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A SZFÉRÁK FELSZABADÍTÁSA1 
 

- az igazságosság keresztyén etosza - 
 

I. 
Bevezetés 

 
Az igazságosság és a felszabadítás szférái 

Ebben a dolgozatban, mely az igazságosságért folytatott küzde-
lem via dolorosa-jának számos állomását érinti, néhány keresztény gondol-
kodó példáján keresztül szeretném röviden szemléltetni, milyen törekvé-
sek születtek a társadalmi igazságosság megteremtésére. Az 
egyháztörténelmet tanulmányozva láthatjuk, hogy az igazságosság létkér-
dése volt az egyháznak az üldöztetések és az elnyomatások idején. Ke-
resztyén gondolkodók az igazságosságot egyházi és állami kérdésnek, 
illetve az egyén kérdésének is tartották. A nyugati kultúra történelme so-
rán az igazságosság egyre inkább a társadalmi szférák felszabadításá-
nak kérdésévé vált. Ez a fejlıdés a történelem pluralista mozgalmainak 
erısödésével egyre nagyobb számban kibontakozott társadalmi szférákkal 
magyarázható.2 Az igazságosság hatalmas témakör, éppen ezért ebben a 
dolgozatban kifejezetten a szférák felszabadítására szorítkozom, mint ami 
alapvetı lépés az igazságosság megvalósítása felé. Ennek oka az, hogy az 
embereket fel kell szabadítani arra, hogy az élet minden területén egyszer-
re rendelkezzenek felelısséggel és jogokkal. Ez nem történhet meg ott, 
ahol parancsuralmi rendszer vagy a pénz diktatúrája valósul meg. A kor-
mányzatoknak, katonaságnak, pénzintézeteknek, nemzetközi üzleteknek, 
egyetemeknek, vallásnak és egyháznak, és minden szervezetnek saját térre 
van szüksége, de csak bizonyos korlátok között. Mindegyiknek megvan-
nak a maga feladatai, de nemcsak a hatalom, hanem az igazságosság 
szempontjait is figyelembe véve kell mőködnie. Ma, amikor globális etiká-
ról és „egy világ”-ról3 beszélünk, egy olyan világról, mely egyre inkább egy 
környezetbıl, egy gazdaságból él, egy jogrend alá tartozó egy közösséggé 

                                                 
1 Készült a 2004-ben São Pauloban megrendezett IAPCHE konferenciára, 
nyomtatásban spanyol nyelven megjelent: „A libertação das esferas: um ethos 
cristão de justiça,” in Alexandre Brasil szerk., Educação e justiça na América Latina – 
Uma abordagem cristã (ABU Editora, 2006), 76-94. 
2 Michael Walzer, Spheres of Justice: A defense of Pluralism & Equality (Oxford: 
Blackwell, 1983). 
3 Peter Singer, One World: the ethics of globalization (Yale University, 2004). 
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válik, rendkívül fontos kérdés a társadalmi szféráknak és a világ sok-sok 
kultúrájának és területének szabadsága és felelıssége. Tudjuk ugyanis, 
hogy a globalizáció egységesítı folyamata ellenére a világ nagymértékben 
széttöredezett és az igazságtalanság megannyi formájától szenved. „Csaló 
szuperhatalmak”, pénzzel és hatalommal visszaélı, háborúval és bőncse-
lekményekkel összefonódott globális zsarnokság formái jellemzik vilá-
gunkat. Senki sem vonja kétségbe Lord Acton kijelentésének igazságát: 
„A hatalom megront, és az abszolút hatalom abszolút módon ront 
meg.”4 Ez nem új. De a globalizációs folyamat és a fejlett technikai lehe-
tıségek – beleértve az azonnali és közvetlen kommunikációt – azt jelenti, 
hogy a globalizációt nem lehet elkerülni, illetve további nagy etikai kérdé-
sek és új problémák merülnek fel az igazságossággal kapcsolatban. Ter-
mészetesen, amikor a szférák felszabadításának kérdését tanulmányozzuk, 
mindig az emberek jólétérıl beszélünk.5 Amikor emberekrıl beszélünk, 
olyan egyénekre, családokra, közösségekre, munkahelyekre és nemzetekre 
gondolunk, akik és amelyek az egy világ rendszernek a részei. Beszélnünk 
kell tehát emberekrıl és struktúrákról, és nem beszélhetünk az egyikrıl 
anélkül, hogy közben ne beszélnénk a másikról is.6 

Magától értetıdı, hogy nem létezik valódi igazságosság szabad-
ság nélkül, és nem létezik valódi szabadság igazságosság nélkül. Nem 
létezik felszabadító igazságosság, i) ha az emberek nem szabadok, 
és nincs szabad erkölcsi választásuk, illetve erkölcsi felelısségük; 
ii) ha a társadalmi struktúrák és a törvényalkalmazások nem oly 
módon vannak meghatározva, hogy az igazságosságot segítsék elı; 
és iii) ha nincs etikai látásunk arról, hogy mi a jó. Gyakran egy vagy 
több is hiányzik ezek közül a tényezık közül. Olyan keresztyén oktatók-
ként érkeztünk erre a konferenciára, akik hisszük, hogy Krisztus szabaddá 
tett arra, hogy a jót cselekedjük. Jézus Krisztusról beszélni annyit jelent, 
mint a megváltásról beszélni, mely magába foglalja az Isten országának 
igazságát és békességét. Tapasztalatból tudjuk, hogy a vallás lehet transz-
formációs.7 A vallás és a kultúra mindig dinamikus feszültségben áll.8 
Nem választhatjuk szét teljesen a hitet és a politikát.9 Nem vonjuk két-

