
Egy kontinens lelkiismerete

Az elmúlt esztendőnek bizonyára egyik legfontosabb eseménye volt a világegyházban a
Santo Domingó-i konferencia, a latin-amerikai püspöktkarok (CELAM) immár negyedik
általános konferenciája. Medellin (1968) és Puebia (1979) neve, az előző találkozók hely
színe fogalommá lett. Latin-Amerika ötszáz éves egyhá7.a a ll. Vatikáni zsinat után kezd
önmagára találni. Az Evangéliumot azelo1t javarészt európai misszionáriusok hirdetteK
a bennszülötteknek ésa bevándorlóknak. Idegen, importcikk maradt az ittlakó népeknek,
még akkor is, ha megkeresztelkedtek. Ahogy José Manuel Cachimuel, ecuadori indián
püspök a mostani konferencián megfogalmazta: "Ötszáz éven át az európai, spanyol
egyházat ültették át hozZJink. Most mi magunk szeretnénk egyházZJi lenni. Megfosztot
tak kultúránktól, életformánktól, jogainktól. Ma azt reméljük, hogy az egyház segít ben
nünket abban, hogy újra önmagunkká legyünk."

Az Evangéliumot minden népnek kell hirdctnűnk, de minden népnek a saját nyelvén,
a saját kultúrájába belegyökereztetve. Az igazi evangcliZJició feltételezi az inkulturációt.
Krisztus az egész sokarcú, soknyelvű, sok kultúrájú emberiség megváltására jött, az
üdvösség üzenete egyetemes: minden embernek és mindcn népnek szól. Talán nem az
európai vagy a magyar büszkeség mondatja velünk, hogy a középkori Európában, így
hazánkban is, természetesen váltegy-egy nemzeti kultúra alkotó elemévéakereszténység.
Magyar földön magyarrá, Franciahonban [rancidud, a németek közt németté.

Más kontinenseken - bir oda késo'bb jutott claz Evangélium - ez nem így történt. Az
inkulturáció feladatával makell szembenézniük a többi lwntinen.e;eJc egyháztlinak, egységben
és egyetértésben Rómával ésaz európai kereszténységgel. Hogyan lehet egészséges, teremtő

szintézist találni a kereszténység ésaz egyes kultúraKkijwtt? Mi az,ami örök és ~ltozha
tatlan a keresztény hitben, kultuszban és erkölcsben, miben alkalmazkodhat a helyz szoká
sokhoz, e1etvitelhez, gondolkoddsmódhoz, a beleolvadás, a szillkrétizmus, önmaga lényegének
feladása nélkül? Hogyan termékenyítheti meg egymást kultúra és kereszténység?

A latin-amerikai egyház tapasztalatdból tanulhat a mi földrészünk egyháza is, Santo
Domingo üzenete nekünk is szól. Hiszen új Európa van kialakulóban a szemünk láttára.
Ennek a kontinensnek, akár az egész világnak, új s folytonos evangeliZJicióra van szüksége.
Ez új inkulturáció lehetőségét kinálja fel a formálódó új Európában. A feladat haZJinkban is
jelentkezik. Ezer éve magyarság éskereszténység - válságok ésküzdelmek után - harmo
nikusan olvadt egybe. Hogyan találjuk ma meg a kettől1legtenl1e'kenyz1őösszhangját? Hogyan
ölthet testet az Evangelium a mai Magyarországon, II mai Europdban?

Van Santo Domingón.ak másik tanulsága is számunkra. Latin-AmeriJca egyháztl el
sősorban a szegények melletti kiállásával vált ismertté szerte a világon. Ugy hirdette az
üdvösséget, hogyeközben és eZJiltal harcolt az "emberi fejlődésért" , a tdrsadalmi igaz
ságosságért, a mindenki számára biztosított emberibb és boldogabb életért. "Az egyház
útja az ember" - hangoztatja ismételten ll. János Pál pápa. A haladás, a szebb jövő

.ígérgetése gyakran a pártok kortesszólamává silányul. Az egyház krisztusi küldetését
teljesíti, amikor az istenszeretet melleu hirdeti ésgyakorolja az emberszeretetet is,annak
legpraktikusabb formáiban, egyéni és társadalmi szintcn egyaránt. Az egyház egyetemes
küldetése az, hogy különös szeretettel forduljon a szegények legszegényebbjeihez, s vál
laljon velük sorsközösséget. Legyen a nemzetek, a kontlnensck: lelkiismeretévé.
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