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Utban a világegyház felé

"A misszió nem egyirányú utca" - "A misszió megváltozott értelmezése" 
"A nyugati egyháztól a világegyházig" - "A missziók kora lejárt, a misszió
tovább folytatódik". Ilyen és más hasonló jelszavakkal találkozunk egyre gyak
rabban napjainkban.

A misszió már távolról sem egyirányú utca többé. Egyre jellemzőbb a köl
csönösség a különböző kontinensek helyi egyházai között.

A misszió értelmezése megváltozott, a súlypontok eltolódtak.Ez a tény, és
az ebbőllevonható következtetések azonban nem jutottak el azoknak a tu
datáig, akiket érint.

A Nyugat egyháza valóban azon az úton jár, hogy világegyházzá váljék.
Az egyház jelen van az egész egyházban, de többnyire még Európa egyhá
zának köntösében. Egyházunk csak akkor válik majd igazán világegyházzá,
ha nemcsak jelen van minden országban és kontinensen, hanem azok kultú
ráiba is beépült. Sokáig tartó és nagyon fájdalmas folyamat ez. Egyrészt a
fiatal egyházak nagyon érzékenyek és mindenütt rejtett európaiságot gyaní
tanak. Másrészt pedig az egyháznak csak lassan sikerül az uniformitás és
centralizáció idejétmúlt elképzeléseitől búcsút venni.

Többen úgy látják, hogy az egyház egysége veszélyben van. Azáltal, hogy
jelenléte kiterjed az egész világra, az európai típusú egyház teljesen idegen
kultúrákkal került szembe, ami a múltban is, egészen napjainkig feszültsé
gekhez vezetett. Ez az egyházat bizonyos szempontból komolyan akadályozta
abban, hogy evangelizáló feladatát betöltse. A rítusok vitája, a gyarmatosítás
kora és következményei mind nyomot hagytak az egyház történelmében.

Ma már nem beszélhetünk többé misszióról anélkül, hogy ne az egész
egyházra gondolnánk. Az egyház a missziókon és a harmadik világ fiatal
egyházain keresztül halad a világegyház felé. Annak érdekében, hogy az
egyház minden fölrésznek megfeleljen a vele szemben támasztott követelmé
nyeknek és felkészüljön a harmadik évezredbe való átlépésre, a II. Vatikáni
zsinat teológusai ismét a helyi egyházak alapelvéhez nyúltak vissza.

Egy olyan egyház, amely minden országban és kultúrában jelen van, nem
tarthat fenn semmiféle merev centralizmust, és nem kívánhat uniformitást a
helyi egyházaktól. Ez a zsinat előtti években egyre világosabbá vált, és a
teológusokat is befolyásolta az egyházkép kialakításában. A jövő egyházának
egyik jellemzője a sokféleség lesz, anélkül, hogy az egység veszendőbe men
ne. Ennek teológiai alapjait a Lumen gentiumban találjuk, az egyház hierar
chikus felépítéséről szóló fejezetben, ahol az egyes püspökök kapcsolatáról a
részegyházakkal valamint az összegyházzal van szó. (LG 23.)
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Azon alapvető változások egyike ez, amelyet a Il. Vatikáni zsinat fogalma
zott meg. A püspöki kollegalitás és az egyházmegyék mint részegyházak
tana, összekapcsolva a nem keresztény kultúrákkal szemben tanúsított pozi
tív, tiszteletteljes magatartással olyan kovászként hatott, amely teljesen új
szemléletet eredményezett (LG 23, Ad gentes 22). Az egyetemes egyházat már
nem monolitikus intézménynek tekintették, amely abszolút egyformaságot
követel a világ minden egyházától. A katolikus egyház keleti rítusai már
régóta a különböző formák együttélésének lehetőségétbizonyították, miköz
ben ezek az egyházak alapvetóen tartották magukat az egyház egységéhez.
Az egyre nagyobb fokú követelménye az alkalmazkodás "inkulturáció" és az
Evangélium idegen kultűrákba való "inkarnálásához" vezetett. Ez a vágy
különösen Afrika és Azsia fiatal egyházaiban jelentkezett erősen.