                                                 
4 Idézi Helmut Thielicke, Theological Ethics: Politics (Grand Rapids: Eerdmans, 
1969), 173. 
5 Bryant L. Myers, Walking with the Poor: Principles and Practices of Transformational 
Development (New York: Orbis Books / World Vision, 2000). 
6 Through the Eye of a Needle: Readings on Stewardship and Justice (Grand Rapids: 
Calvin College, 1989). 
7 Max L. Stackhouse, Creeds, Society, and Human Rights: A Study in Three Cultures 
(Grand Rapids: Eerdmans, 1984). 
8 H. Richard Neibuhr, Christ and Culture (New York: Harper & Row, 1951), ma-
gyar nyelven: Krisztus és kultúra (Harmat-SRTA, 2006). 
9 Frank Sawyer, La fe y la política: una orientacion christiana haica un testimonio politico 
(Tegucigalpa: Coram Deo, 1993). 
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ségbe, hogy a keresztyén hiten belül és kívül is sokan voltak, akik harcol-
tak az igazságosságért és az emberi jogokért. Olykor szégyenben hagynak 
bennünket a nem keresztyének. A keresztyénség történelme során azon-
ban szintén voltak olyan neves gondolkodók és vezetık, akik sokat tettek 
az igazságosság megteremtése érdekében.10 A keresztyén oktatásnak az 
igazságosság és a békesség irányában történı átalakulás frontvona-
lain van  feladata a társadalomban és a világban. Korunk egyik leg-
nagyobb etikai kihívása az igazságosságra nevelés.11 

Hétköznapi szinten törvényekhez való igazodással törekszünk 
igazságosságra, mely törvények az élet sok (sıt minden) területét lefedik. 
Beszélünk polgári törvényrıl és büntetıtörvényrıl. A büntetıtörvény 
szerint nem szabad lopnom vagy ölnöm, vagy a munkaadómnak hazud-
nom. A polgári törvénynek is számos területérıl beszélhetünk, melyek 
szintén törekvések az igazságosság gyakorlására. Ezek szerint szükségünk 
van üzleti törvényekre, oktatási törvényekre, egyházi törvényekre, nem-
zetközi törvényekre stb. Világos, hogy a történelem egyes pontjain, kü-
lönbözı kultúrákban és különbözı intézményekben (beleértve a családi 
hagyományokat) mindig valamilyen etikai felfogás húzódik meg a törvé-
nyek kialakulása mögött. A rómaiak azt mondták: „Quid leges sine moribus?” 
– „Mit érnek a jogok az erkölcsök nélkül?” Mihelyt igazságosságról beszé-
lünk, a társadalmi struktúrákkal kapcsolatos etikáról és jogi törvénykóde-
xekrıl is beszélünk. Ahhoz, hogy mondanivalónknak értelme legyen, 
szabadnak és erkölcsileg felelısnek kell lenniük az igazságosságra törekvés 
döntésfolyamatában. 
 
Az igazság nem vak 

Valószínőleg mindannyian láttunk olyan képet az igazság szobrá-
ról, melyen bekötött szemmel ábrázolják. Ez azt fejezi ki, hogy az igazság 
pártatlan, és nem az emberek (osztályuk, fajuk, nemük, vallásuk stb.), 
hanem a törvények szerint ítél, melyek mindenkire vonatkoznak. Pálnak a 
rómaiakhoz írt levele 2:11-ben olvassuk: Isten nem személyválogató. 

Egy másik megközelítésben azonban az igazság nem lehet vak. 
Jóllehet az igazságos törvényeknek mindenkire vonatkozniuk kell, tekintet 
nélkül az illetı személyére, az igazságszolgáltatásnak sok olyan formája 
létezik, amelyet csak az illetı személye és helyzete körültekintı megvizs-
gálása után lehet alkalmazni. Például az elosztó igazságosság, a tanulás 
lehetısége, az igazságos bérért való munka, egészségügyi ellátás és egyéb 
szociális javak kérdése egyaránt megkívánja az esélyegyenlıség általános 
törvényeit, és azokat a konkrét törvényeket, amelyek a leginkább rászoru-
lókat és azokat a lemorzsolódott rétegeket segítik, akik nem jutnak hozzá 
a szociális javak ıket megilletı mértékéhez. 

                                                 
10 Max L. Stackhouse, Public Theology and Political Economy: Christian Stewardship in 
Modern Society (Eerdmans: 1987). 
11 Nicholas Wolterstorff, Until Justice & Peace Embrace (Eerdmans, 1983). 
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Elosztó alapelvek 
Az elosztó igazságosságnak számos vonatkozása van.12 Ezek 

egyike például, hogy milyen szempontok szerint történjék az elosztás: 
 

• Egyszerő egyenlıség? 
• Szabad (csere)kereskedelem? 
• (Komplex) esélyegyenlıség? 
• Társadalmi helyzet (osztály)? 
• Rászorultság? 
• Erıfeszítés? 
• Eredmények? 
• Közjó? 

