultúra talaján nőtt ki, érthetően

kérdésessé vált a misszió fogalma a déli félteke számára. Van-e
erkölcsi alapja a Tízparancsolatot vagy a Hegyi Beszédet hirdetni
és számon kérni azoktól, akiknek a létfenntartás alapvető szük
ségletei sem adottak? Képmutatás vagy bűnös tudatlanság az éhe
zők és éhen halók közösségében moralizálni. A gazdagok egyetlen
hiteles missziója a szegények számára a lemondás és az osztozás.

Globális etika Akik az ökumené gondolatát gyakran még felekezeten belüli
mozgalmak között is gyanakodva bírálják vagy egyenesen elvetik
- nemhogy más felekezetekkel együtt és között építenék -, ha
sonlitanak a TItanic hajó fedélzetén lévő emberekhez: dogmatikai
és hitvitákat folytatnak a süllyedés perceiben életmentő összefogás
helyett. Ma már nem a keresztény/keresztyén ökumené sürgető

szükségét érezzük csupán, hanem egy globális etika alapjainak ki
dolgozásával kell foglalkoznunk, együttműködveminden jóakara
tú emberrel Földünk és az emberiség megmentése érdekében (Hans
Küng).

Lehet, hogy elpusztul ez a bolygó Isten döntése szerint, de ennek
végrehajtásával nem bízott meg minket. A művelésével és őrzésével

azonban igen. Adósai vagyunk Teremtőnknek.
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