
Misszió a globalizáció korában
Ha manapság egy afrikai muszlim

vagy egy ázsiai buddhista letelepedik
nálunk, kisebb feltûnést kelt, mint ha
ötven évvel ezelõtt a katolikus Föld-
közi-tengeri térségbõl települt volna
be valaki vidéki tájainkra. A szellemi
nyitás mások, az idegenek felé a meg-
szaporodott emberi kapcsolatoknak
tulajdonítható. Ezekbõl fakadóan ki-
szélesedett a látóterünk, mindenek-
elõtt éppen azokra az emberekre, akik
nem osztják hitünket. Számos talál-
kozás rombolta szét elõítéleteinket,
és tudatosította bennünk, hogy sablo-
nos elképzeléseink sok tekintetben
nem felelnek meg a valóságnak.

Manapság magától értetõdõnek ta-
láljuk, hogy minden embernek meg-
van a maga méltósága, és hogy min-
den embernek szabad a maga hite
szerint élnie. Ez nem akarja azt jelen-
teni, hogy a keresztény misszió ves-
sen véget tevékenységének, de ma bí-
zunk abban a képességünkben, hogy
más hitvallásokkal való találkozá-
sunk során csak annál jobban tudato-
sodik bennünk saját hitünk.

Idegen hagyományok

A valamely egyházhoz vagy vallás-
hoz tartozás többnyire igen erõsen
kapcsolódik az életmiliõhöz. Az em-
ber erõs családi kötelékek miatt tarto-
zik egyik vagy másik hitközösséghez.
Az is elõfordulhat, hogy bizonyos ke-
resztények már nincsenek tudatában
annak, hogy a keresztény hitben gyö-
kereznek – vagy azért, mert hitoktatá-
suk igen hiányos volt, vagy pedig
azért, mert egyházközségükbõl hi-
ányzott minden melegség.

A hit nem erõszakolja rá magát má-
sokra. A hit mindig személyes döntés
kérdése és következménye. Talán eb-

ben rejlik az oka annak, hogy megke-
resztelt emberek másutt keresik azt,
amit saját közösségükben nem képe-
sek megtalálni. Így aztán más keresz-
tény csoportosulásokban, vagy éppen
egy másik vallási hagyományban
több, addig nélkülözött értéket talál-
nak. Ahol ugyanis elkötelezett tanúk
találkoznak, családi kötelékek jönnek
létre.

Manapság az is sûrûn elõfordul,
hogy valaki valamilyen vallási ha-
gyományra hivatkozik anélkül, hogy
hivatalosan vagy kifejezetten azono-
sulna vele. Az emberek ma individua-
listább módon élik meg hitüket, sok-
kal inkább személyes érzéseiknek és
igényeiknek megfelelõen. Kereszté-
nyek asramokba vonulnak, vagy
hinduista tanítókra hivatkoznak. Is-
mét más keresztények az ortodox li-
turgiát elõnyben részesítik a sajátjuk-
kal szemben, csak hogy néhány pél-
dát említsünk.

Vallásközi dialógus

Már a II. Vatikáni zsinat ösztönzött
a hit megosztására – de nem csupán a
keresztény egyházak, hanem más val-
lások körében is. Róma egyházában
egyre erõsebben tudatosodik az evan-
gelizálásnak és annak a mindig új di-
namikának a hatalmas ereje, amely fi-
atal keresztény közösségekbõl és he-
lyi egyházakból indul ki. Afrikában
más látásmód érvényesül, mint Euró-
pában vagy Ázsiában.

Különféle vallási tapasztalatok lé-
teznek, amelyek jobban kifejezésre
tudják juttatni az evangéliumi üzenet
egyik vagy másik mozzanatát. Ez az
egyetemes egyház igazi gazdagodá-
sát jelenti, ha tudatosul bennünk,
hogy különbözõ származású testvére-

ink új elemeket és értékeket, vagy új
hangsúlytevéseket hoznak a világ-
egyház egészébe. Az ázsiai térség
egyházai például arra hivatottak,
hogy tudatosítsák bennünk a meditá-
ció és a kontempláció fontosságát az
egyházi életben.

A misszió megmarad

Aligha kell hangsúlyoznunk, hogy
más hívõkkel való találkozásainkban
nem azt kell néznünk, ami megkülön-
böztet és elválaszt minket, hanem in-
kább azt, ami összeköt és egyesít. Va-
jon miféle misszió-értelmezésük van
azoknak, akik fellázadnak ama tény
ellen, hogy az egyház missziós egy-
ház?

Ugyanakkor lelkiismereti kérdés:
Hogyan „ûztük” mi a missziót? Vagy
még inkább: Hogyan éltük meg a
missziót? Léteztek, és még ma is lé-
teznek határok az evangelizáció mun-
kájában. Olyan bátor emberek, mint
Bartolomé de Las Casas, fellázadtak
az amerikai indiánok brutális kezelé-
se ellen. És az emberi méltóság meg
az igazságosság hány és hány védel-
mezõjét mészárolják le manapság hi-
tükre hivatkozva, mivel bírálják és
megkérdõjelezik az igazságtalan po-
litikai és gazdasági rendszereket?

A szolidaritás globalizálása

Síkra szállni a egyházak testvérisé-
ge mellett azt jelenti: kölcsönösen és
elfogulatlanul elfogadjuk egymást a
növekedés folyamatában, és szükség
esetén testvéri módon egymás táma-
szai vagyunk. A globalizáció korában
együttesen kell tudomásul vennünk, a
szolidaritás nem abban áll, hogy al-
kalmilag osztozunk egymással, ha-
nem olyan következetes szolidaritás-
nak kell lennie, amely az egyes hívõk
és az egyházak pénztárcájában gyö-
kerezik.

Ha egy keresztény közösség arra
törekszik, hogy pénzeszközeit fölhal-
mozza, vagy úgy fektesse be, hogy az
osztozásra már ne maradjon semmi,
akkor elvétette missziós felelõsségé-
nek egyik alapvetõ vonását, és az
anyagi értékeknek nagyobb jelentõ-
séget tulajdonít, mint a missziós elkö-
telezettségnek, amely nem korláto-
zódhat önmagára vagy szûk környe-
zetére. Olyan szolidáris egyházat kell
alkotnunk, amely kész arra, hogy
megossza – nem csupán a fölöslegét,
hanem a számára szükségeset is. Va-
lóban mindenütt osztják az egyházak
ezt a meggyõzõdést?
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