 
Amikor ilyen lehetıségeken gondolkodunk, rájövünk, hogy jóllehet ezek 
egyikét sem lehet teljes mértékben meghatározni, és még kevésbé a gya-
korlatban megfelelıen alkalmazni, mindegyiknek van valamennyi értéke, 
de mindegyiknek megvan a maga veszélye is, ha nem ellensúlyozzák az 
igazságosságban szerepet játszó tényezık. Tudjuk, hogy az igazságossá-
gért való küzdelem, küzdelem a hatalommal és a pozícióval való vissza-
élés, a pénz és a tisztességtelen haszon, valamint a földtulajdon igazságta-
lan elosztása ellen. Tudjuk, hogy sok mindent nem lenne szabad pénzért 
megvásárolni. Emberi életek, politikai hatalom, egyházi tisztségek, szólás-
szabadság, alapvetı jóléti ellátások az oktatásban és az egészségügyben, 
szeretet és barátság – és sok egyéb dolog, amit nem lenne szabad kiárusí-
tani. Természetesen a több befolyással és pénzzel rendelkezıknek mindig 
nagyobb lehetıségeik lesznek. Amit viszont mi tehetünk az az, hogy 
megteremtjük az alapvetı esélyegyenlıséget és biztosítjuk a jóléti 
ellátás minimum szintjét mindenki számára azzal, hogy csökkent-
jük azoknak a befolyását és gazdagságát, akiknek sokkal többjük 
van annál, mint amit számon tudnak tartani vagy amivel hőségesen 
tudnak sáfárkodni. Folyamatos és radikálisabb újraelosztásra van szük-
ség ahhoz, hogy egyáltalán lépést tehessünk a társadalmi, gazdasági és 
politikai igazságosság felé. Egy bőnös világban mindig is nagy küzdelem 
fog folyni az alapvetı emberi jogokért és az elosztó igazságossághoz ve-
zetı alaplépések megtételéért. Ez a küzdelem folyik helyi szinten, számos 
középszinten, intézményeken és társadalmakon belül, és egyre növekvı 
mértékben globális szinten is. Egyértelmő, hogy a probléma úgy jelentke-
zik, hogy amíg egyik helyen éheznek, addig másutt elhízottak az emberek. 
Szegénység és luxus kéz a kézben. Vannak, akiknek többjük van, mint ami 
igazságosan megilletné ıket az emberi jogokból, és vannak, akiknek egyál-
talán nincsenek jogaik. 
                                                 
12 Heller Ágnes, Beyond Justice (Oxford, Balckwell, 1987), magyar nyelven: Az 
igazságosságon túl (Budapest: Gondolat, 1990). 
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II. 

Keresztyén etika: néhány lépés a felszabadító igazságosság megva-
lósulása felé 

 
Pál apostol többek között a Róma 12:1-21-ben beszél arról, hogy 

a test minden tagjára szükség van, és ezeknek a tagoknak együtt kell mő-
ködniük. Jóllehet ez hivatkozási alap volt arra, hogy a láb maradjon a 
helyén (a társadalom statikus értelmezése), nem ez a megfelelı értelmezé-
se Pál mondanivalójának. Platón az értelem, az akarat és a szenvedély 
egyensúlyára törekedett. Az értelem olyan, mint az a kocsis, amelyik a 
befogott lovakat igyekszik irányítani. Ennek analógiájára Platón úgy fogta 
fel a társadalmat, mint amiben a filozófus-kormányzók, az ırzıkatonák és 
a dolgozók (föld- és kézmővesek) egyensúlya valósul meg. Pál valószínő-
leg nagyra értékelhette Platón lovakat féken tartó kocsisát, de ennél to-
vábbment, mert Jézus Krisztusban megtalálta értelmünk megújításának 
forrását. (Pál ugyanúgy a görög nousz szót használja, mint Platón.) Ez 
vezet a mindennapi engedelmességhez mint élı áldozathoz. (Róma 12:1-
2) Pál ezt követıen világosan beszél arról, hogy minden egyes tag-
nak szüksége van a másikra, és közösen munkálkodnak azon, hogy 
elérjék a jót. Jóllehet különbözı karizmákkal (ajándékokkal, talentum-
mal, lehetıségekkel, javakkal) rendelkezünk, minden egyes tag a többihez 
is tartozik. Meg kell osztanunk, amink van, ajándékainkból a másiknak is 
adnunk kell, és a rosszat jóval kell meggyıznünk. Ez egy nagyon dinami-
kus elképzelés az igazságosságra törekvésrıl. Ismert elıttünk, hogyan 
alkalmazta ezt Pál az úr és szolga között támadt vitában a Filemonhoz írt 
levélben, amikor nem megszokott társadalmi modellekben gondolkodva 
fejtette ki nézeteit. Az elsı lépés az igazságosság felé értelmünk és kap-
csolataink megújulása. 

Tekintsünk át néhány példát arra, hogyan törekedett a keresztyén 
etika az igazságosság megvalósítására. Különös figyelmet fordítunk az 
elosztó igazságosság eszméjére és az életkörök felszabadítására. 
 
Augustinus: „De Civitate Dei” – választás Isten és a világ között 

Augustinusszal kapcsolatban eszünkbe jut a világosság és a sötét-
ség megkülönböztetése, Isten uralma és a világ szerinti uralom: a civitas 
Dei és a civitas terrena közötti választás. Nem két földrajzi területrıl beszél, 
hanem két princípiumról: hit és hitetlenség, Isten szeretete és elsısorban 
önmagunk szeretete. Azt is tudta ugyanakkor, hogy a búza és a konkoly 
együtt nı. (Máté 13:24-29) Látta, hogy Platón és Arisztotelész úgy tekin-
tett az államra (a kormányzatra), mint ami túlságosan felölel mindent. 
Augustinus Isten szuverenitása alá helyezte az államot és további korláto-
kat szabott neki azzal, hogy az egyháznak saját hatáskört biztosított. El-
mondható tehát: „Figyelemre méltó, hogy Augustinus az állam mellé 
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helyezi az egyházat, amely autonóm a saját területén – ez pedig teljes el-
fordulás Cicerótól és Platóntól.”13 

Augustinus bírálta a kapzsiságot, és azt is mondta, hogy amikor a 
szegényeket segítjük, Krisztus ügyét visszük elırébb. Kísérletet tett a 
rabszolgák felszabadításának segítésére, és kifejezetten elítélte a gyermek-
rabszolgaságot.14 Megvilágosító észrevételei voltak az „igazságos háború” 
eszméjérıl. Szünet nélkül munkálkodott, és rendkívüli módon tudta egye-
síteni személyes hitét és társadalmi látását. 