VI. Pál pápa az afrikai püspökök egyik konferenciáján ezt nyíltan hangoz
tatta: "Nektek afrikai kereszténységre van szükségetek!"

Az ősegyháztól a nyugati egyházig

Az ősegyház nem korlátozta tevékenységét Jeruzsálemre és környékére. Az
apostolok vándoroltak egyik városból a másikba, új közösségeket alapítottak,
amelyekre már kezdettől fogva jellemző volt a nagyfokú önállóság. A hit
továbbadása nem egyedül az apostolok privilégiuma volt, hanem minden
keresztény úgy érezte, hogy joga és kötelessége hitét megvallani és tovább
adni. Ma úgy mondanánk, hogy mindenki tudatában volt missziós küldeté
sének. Igy jött létre egyik helyi egyház a másik után. Ezek meglehetősen

különbözőek voltak, ami abban azért nem akadályozta meg őket, hogy egyet
len egyháznak érezzék és vallják magukat. Tudták, hogy összetartoznak
ugyanazon üzenet, a keresztség és az ima által, kapcsolatban álltak egymás
sal, továbbadták az apostolok leveleit, és segítettek egymásnak, ha valaki
anyagiakban szenvedett szükséget.

Kis-Azsia és a görög-római térség helyi egyházainak keresztényei terjesz
tették az Evangéliumot nyugat és észak felé, Főként a kereskedők és katonák,
a későbbi időkben a misszionáriusok is. Uj helyi egyházak jöttek létre, ame
lyeknek ismét megvolt a helyi jellegzetességük. Ragaszkodtak szokásaikhoz,
életmódjukhoz, és ezeket bevitték a keresztény közösség életébe is. Saját li
turgiát alakítottak ki, a teológiai gondolkodásra pedig termékenyítőleghatott
a sokféle kultúra. Az egyes egyházak között elegendő kapcsolat volt ahhoz,
hogy az egységet fenn tudják tartani. Azzal, hogya hit továbbadását átvették
a misszionáriusok, ez a feladat a helyi egyházakról egyre inkább áttolódott
a pápára, mint az egész egyház fejére, és a pápa különleges csapatára, a
misszionáriusokra.

Hosszú ideig azt hitték, hogy az Evangélium hirdetése az akkor ismert
világ határainál lezárult. A felfedezések kora azonban is mét új feladatok elé
állította az egyházat. A missziós feladat a portugál és a spanyol uralkodók,
valamint később a gyarmatosító hatalmak segítségével valósulhatott meg.

Ez a centralizáció és a világi hatalmak érdekeivel való összefonódás okoz
ta, hogy nem jöttek létre önálló helyi egyházak. Olyan helyzet alakult ki,
amelyet az egyirányú utca metaforával jellemezhetünk. Minden Európából
érkezett: a miszionáriusok, a liturgia, a latin nyelv, a filozófia és a teológia,
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minden anyagi segítség, nem beszélve az európai kultúráról. Így vált a ke
reszténység exportvallássá, amely idegen kultúrákban gyakran meglehetősen

idegenül hatott. A helyi szokásokat és hagyományokat elnyomták, a kultu
rális értékeket gyakran nem vették figyelembe. A felfedezett kontinensek
egyházai Európa helyi egyházainak másolatai lettek.

A misszionálásnak ez az időszaka, a világi hatalom és a misszió összeke
veredése nagyon áldatlannak bizonyult, és egyike azon tényezőknek, ame
lyek a fiatal egyházak Európához fűződő kapcsolatait a mai napig terhelik.

A második világháború után a gyarmatosítás kora mihamar véget ért. Né
hángy év alatt a legtöbb gyarmat önálló állammá vált. A misszió és a gyar
matosító érdekek szoros összefonódása nem tette lehetővé az önálló, helyi
egyházak létrejöttét. Most az egyház megszabadult a történelemnek ettől a
tehertételétől. Szabaddá vált az út, hogy ezekben az országokban újból át
gondoljuk az egyház helyzetét és a misszió célját.

