
vel kellett megküzdenie, hanem az egyiptomi rabság biztos nyugalmába való vissza
vágyódással is.

Az új politikai döntésre akkor kerül sor, amikor a keresztény szeretet fel
ismeri a világon a nyomorúság, a szegénység, az igazságtalanság és az elnyomás
nagy elterjedettségét. És lelkiismeretében akkor következik be a minőségi ugrás,
amikor felismeri, hogy a nyomorúság és az igazságtalanság nem valamilyen külön
leges vagy esetleges valóság, hanem egyértelműen a kapitalista rendszer szerke
zetí törvényeiben gyökerezik. S a keresztény ember akkor megérti, hogy a ke
resztény szerotet nem egyeztethető össze a kapitalista rendszerhez való csatlako
zással.

Az új keresztény döntésnek van egy teológiai vetülete is. Ez az új teológiai
felismerés legegyszerűbben úgy jellemezhető, hogy visszájára fordítása az eddig
vallott értéksorrendnek, amennyiben a ternpcrálisnak, az ún. "ideigvalónak" pri
mátusát hirdeti a szellemi, spirituális javak felett. Abból a felismerésből ered
ez, hogy Krísztus tanításának ebben a világban és az emberek kozött kell meg
valósulnia. Krísztus az üdvösség föltételévé tette az emberek materiális igényei
ről való gondoskodást, és biztosak lehetünk benne, hogy mindaz, ami egy vallásos
tanításban esetleg ellene mond az emberi fölszabadulás igényeinek, nem jöhet Is
tentől. Ez a felismerés megfelelőképpen csökkenti annak a sokat vitatott kérdés
nek a jelentőségét, mik is azok a különlegcs specialis keresztény értékek a vi
lágban és a társadalomban. Kétségkívül vannak lényeges keresztény értékek, mint
amilyen a szeret,et és a felszabadulás gondolata, ezeket azonban ma már nyugod
tan tekinthetjük nem specialisan keresztény, hanem általános emberi értékek
nek. Szükséges, hogy eit mélyen átgondoljuk, mert ez teszi lehetövé, hogy a ke
resztény ne valamilyen különleges idegenként, hanem a fölszabadulásra törekvő

világba beállva és azzal azonosulva éljen az emberek közott.
Mondandóját összefoglalva, Giulio Girardi kijelentette: világosan meg kell

mondani, hogy ennek az összejövetelnek nem célja sem az, hogy egy új pártot
alapítson, sem az, hogy új egyházat. A szocializmust választó keresztények a leg
különbözőbb keretekben vagy szervezetekben képviselhetik felfogásukat és nézetei
ket, amelyek a gyakorlati kérdésekben különbözők is lehetnek, nagy távlatban és
lényegileg azonban arra irányulnak, hogy egy olyan társadalom valósuljon meg,
amelyben végre minden ember számára lehetővé válik, hogy ember legyen és
amelyben a keresztény üzenet végre a maga teljességében megvalósíthatóvá lesz.

Giulio Girardi referátumát követően kétnapos vitát folytattak az összejövetel
résztvevői, majd egy négy pontból álló zárónyilatkozatot fogadtak el, amely
ben a többek között megállapít ják, hogy a szocializmust vállaló keresztényeknek
ez a döntése a valóság tudományos elemzéséri alapul, valamint a közösség válla
Iásán azokkal, akik vallási, világnézeti különbség nélkül együtt harcolnak egy
osztály nélküli társadalomért. A magukat a szocializmus mellett elkötelező ke
resztények ezt a politikai döntést semmiképp sem kívánják vallási érvekkel iga
zolni. Nem áll szándékukban, hogy a kereszténységet, amelyet oly sokszor használ
tak fel a fennálló elnyomó rendszer igazolására, most a forradalom igazolására hasz
nálják fel. Nem kívánnak semmiféle különleges társadalmi programot, "keresz
tény társadalmi tanítást" képviselni. Amikor hangoztatják a politikai döntések min
denkor laikus voltát, azt sem akarják állítani, hogy a hit és a politika egymástól
idegen szférák. A forradalmi elkötelezettség, amely a társadalom globális átalakí
tására törekszik, nem kerülheti el a konfrontációt a vallás tényével, amelyet a ma
ga szempontjai szerint és a maga eszközeivel elemez, figyelembe véve a vallásos
magatartásoknak is gyakran félre nem ismerhető osztályjellegét, Ugyanakkor a
feltámadott Krisztusba vetett hitünk - állapítja meg a zárónyilatkozat -, nem
elégedhet meg azzal, hogy csak kultuszkapcsolatban legyünk Istennel és személy
telen kapcsolatban a többi emberrel: ennek a hitnek történelmi erővé kell lennie,
amely mindenütt tevékeny, ahol az emberek sorsáról van szó,

DOROMBY KAROLY

A tudás mindig fél a kételyektől, a hit soha. Ezért erősebb a hit a tudásnál.

R. Tagore

Aki semmiben sem tud hinni, annak nem szabad élnie.
Gorkij
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