Nem egészen világos azonban az, ahogyan a két uralomról beszél. 
Nem mindig lehetünk biztosak abban, mikor gondol hitre és hitetlenség-
re, vagy egyházra és államra, vagy éppen újplatonista háttere miatt lélekre 
és anyagra.15 Sajnos Augustinus arról is emlékezetes, hogy egyetértett 
azzal, hogy a donatistákkal szemben politikai erıszak is alkalmazható.16 
Augustinust olvasva azonban azt találjuk, hogy egyre többet és többet írt 
Istennek a teremtésben adott jó ajándékairól, és annak szükségességérıl, 
hogy ezeket mások javára, és Urunk és Megváltónk dicsıségére használ-
juk. Augustinus tehát Isten kegyelmének emberi életeket és azon 
túl a társadalmat is átformáló erejét hangsúlyozta. Úgy tőnik, 
Augustinus egyre jobban megértette, hogy amikor azt mondjuk, hogy „a 
kegyelem teljessé teszi a természetet”, ezzel egyben azt is mondjuk, hogy 
„a kegyelem helyreállítja és átalakítja a természetet”. 
 
Luther: két ország, de az élet egésze „coram Deo” 

Az a társadalom, melyben Luther igazságosságról és gazdasági 
kérdésekrıl beszélt, feudális berendezkedéső volt: jobbágyokkal és föl-
desurakkal (beleértve az egyházat is mint földbirtokost). Luther javasolta a 
jóbel-év gyakorlatának visszaállítását, hogy minden ötvenedik évben a 
föld visszakerülhessen az elszegényedett családokhoz, és az adósságokat 
elengedjék. Az mondta, hogy jobb szegényen az Isten oldalán, mint gaz-
dagon a gonosz oldalán állni.17 Idézett a római szenátortól, Catotól is: 
„Az egyszerő tolvajok a várbörtönben vannak, míg a nagyobb, közismert 
tolvajok aranyba és selyembe öltöznek.” Szorgalmazta, hogy a gyülekezeti 
lelkipásztorok prédikáljanak a gazdasági igazságtalanságok ellen. Nagy 
lépést tett minden tisztességes munka pozitív értékelésének irányába, de 
nem ment el olyan messzire, mint Kálvin az üzlet és a kereskedelem adta 
lehetıségek értékelésében. Igaz prófétaként azonban ösztönösen ráér-
zett a korai kapitalizmus, az egyre növekvı szabadpiac elképzelés 

                                                 
13 Henry R. Van Til, The Calvinistic Concept of Culture (Grand Rapids: Baker, 1972), 
85. 
14 Bram Grandia, Zeven maal zeven: Over sabbatjaar en jubeljaar als Gods bevrijdende 
economie (Baarn: Ten Have, 1998), 162. és másutt. 
15 J. Douma, Politieke verantwoordelijkheid (Kampen: Van den Berg, 1984), 39skk. 
16 Hans Küng, Great Christian Thinkers (New York: Continuum, 1977), 69skk. 
17 Grandia, 192. 
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és az iparosodás kezdeti jeleinek erkölcsi kihívásaira. Azt mondta, 
hogy a hitetlenség és a tévtanítás lelki ügy, ezért nem lehet ellene vassal 
harcolni.18 Luther két birodalomról vagy szféráról beszél: törvény és 
evangélium (például állam és egyház), és azt mondja, hogy nem szabad 
összetéveszteni ezeket. Ezzel továbbsegítette az „életkörök felelısségé-
nek” eszméjét. Luther erıteljesebb politikai hivatástudatot szánt a keresz-
tyén embernek, mint Augustinus, és a tolerancia mellett is inkább kiállt. 
1530-ot követıen azonban egyre inkább amellett érvelt, hogy az államnak 
kell megoldania a vallási problémákat. Késıbb a „cuius regio eius religio” 
eszmét demokratikus gondolkodók kritikával illették. Karl Barth bírálta a 
hitleri idık evangélikus egyházát, amiért annyira szétválasztotta a hitet és 
a politikát (két teljesen elkülönülı szférára), hogy az egyház nem tudta 
kellıen felemelni szavát a fasizmus igazságtalanságaival, zsarnokságával és 
holocaustjával szemben. 
 
Anabaptisták 

Az anabaptista mozgalom számos olyan kérdéshez vezetett, 
melyre az uralkodó egyházak gyakran nem fordítottak kellı figyelmet. 
Ezek közé tartozott annak kérdése, hogy létezhet-e egyáltalán igaz-
ságos háború, illetve nem kellene-e még inkább a pacifizmus irányába 
elmenni. Foglalkoztatta ıket állam és egyház viszonya, valamint a val-
lásszabadság kérdése. Életben tartották Krisztus hegyi beszédének fon-
tosságát, amikor a polgári vallás mindenkit megkeresztelt, és Krisztus 
követésének nyilvános gyakorlása már alig jelentett többet a kor kulturális 
hagyományinak követésétıl. 
 
Kálvin: a politika mint az igazságosság elısegítésének szent hivata-
la 

Kálvin a polgári kormányzatok szent hivataláról beszélt.19 Azt a 
fontos megjegyzést tette, hogy az alsóbb szintő kormányzatoknak a nép 
pártját kell fogniuk a zsarnok uralkodókkal szemben. A kálvinizmus tör-
ténelme során a zsarnok uralkodókkal szembeni ellenállás sokat vitatott 
kérdéssé vált. A gazdaság terén Kálvin több haladó kijelentést tett. Ra-
gaszkodott ahhoz az állásponthoz, hogy ne kérjünk kamatot a szegények-
nek adott kölcsönre (ahogyan azt az egyház gyakran hangsúlyozta az 
5Mózes 23:19-20 és a Lukács 6:35 alapján). Kálvin különbséget tett az 
üzleti célú kölcsön és a szegényeknek adott kölcsön között, és azt mond-
ta, hogy az elıbbire lehet kamatot szedni, de azt is mértékkel. Mindezt 
azonban a közjó kontextusába helyezte, és azt tanította, hogy annak, aki 
pénzt kér kölcsön, annyi haszonra kell szert tennie vele, amennyi kamatot 
a hitelezıjének fizet. 

                                                 
18 Douma, 51. 
19 Kálvin János, A keresztyén vallás rendszere (Pápa: Református Fıiskolai Nyomda, 
1910), IV.20.ii. 
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André Biéler egy érdekes tanulmányában Kálvin társadalmi hu-
manizmusát tárgyalja.20 Többek között a híres weberi tézist is kommentál-
ja. Max Weber úgy gondolta, hogy a kapitalista szellem a kálvinizmus – a 
kálvinista munkaetika („vocatio”) és a gondos takarékosság – szülöttje. 
Biéler szerint Weber a protestantizmus 18. századi formáját tanulmá-
nyozva jutott erre a következtetésre, Kálvin pedig megközelítıleg sem 
volt olyan „kapitalista”, mint amilyenné a késıbbi protestánsok valóban 
váltak. 

Kálvin továbbvitte a Luthernél szintén megtalálható „általános 
kegyelem” témakört, mely szerint Isten törvénye és a teremtési rend min-
denkinek, hívıknek és hitetleneknek egyaránt, jó útmutatóul szolgál. A 
kálvinizmust általában a transzformációs vallások közé sorolják. Ez 
nem kisebbít annak veszélyén, hogy a kálvinisták olyannyira azonosítják 
társadalmi-gazdasági-politikai elképzeléseiket a hittel, hogy ezzel valójában 
saját nézeteiket ideologizálják. 
 
Kuyper: pluralista társadalom 

1880-ban az Amszterdami Szabadegyetem megnyitóján Abraham 
Kuyper az életkörök szuverenitásának témájáról beszélt.21 Az államnak 
vagy az egyháznak, egy ideológiának vagy pártnak, vagy a tömegtájékozta-
tásnak az élet minden területét átfogó uralma helyett az egyének és a (ha-
sonló gondolkodásúakból alakult) csoportok szabadságát és felelısségét 
hangsúlyozta. Szükségesnek tartotta, hogy az emberek szabadon szerve-
zıdhessenek, eltérı életszemléletüknek megfelelıen. Ez prófétikus felve-
tésnek számított a huszadik század kommunista, fasiszta és kapitalista 
diktatúráinak hajnalán. Egyetlen ideológia, vagy egyetlen szervezet 
sem uralkodhat a többi társadalmi szférán vagy az embereken.22 

Témánk szempontjából fontos megemlíteni Kuypernek a „társa-
dalmi kérdéssel”23 kapcsolatos nézeteit. Kuyper tudatában volt annak, 
hogy a történelmi igazságtalanságoknak sokszor „tévedés és bőn” az oka. 
A tévedés tudatlanságból fakad, de végsı soron korrigálható. A bőn 
szándékos, gyakran kapzsiságból fakad és nagyon nehéz ellene harcolni. 
Az erısek elnyomják a gyöngéket, a kormányzatok figyelmen kívül hagy-
ják az igazságosságot, a politikusok és más társadalmi-gazdasági hatalom-

                                                 
20 André Biéler, The Social Humanism of Calvin (Virginia: John Knox Press, 1964). 
21 Az elıadás angol nyelvő fordítását lásd „Sphere Sovereignty” címmel in James 
D. Bratt, szerk., Abraham Kuyper: A Centennial Reader (Grand Rapids: Eerdmans, 
1998). 
22 Peter S. Heslam, Creating a Christian Worldview: Abraham Kuyper’s Lectures on 
Calvinism (Grand Rapids: Eerdmans, 1998). 
23 Az elıadást Dirk Jellema fordította angolra: Abraham Kuyper: Christianity and the 
Class Struggle (Grand Rapids: Piet Hein Publishers, 1950). Egy újabb fordítást 
készített James W. Skillen: Abraham Kuyper: The Problem of Poverty (Grand Rapids: 
Baker Book House, 2002). 
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mal rendelkezık megrabolják az embereket. Kuyper megemlíti, hogy 
Jézus felemelte szavát a Mammon hatalma ellen, és bírálta a tehetıs veze-
tık igazságtalanságait. Jézus más etikát tanított, és önfeláldozásával muta-
tott példát. Jézus az egyházat is adta. Kuyper szerint az egyháznak 
hármas társadalmi feladata van: 1) Isten Igéjének hirdetése, mely 
mindig igazságosságot követel; 2) szeretetszolgálat (diakónia) a 
szegények és az elnyomottak felé; 3) az emberek méltóságának és 
az emberiség egyenlıségének védelmezése. Mindannyian egy Úr 
asztalánál ülünk. Az egyháznak ezért elsıként kell gyakorolnia a tisztele-
tet, és fel kell szólalnia a rasszizmus és az emberek társadalmi marginalizá-
lódása ellen. Vissza kell térnünk az Apostolok cselekedetei 2:42-47-ben és 
a 4:32-35-ben említett „közössé tevı” Lélekhez. Itt az igazságosságért 
való személyes áldozatvállalás példáját és egyfajta strukturális megközelí-
tést találunk (amely késıbb az ApCsel 6-ban is említésre kerül). 

Kuyper természetesen tudta, hogy nem egyedül az egyháznak kell 
megoldania az elnyomatás problémáit. Ez a kormányzatnak is elsıdleges 
feladata. Szerinte csak a társadalom strukturális kritikája és az igaz-
ságosság újrastrukturálása fog véget vetni a tömegek szegénységé-
nek. Olyan új törvényeket kell alkotni, amelyek újraosztják a társadalmi 
javakat, vagyont, a tanulási és egyéb lehetıségeket. 

Kuyperhez hasonlóan sokan eljutottak arra a következtetésre, 
hogy a társadalmi szférák szabadsága fontos lépés a társadalmi (anyagi, 
oktatási, mővészeti, technikai, lelki) javak jobb elosztása felé. Egy nemré-
gen megjelent tanulmány szerint „Az életkörök autonómiája inkább vezet 
a társadalmi javak igazságosabb elosztásához, mint ahogy az elképzelhetı 
lenne bármilyen más társadalmi berendezkedés esetében.”24 Az elképzelés 
lényege az, hogy minden ember lehetıséget kap arra, hogy megszabadul-
jon az igazságtalan kötelékektıl, és lehetıséget kap élete kibontakoztatá-
sára az élet minden területén. (Keresztyénekként mi azt mondanánk, hogy 
az Istentıl kapott elhívásuk szerint.) Ez azt jelenti, hogy tiszteletben kell 
tartanunk a másik személyiségét, szabadságát és az ıt megilletı igazságos-
ságot. Különbözı embereknek különbözı talentumaik és sikereik vannak 
a különbözı szférákban, de ez a fajta pluralizmus az alapja a társadalom-
ban megvalósuló igazságosságnak, ráadásul feltételezi, hogy az emberek 
szabadok és erkölcsileg felelısek, hogy jó törvények léteznek a strukturá-
lis igazságosság megvalósítására a társadalomban, és hogy olyan etikai 
látást keresünk, amely útmutatónk lehet. Ezzel pedig visszatérünk a tagok 
dinamikus együttmőködésének páli hangsúlyozásához. 
 
Dooyeweerd: kulturális hatalom és hit 

Herman Dooyeweerd (1894-1977) egyike volt azoknak a nagy 
gondolkodóknak, akik Kuyper nyomdokait követték az Amszterdami 

                                                 
24 Walzer, Spheres of Justice, 321. 
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Szabadegyetemen.25 Dooyeweerd Augustinust követi a civitas terrena és a 
civitas Dei között folyó küzdelemrıl való elméletében. Hatalmas lelki, 
szellemi és erkölcsi harc zajlik a történelemben, de mi tudjuk, hogy Krisz-
tus a gyıztes – mondja Dooyeweerd. Keresztyénként nem kellene fél-
nünk attól, hogy a hatalom gyakorlásáról gondolkodjunk. A hatalom 
önmagában nem rossz; sıt kifejezetten szükséges annak érdeké-
ben, hogy azt cselekedjük, ami jó. Minden hatalom Krisztusnak ada-
tott, de amikor a hatalom emberi kézbe kerül, gyakran visszaélnek vele. A 
történelmi-kulturális hatalom, gazdasági, tudományos és másféle hatalmak 
nem személyes tulajdonunk. Arra kaptunk elhívást, hogy Istent és a fele-
barátot szolgáljuk vele. A hatalommal való visszaélés mindig nyomorú-
sághoz és elnyomatáshoz vezet, végsı soron pedig az azzal visszaélık 
bukásához. 

Dooyeweerd azt is hangsúlyozta, hogy az emberi életben és kul-
túrában a hit a vezetı vagy kezdeti dimenzió. Az általa felállított sorrend-
ben az igazságosság az igaz erkölcsre tekint, igaz erkölcsöt pedig 
csak úgy találunk, ha az Istenbe vetett hitre (bizalomra) tekintünk. 
Ha a hit irányt téveszt, azaz, amikor magunkban, a pénzben, a tudomány-
ban, egy politikai pártban vagy bármi másban kezdünk el hinni, a dolgok 
elromlanak. Ez azért van így, mert mi igazoljuk saját döntéseinket, és nem 
vagyunk nyitottak a kiigazításra és a jobbításra erkölcsi vagy lelki, szellemi 
értelemben. Másképpen megfogalmazva: az emberiség problémája nem 
pusztán anyagi, technikai és gazdasági, hanem társadalmi, politikai, erköl-
csi és lelki-szellemi természető is. Így a technikai és gazdasági fejlıdés, 
illetve az erkölcsi és lelki-szellemi hanyatlás ironikus és bőnös helyzetével 
találjuk magunkat szembe. Dooyeweerd a „szekuláris humanizmusban” 
látja a problémát, amely az emberiséget és kifejezetten önmagunkat helye-
zi világunk középpontjába, és nem vesz tudomást Isten parancsolatairól. 

Az alábbiakban a valóság dooyeweerdi ontológiai dimenzióit sze-
retném felvázolni néhány megjegyzéssel, továbbgondolásra ajánlva ıket.  

                                                 
25 Dooyeweerd legjelentısebb mőve: A New Critique of Theoretical Thought (Ams-
terdam, 1955). 
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Miért annyira fontos a valóságnak ilyen módon történı ábrázolása? Azért 
kerül itt bemutatásra, mert közvetlenül kapcsolódik a szférák felszabadítá-
sának témájához, valamint ahhoz a holisztikus megközelítéshez, hogy 
Istent és a felebarátot az élet minden vonatkozásában szolgálnunk kell. A 
szférákon belüli felelısség egyfajta folytonos fejlıdést eredményez, míg a 
szférákban az emberek felszabadítása az egyén kiteljesedését és a társa-
dalmi javak elosztását eredményezi, és nemcsak anyagi, hanem oktatási, 
erkölcsi és lelki-szellemi fejlıdéshez vezet. 

Dooyeweerd szerint ezek a dimenziók mindig mőködésben állnak 
a mindennapi valóságban (az egész teremtésben), mi pedig mindig és 
mindenhol, bármit is teszünk, mindegyiknek részesei vagyunk. Vannak 
azonban pillanatok, amikor az egyik dimenziót fontosabbnak tartjuk a 
másiknál. Hasonlóképpen vannak dolgok, tettek, események, intézmé-
nyek, kapcsolatok stb., amelyekben egy vagy két dimenzió adja meg az 
alaphangot. Ezen a konferencián például keveredik a hit, az igazságosság 
és az oktatás dimenziója. Keresztyén oktatók vagyunk, akik az igazságos-
ságról értekezünk. Amikor az életkörök felelısségérıl beszélünk, azt állít-
juk, hogy az egyházi szférának megvan a maga sajátos feladatköre. Ha egy 
szférát a család, egyház, kormányzat, üzlet, egyetemek, sportesemények 
stb. képvisel, akkor szükséges minden egyes szféra jól mőködése ahhoz, 
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hogy egyformán szerezzünk érvényt az életterek lehetıségeinek. A jól 
mőködés azt jelenti, hogy mindenki számára szabad a részvétel, hogy 
korlátai vannak annak, mennyire uralkodhat egyik ember a másikon, illet-
ve ugyanez a korlátozás fennáll a szférák közötti viszonyra is. A kormány-
zat feladata az, hogy igazságosságot szolgáltasson a társadalomban. Az 
igazságosság azonban, csakúgy mint minden egyéb dimenzió, mindig jelen 
van és mőködik, kisebb vagy nagyobb mértékben. Tehát a családi életnek, 
az egyháznak, az iskolának mindig az igazságosságra kell törekednie a 
mindennapi életben saját szféráján belül, emellett pedig feladatának kell 
tekintenie az igazságosság elısegítését a társadalomban. Ahol a kormány-
zat kudarcot vall feladatának ellátásában, ezek az intézmények segíthetnek 
ott, ahol szükséges: családokban, a tágabb környezetben, a peremre sod-
ródottak tanulási lehetıséghez juttatásában és még számos úton-módon. 
Észre kell vennünk, hogy az irgalmasság cselekedetei még nem zárják ki 
az igazságosságért való küzdelmet. Segítenem kell beteg felebarátomon, 
de elvárhatom a kormányzattól, hogy tartson fent kórházakat és biztosítsa 
az egészségügyi ellátást. 

Látjuk, hogy Dooyeweerd szerint az etikai dimenzió a hit és az 
igazságosság között foglal helyet. Igazságosságra van szükségünk ahhoz, 
hogy jó erkölcsöt érjünk el, és jó etikai látásra van szükségünk ahhoz, 
hogy definiálni tudjuk az igazságosságot. Hasonlóképpen az Istenbe ve-
tett hit erkölcsi erıvel ruház fel, az erkölcsi jóság pedig az Istenbe vetett 
bizalmunk kifejezıdése. Mi keresztyének sajátos módon ötvözzük a hitet 
és az erkölcsöt, ez pedig jelentıs erıt kell hogy adjon ahhoz, hogy az 
igazságosságra törekedjünk mások érdekében. Keresztyénekként mindig 
is érdekelni fog bennünket az igazságosság: otthon, az iskolában, az egy-
házban, környezetünkben, munkahelyünkön, a mővészetben vagy az üzle-
ti életben. Bárhol is legyünk és bármilyen szervezetnek is legyünk tagja, 
mindig igyekeznünk kell arra, hogy ezek a felszabadító igazság szférái 
legyenek. Amíg a protestáns filozófusok az életkörök felelısségérıl be-
szélnek, addig a római katolikus hagyományban a szubszidiaritás eszméjét 
találjuk meg. Dooyeweerd rámutat arra, hogy a szubszidiaritás elve túl-
ságosan könnyen fogadja el azt, hogy az állam kollektív, míg a többi szfé-
ra csak az állam egészének részét képezi.26 

A szubszidiaritás elve azonban egy sokkal dinamikusabb módon 
is alkalmazható, amikor azt kívánja meg, hogy a problémák megoldása 
a lehetséges legalacsonyabb szinten történjék. Ez aktívabb részvételt 
és közremőködést igényel az igazságosság és szabadság kérdéseiben. A 
gondolatot megfordítva azonban – szférák harmóniájáról beszélve – 
gondolnunk kell a kormányzat, az egyház, a család, az üzleti élet és 
az oktatás olyan együttmőködésére, mely még több teret enged az 
igazságosságnak. Ezt egészen világszövetségi szintig is végiggondolhat-
                                                 
26 Herman Dooyeweerd, Roots of Western Culture: Pagan, Secular, and Christian 
Options (Toronto: Wedge, 1979), 124skk. 
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juk. Ahol a globalizáció, csaló szuperhatalmak, a zsarnokság megannyi 
formája, háború és terrorizmus mindennapi jelenség, ott olyan multinaci-
onális szervezetekre van szükségünk, melyek az igazságosság oldalán áll-
nak. A világ térségeinek össze kell fogniuk, hogy megoldják a társadalmi 
és gazdasági problémákat helyi és világszinten is. Ennek eléréséhez a ko-
rábbinál jóval több kommunikációs és technikai eszköz, több szervezet és 
anyagi forrás áll rendelkezésünkre. Ami hiányzik, az az igazságosság 
cselekvésének akarása: ez az igazságossággal szembeni ellenállás 
ott van szívünkben és életünkben, az élet minden szférájában és 
minden (helyi, regionális, globális) szinten. Az igazságosságot nem 
lehet megvalósítani egy részvételi társadalom nélkül, melyben minden 
véleményt, minden embert és kultúrájukat tiszteletben tartják. 

Feltehetjük a kérdést, hogy a dooyeweerdi iskola mennyire volt 
tudatában a gazdasági igazságosság kérdésének. Ahhoz, hogy válaszolni 
tudjunk erre, érdemes Goudzwaardhoz fordulni, aki számos könyvet írt 
ebben a témában.27 Hollandiában a dooyeweerdi gondolkodók második 
nemzedékének tagjaként Bob Goudzwaard sokat írt a gazdaságról. İ 
vezette be az „elég a túl kevésbıl, elég a túl sokból” gondolatot. Beszélt a 
túlfejlett Nyugatnak nyújtandó segítségrıl. Ennek erkölcsi és lelki-
szellemi segítségnek kell lennie; a szív és a gondolkodás megváltozásának, 
hogy át lehessen törni a pénz és hatalom bálványozását. Ennél többet is 
tanulhatunk Goudzwaardtól, itt azonban hadd említsem csak három fon-
tos jellemzıjét a gazdaságról alkotott felfogásának. 

 
Elıször: sokakhoz hasonlóan ı is egyetért azzal, hogy 
ma a gazdasági szféra (a technikával együtt) uralja 
a modern kultúra túl sok területét. Mindennek a gazda-
ságot kell szolgálnia, a gazdaságot pedig nemcsak kifo-
gásként használják az igazságosság megkerülésére, ha-
nem gyakran arra is, hogy nagy igazságtalanságokat 
segítsenek elı. 
 
Másodszor: a ma társadalmát uraló gazdasági formák 
gyakran megszegik a gazdasági szféra normáit. A gazda-
sági szféra (’oikonomia’) a sáfárságra épül a termelés-
ben és a fogyasztásban egyaránt. Ezzel szemben fo-
gyasztói társadalmaink felélik a globális erıforrásokat, 
szegény nemzetek munkásait használják a gazdag nem-
zetek életszínvonalának emelésére. 
 
Harmadszor: elválasztottuk a gazdasági szférát a 
többi szféra fontos normáitól, mint például az igazsá-

                                                 
27 Egyik legjelentısebb mőve: Bob Goudzwaard, Capitalism & Progress: A 
Diagnosis of Western Society (Eerdmans, 1979). 
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gosság (jogi), a szeretet (etikai) és a lelki-szellemi (az 
emberiség életének értelme és helye ’coram Deo’) szfé-
ráitól. 

 
Hasonlóképpen megfogalmazhatjuk azt is, hogy az igazságosság szférája 
gyakran fejletlen, és olyan módon kerül alkalmazásra, mely saját magának 
mond ellent, és nem tájékozódik a többi szféra felıl. Ezért elengedhetet-
len az oktatás, az erkölcs és Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése az 
igazságosságról való egészséges nézetek kialakításához. Mint ahogyan a 
nemzetközi üzleti vállalkozások gyakran igyekeznek kikerülni a gazdasági 
sáfárság igaz követelményeit, ugyanígy gyakran a kormányzatok – me-
lyek arra kaptak elhívást, hogy védelmezzék az igazságosságot – a 
felelısek a legnagyobb történelmi bőntettekért28 (a náci holocaust, 
Sztálin koncentrációs táborai, a szegényeket elnyomó oligarchikus kor-
mányzatok). A kormányzatok gyakran összeszövıdnek a gazdagok és a 
hatalmi pozíciókat betöltık bőntetteivel. Megemlíthetjük az adócsaláso-
kat, illegális kereskedelmi gyakorlatokat, veszélyes termékek gyártását, 
környezetszennyezést, pénzmosást, a rendırség és a maffia összefonódá-
sát és sok politikus – vagy ami azt illeti sok egyházi vezetı és oktató – 
általános opportunizmusát. 
 
Küng: globális etika 

Ebben a részben fıként Hans Küngtıl29 vett gondolatokat köz-
lök. Szerinte a következık vannak a birtokunkban: 

 
• Tudományunk van, de nincs bölcsességünk, amely megaka-

dályozná a tudományos kutatással való visszaélést. Gondol-
hatunk itt a génmanipuláció és a klónozás kérdéseire. 

• Technológiánk van, de nincs szellemi energiánk, mely a 
technológiát a világszegénység problémájának megoldására 
használja.  

                                                 
28 Anthony Giddens, Sociology (Oxford: Blackwell, 1993), 145skk., magyar nyel-
ven: Szociológia (Budapest: Osiris, 1997), 163skk. 
29 Hans Küng, Világvallások etikája (Budapest: Egyházfórum, 1994). További 
tanulmányok ezen a területen: Howard A. Snyder, Earthcurrents: The Struggle for the 
World’s Soul (Nashville: Abingdon Press); Lesslie Newbigin, Foolishness to the 
Greeks: The Gospel and Western Culture (Eerdmans, 1986); Konrad Lorenz, Civilized 
Man’s Eight Deadly Sins (New York: Harcourt Brace, 1974), magyar nyelven: A 
civilizált ember nyolc halálos bőne (Cartaphilus Kiadó Kft., 2001); Jacques Ellul, The 
Technological Society (New York: Vintage Books, 1964); Stephen V. Monsma, 
szerk., Responsible Technology: A Christian Perspective (Grand Rapids: Calvin Center 
for Christian Scholarship, Eerdmans, 1986); Neil Postman, Technopoly (New 
York: Alfred A. Knopf, 1992). 
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• