
LUKÁCS LÁSZLÓ Világtérkép
Immár negyven éve az egyház minden fontos kérdésben a II. Vati
káni zsinathoz nyúl vissza, annak tükrében értelmezi jelenét és
múltját. A zsinat új korszakot nyitott a missziók történetében is,
amikor kijelentette, hogy az egyház lényege szerint: misszió. A té
tel nemcsak azt jelenti, hogy az egyház kezdettől fogva misszi
onált: az első keresztények Jeruzsálemből elindulva először a kör
nyékbeli helyiségeket járták be, majd átjöttek Európába. Az egy
ház így végül meggyökerezett a Római Birodalomban. Később, a
népvándorlás századaiban földrészünket keresztül-kasul járták a
misszionáriusok. Az Újvilág fölfedezésétől kezdve aztán a többi
kontinensek lettek a missziók legfőbb célpontjává. Eleinte ezek
a gyarmatosításhoz kötődtek, de aztán felváltotta őket az evan
gelizáló/ a keresztény hitet hirdető misszió. A zsinat új távlatot
nyitott: a missziók nem alattvalókat, még csak nem is tagokat
vagy tanítványokat toboroznak, hanem csupán azt akarják meg
mutatni/ hogy Isten szeretetből mekkora ajándékot adott az em
beriségnek.

A 16. században kezdődő kínai misszió legismertebb egyéni
sége Matteo Ricci volt. Kalandos életének számos epizódja ma is
tanulságos. Talán a legjellemzőbb: a kínaiak gyanakodva fogad
ták az idegeneket, akik egy egészen más kultúrából, más szoká
sokkal, tudásokkal érkeztek hozzájuk. Sértette az önérzetüket,
hogy létezik más is az ő világukon, az ő ismereteiken kívül.
Ricci avval érte el első sikerét, hogy lerajzolta a világ térképét. A
kínaiak láttak már térképet, de geográfusaiknak "a világot leíró
térképe" mindössze az általuk ismert tizenöt kínai provinciát áb
rázolta/ némi tengerrel, néhány szigettel körülvéve. Most meg
döbbentettek: a "világ" mennyivel tágasabb.

Ricci így ír erről: "ez volt akkoriban a leghasznosabb eszköz
arra, hogy hitelesítsük szent hitünk tanítását. Meg voltak győ

ződve arról, hogy saját országuk hatalmas, a többi ország pedig
jelentéktelen, s ez annyira büszkévé tette őket, hogy magukhoz
viszonyítva primitívnek és barbárnak tartották az egész világot.
Ennek tudatata annyira eltöltötte őket, hogy nem fogadtak el
más tanítókat."

Napjainkban sokak szemében egy villára szűkül a "való vi
lág". Vajon képes-e a missziós egyház rányitni a szemünket az
igazi világtérképre, arra, amely jelzi az anyagiak mögött a
szellemit, a látható világon túl a láthatatlant, harcok és viták,
versengések és indulatok mögött az életnek értelmet adó sze
retetet?
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