A missziós értelmezés változása

Az utóbbi évszázadokban a misszió tulajdonképpeni célja a lelkek megmen
tése volt. De már évtizedekkel a II. Vatikáni zsinat előtt változás következett
be ennek a kérdésnek a szemléletében. Maximum illud, xv. Benedek pápa
missziós enciklikája még a korábbi alapelvből indult ki. A pápa Ifa számtalan
pogányról" szól, akik "még a halál árnyékában ülnek", valamint a "lelkek tö
megének szomorú sorsáról". Mindazonáltal Xv. Benedek már követelte az önál
lóság jogát a "missziós egyházak" számára. Elképzelése az volt, hogy ne legye
nek többé "egyházi gyarmatok idegen vezetés alatt", hanem az ország szülöt
teíből alakult klérusnak és püspöki vezetésnek adják át a helyi egyházakat.

A missziós törekvések a "lelkek megmentése" helyett az "egyházak meg
gyökereztetésének" irányába változtak. XI. Piusz pápa pontifikátusa idején
Rerum Ecclesiae enciklikájában a pápa nyomatékosan jelzi: "Mi más lehetne
ezeknek a szent misszióknak a tárgya, mint hogy Krisztus egyházát létrehoz
zuk és megalapítsuk azokon a végtelen földrészeken!"

XII. Piusz pápa Evangelii praecones kezdétü enciklikájában új meghatározá
sát adta a missziós céloknak. "A missziós tevékenység tárgya az, mint azt
mindannyian tudjuk, hogy az Evangélium fényét elvigyük más népeknek, és
új keresztényeket neveljünk. A missziós törekvések legfontosabb célja mind
azonáltal, amit sohasem szabad szem elől téveszteni, hogy az egyházat a nem
keresztény népek között egészséges fundamentumra kell alapoznunk és saját
hierarchiájuk alá kell rendelnünk."

Ezt a meghatározást a pápák olyan fontosnak tartották, hogya Fidei donum
és a Princeps pastorum enciklikákban is megismételték. A II. Vatikáni zsinat
egyházatyái ezt újból megerősítették (AG 6). A missziónak négy egymásra
épülő elemet kell tartalmaznia:

1. az Evangélium hirdetését a nem keresztények között,
2. új keresztény közösségek kialakítását,
3. egyház alapítását új területeken,
4. helyi hierarchia létrehozását.
Mindegyik pont egyaránt fontos bármiféle missziós tevékenység értelmé

nek és céljának helyes értelmezéséhez. Egyik pont sem rendelkezik kizáróla-

504



gos érvényességgel. Az "egyház meggyökereztetését" nem lehet elválasztani
a "lelkek megtérítésétől és megmentésétől" . A münsteri és a leuveni misz
szióteológiai iskolák ezen belől a hangsúlyt más-más szempontra helyezték.
Az egyik főként a "lelkek megmentését", míg a másik az "egyház meggyö
kereztetését hangsúlyozta. A II. Vatikáni zsinat a misszióról alkotott definíci
ójában egyesítette mindkét iskola elemeit (AG 6).

A helyi egyházi kezdemények

XII. Piusz pápa meghatározása az egyház természetéről szóló zsinati tanítás
által teljesen új fényében jelenik meg. Az egyház Isten zarándoknépe, az üd
vösség jele a népek számára. A missziós tevékenység az egyház apostoli kül
detésének szerves része: "A zarándok egyház lényéból fakadóan missziós 
vagyis úton lévő küldött -, mivel saját eredetét a Fiú és a Szentlélek külde
téséból nyerte, Istennek, az Atyának tervei szerint" (AG 2).

A missziós tevékenysézet nem lehet többé peremtevékenységnek tekinteni
az egyház teljes apostolsage v eretében. amelyet olyan személyek végeznek,
akik erre különleges hívást kaptak. A missziós tevékenység minden keresz
tény joga és kötelessége. Ennek a kijelentésnek a negatív következménye
lehet a misszió és a misszionárius világos, fogalmi meghatározásának elmo
sódása, mert ami minden keresztény számára közös, az ugyanakkor nem
lehet a rendkívüli egyes emberekben.

A részegyházakról szóló tanítás, amelyet az egyházról szóló konstitúciójá
ban fektettek le (LG, 23), az egyház missziós tevékenységéről szóló dekré
tumban bontakozik ki igazán (AG 3), ahol rendkívüli hangsúlyt kap önálló
sága: A hit szent titkait ügyes katekézissel tanítjék. a nép lelkületében alkal
mazkodó liturgiában ünneplik és megfelelő kánoni törvényhozás révén érté
kes intézményeknek és a helyi szokásoknak éltető lelkévé teszik." (AG 19).
A püspökökön és a papi kollégiumon keresztül a fiatal egyházak maradjanak
szoros kapcsolatban az egész egyházzal. Saját kultúráik értékeivel, az értékek
kölcsönös kicserélése által, járuljanak hozzá az egész egyház gazdagoságá
hoz. "Népeik szokásaiból és hagyományaiból, bölcsességéből és tudo
mányából, múvészetéból és alkotóképességéből felhasználják mindazt, ami
képes megdicsőíteni a Teremtőt, szemléltetni az Udvözítő kegyelmét és ki
alakítani a keresztény életet.

Ennek a célnak eléréséhez szükséges, hogy minden egyes nagyobb kultúr
körben szorgalmazzanak olyan teológiai elemzést, amely külön vizsgálatnak
veti alá - az egyetemes egyház hagyományainak fényénél - a kinyilatkoz
tatást, a szentírásban feljegyzett isteni szavakat és tetteket, ahogyan őket az
egyházatyák és a tanítóhivatal magyarázzák. Igy világosabbá lesz, hogyahit,
a népek bölcsességét és bölcseletét felhasználva, milyen utakon keresheti a
megértést, és hogy miképpen lehet összeegyeztetni a szokásokat, az életfel
fogást és a társadalmi rendszert az isteni kinyilatkoztatásban feltárt erkölcsi
követelményekkel. Ez a vizsgálódás fogja megnyitni az utakat minden ke
resztény életmegynilvánulásnak mélyebb alkalmazására. Igy el lehet kerülni
mindenféle szinkretizmust és hamis partikularizmust, a keresztény élet pedig
jól hozzá fog simuini minden kultúrának sajátos szeUeméhez; a helyi teoló
giai hagyományok pedig a különféle népcsaládoknak az evangélium fényé-
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vel megvilágított sajátos kincseivel együtt beépülnek a katolikus egységbe.
Ezek után az új részegyházak. sajátos hagyományokkal ékeskedve, elfoglal
halják helyüket az egyházi közösségben, miközben sértetlenül megmarad a
primátus Péter székénél. amely az egész szeretet-közösség élén áll." (AG 22).
Az írás egyben utal a szinkretizmus és a partikularizmus lehetséges veszé
lyeire is. Az előbbi ellen csak a keresztény hit val6disága védhet, az utóbbi
ellen pedig csak a kollegialitás szelleme és gyakorlata. Erre vonatkozó utalá
sokat a liturgikus konstitúcióban találunk, amely a szertartások kialakításá
ban helyet ad a jogos sokféleségnek. (Sacrosanctum Concilium 'lfj, 27). Felszólftja
a fiatal egyházakat, hogy alakítsák ki a keresztelési szertartás új formáit (SC 68)
és az értékek megbecsülését magán viselő saját zenei hagyományaikat (SC 119).

Ebben az összefüggésben rendkívüli jelentőséget kap az egyház és a nem
keresztény vallások viszonyának magyarázata. Ebben más vallások értékei
nek megbecsülése fejeződik ki: nem egyszer megcsillan bennük egy sugara
annak az igazságnak, amely megvilágosít minden embert. (Nostra Aetate 2).

A zsinat utáni változások
Az Ilius comrnissionis"-töl a "mandatum"-ig

Az apostoli helynökségek számának XI. Piusz és XII. Piusz pápák idején elkez
ciAdött csökkentése fokozott mértékben folytatódott. Helyükbe a püspökségek
léptek a megfelelő hierarchiával, sok esetben helyi püspökökkel az élükön. A
Ilius cornrnissionis", amely szerint egy terület misszionálását egy bizonyos rend
kongregáció vagy intézet gondjaira bízták, a zsinat után a missziós egyházme
gyék számára fenntartott jog lett. Ezzel az addig szokásos missziók tekintetében
fordulat állt be. Mint az egész egyház hú mása, a helyi egyház vált a missziós
tevékenység tulajdonképpeni hordozójává, nem pedig valamiféle intézmény. Ez
is visszatérést jelent a hit továbbadásának értelmezésében, ahogy ez az ősegy

házban szokás volt.
A misszionáló közösségek is új helyzetben találták magukat. Mint ezeknek

a területeknek a vezetői visszaléptek, de mégis az új, helyi egyház szelgála
tában maradtak. Ez a kapcsolatot ma szerződés, az ún. "mandatum" szabá
lyozza.

Ilyen teológiai és jogi szempontból megváltozott körülmények között a
fiatal egyházak nagy lelkesedéssel és ifjonti frissességgel vágtak neki a beil
leszkedés és az inkulturáció útjának, és új szempontokat érvényesítettek teo
lógiai gondolkodásmódjukban.

Az újkori missziós mozgalmak korai éveiben nem volt probléma ezen a
területen. A missziós tevékenység a latin egyház előjoga volt. Minden új ka
tolikus közösségnek a római szertartást kellett követnie. A missziós orszá
gokban meghonosodott egyház a Nyugat mása lett.

A misszionáriusokat csak egészen mellékes dolgokban bátorították; hogy
keressék és járják az alkalmazás útjait, de a latin egyház törvényeit és szer
tartását semmi sem ingathatta meg. Nyugat-Ausztrália őslakói, Uj-Guinea
pápuái, vagy Közép-India törzsei nem követhettek mást, mint Európa vagy
az Amerikai Egyesült Allamok egyházmegyéinek példáját: szentmise és
szentségkiszolgáltatás latin nyelven, szentségi böjt éjfélig és a papi utánpótlás
képzésének teljesen azonos módja.
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Moratórium-javaslat

A gyarmati idők elmú1ása a helyi kultúrák és vallások erőteljes újjáéledését hoz
ta magával. Ez nem maradt hatás nélkül azokra a fiatal egyházakra, amelyek
főként a zsinat után, első kísérleteiket tették meg saját liturgia bevezetésére és a
teológiát saját országuk és kontinensük valóságában gondolták át. Ezek a kísér
letek feszültséget váltottak ki a részegyházak és az egyetemes egyház ill. annak
szervei között. A fiatal egyházak gátolva érezték magukat, és a moratórium-ja
vaslat, vagyis az, hogy egy időre szüntessék be személyek és pénz küldését a
missziókba, katolikus körökben sem maradt hatástalan. A moratórium-javaslat
~ az afrikai J. Gatu állt elő a református egyház missziós ünnepén az Egyesült
Allamokban, majd egy évvel később (1972/73) Bangkokban, a missziós világ
konferencián megismételte azt. "Ezzel kapcsolatban azt az álláspontot képvise
lem, hogy eljött az ideje annak, hogya külföldi misszionáriusokat a harmadik
világ több részéből visszahívják. Hagyni kell, hogya harmadik világ egyházai
megtalálják saját identitásukat." Majd még hozzátette: "Engedjük, hogy a
misszió Isten missziója legyen a világon és ne a Nyugat missziója a harmadik
világban. A misszionáriusokat nem kevesebb, mint öt év időtartamra vissza
kellene hívni. Istennek, a Szentléleknek időt kell adnunk, hogy lépéseinket irá
nyítsa, anélkül, hogy valaki menetrendet írna elő."

Evangelii nuntiandi

A német általános szinódus még tartott, amikor 1947-ben Rómában össze
gyúlt a 3. püspöki szinódus. A téma a világ evangelizálása volt. Ezen a kon
ferencián a helyi egyházak képviselői missziós felelősségük tudatában fogal
mazták meg elképzelésüket az evangelizálásról. Egyértelművévált, mit jelent
az, hogya teljes egyház részegyházakból áll, és részegyházak által létezik.
Az egyetemes egyház sok részegyházból áll és konkrét alakot ölt minden
egyes részegyházban. Ez úgymond az egész egyház látható megjelenési for
mája. Ennek a szinódusnak a mérlegét, amelyre az önálló helyi egyházak
képviselői voltak erős hatással, nem pedig a kúria szervei, VI. Pál pápa egy
évvel később az Evangelii nuntiandi apostoli levelében vonta meg.

Orömmel és a jövőbe vetett reménységgel fogadták a pápának ezt az át
fogó tanítását a helyi egyházak evangelizálásáról. Az Evangelii nuntiandi
újabb bizonyítéka ennek, és egyben további lépéseket jelent a nyugati egy
háztól a világegyház felé vezető úton. Miközben a fiatal egyházak, mint önál
ló helyi egyházak, sorsukat egyre inkább saját kezükbe veszik, az úgyneve
zett keresztény országok egyházaiban végbemenőszekularizáció ténye egyre
nyilvánvalóbb. Ez a helyzet általános missziós értelmezést tesz szükségessé
az egész világon, amelyet a Mexico Cityben 1963-ban megtartott missziós
világkonferencián így határoztak meg: "Misszió hat kontinensen".

A zsinat azon kijelentését, hogy lényegéból fakadóan az egész egyház
missziós egyház, talán még az egész egyház missziós tevékenységére értet
ték. A zsinat utáni időkben erősödöttmeg az a vélemény, hogy az ún. Nyu
gatnak újraevangelizálásra van szüksége.

A pápa szintén hangsúlyozza a II. Vatikáni zsinat kijelentését, amely sze
rint az egyház missziós egyház. Hasonlóképpen kiemeli: "Az egyetemes egy-
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háznak nincsenek sorompói és határai... Mégis, ez az egyetemes egyház a
részegyházakban ölt alakot..." (EN 61,62). Az egyetemes egyház nem egysze
ruen a részegyházak összessége. Ez az egész egyház, "amely különbözőkul
túrkörökben, társadalmi és emberi rendben gyökerezik, és ezáltal a világ
minden részén különböző módon és külső formában jelenik meg" (EN 62).
Ha egy részegyház elszakadna az egész egyháztól, egyházi dimenzióiban
elszegényedne, és a teljes egyház is absztrakdóvá válna.

Feszültségek a helyi ésaz egyetemes egyház között

Eközben, különösen a harmadik világ fiatal egyházaiban továbbra is töreked
tek a helyi liturgia és teológia kifejlesztésére. A zsinati tanítás az önálló, helyi
egyházakat felszólította egy alkalmas katekézis, a nép fogékonyságának
megfelelő liturgia kialakítására, a megfelelő egyházi törvényhozás létrehozá
sára, a más részegyházakkal és az egész egyházzal való kölcsönösségre. a
helyi szokások megtartására és integrálására, saját filozófia, bölcsesség, tu
dás, készség, művészet és zene használatára, sót önálló teológiai munka foly
tatására. Közismert az Eucharisztia ünneplésének afrikai módja Zairéban, va
lamint hasonló kísérletek az indiai egyházban. Kialakultak a helyi teológiák.
A fiatal egyházak egyrészt keresik a párbeszédet az egész egyházzal, más
részt várják az elismerést a római kongregációk részéről.

E fejlődést az egyház meglehetősenvisszafogottan fogadja. Nem is annyira
a többi részegyház, hanem az egyház egyes hivatalos szervei. Növekvő fe
szültség mutatkozik a részegyházak és az egyetemes egyház között, Tényleg
jogos a félelem, hogy elvész az egység, vagy csak egyfajta bizalmatlanság
kapott lábra az előretörő pluralizmussal szemben?

Uj liturgiák jöttek létre a zsinat megbízásából. A helyi egyházak ezeket
elfogadták és gyakorolják. Azonban mindeddig egyik sem találkozott az il
letékes kongregáció jóindulatával és elismerésével. Pedig éppen az önálló
liturgia szolgálná az egyes helyi egyházak erősítésétés ez egyben jele lenne
az egész egyház katolicitásának. Mégha a helyi liturgia nem érett is meg
teljesen, időt kell hagyni, hogy kifejlődhessen.

Az egyes kontinenseken a teológusok a teológiának saját viszonyaiknak
megfelelőensajátos hangsúlyt adnak. Afrikában afrikai teológiáról beszélnek,
Dél-Afrikában fekete teológiáról, Azsiában Krisztus ázsiai arculatáról, Latin
Amerikában pedig a felszabadítás teológiájáról.

Az afrikai teológusok abból az alapelvból indulnak ki, hogy az afrikai
keresztényeknek joguk van a kereszténységet úgy megítélni, hogy az afrikai
kultúra és vallás is beletartozik a látómezejükbe. Nem lehet szö egyszerű

alkalmazkodásról, mert ebben az esetben az európai egyház állapítaná meg
a szabályokat. Itt többről van szö. Ez a valódi inkulturáció kérdése.

Azsiát a szegénység és a vallások sokfélesége jellemzi. A szegénység és a
vallásosság között van összefüggés. Ebben a térségben az ember a teljes em
beri létre törekszik. Az ázsiai vallásoknak rejtett üdvtana van, amelyet a ke
reszténység még nem lát. Ennek a szotériológiának a hatása olyan erős, hogy
attól lehet tartani, hogy a kereszténység továbbra is kisebbségben marad. Es
nem éppen ez az összefüggés az, amely önálló teológiai utat kíván meg?
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A latin-amerikai teológia a szegénységgel, elnyomással és felszabadítással
foglalkozik, a felszabadítás spiritualitásával valamint a népi vallásosság és a
felszabadítás összefüggéseiveI. Ebben az esetben is a földrészre jellemző sa
játossággal var. dolgunk. Igaz ugyan, hogy ott a kereszténységet már lassan
ként ötszáz éve prédikálják, de még távolról sem vert gyökeret. A nyugati
teológia önmagaban nem elegendő a latin-amerikai lelkipásztori problémák
megoldásához. Es hogy mennyire jellegzetesen helylek ezek a tipikus latin
amerikai gondok, az kiderül abból is, hogy az afrikai és az ázsiai teológusok
saját kontinensük vonatkozásában messzemenőkigelutasítják a felszabadítás
teológiáját.

záró megjegyzések

A harmadik világ helyi egyházai pontosan látták meg a zsinati részegyhá
zakról szóló tanítás lényegét. Hozzáfogtak, hogy saját liturgiát alakítsanak ki,
hogy újból átgondolják a teológiát, hogy megtalálják saját identitásukat, hogy
igazán meghonosodott egyházak lehessenek. Szükség van arra, hogy ez az
egyház az adott kultúrtér emberei számára jelentsen valamit, vonzza az em
bereket, ténylegesen missziós egyház legyen.

A nyugati világ helyi egyházai ezzel szemben nem járták ezt az utat. Nem
kerültek az idegen kultúra befolyása alá. A liturgia és a teológia a saját vi
szonylataikból eredt és nem merült föl az identitás kérdése. Azonban a Nyu
gat egyre fokozódó elkereszténytelenedése következtében a helyi egyházak
nak itt is újból át kell gondolniuk és újból meg kell fogalmazniuk identitásu
kat, hogy el tudják látni a ma rájuk váró feladatot, saját országuk evangeli
zálását.

A hagyományos értelemben vett missziók ideje lejárt, vagy lassan lejár. Az
evangelizálás igazi hordozói a mindenkori helyi egyházak. A misszionálás,
mint olyan, azonban tovább folytatódik, mégpedig mind a hat kontinensen.
Minél inkább belegyökerezik az Evangélium az idegen kultúrákba, minél
hamarabb levetik a nyugati öltözetet a helyi egyházak, annál hamarabb lép
az egész egyház arra az útra, amelynek végén világegyházzá válik.

B. Réthelyi Sarolta fordítása
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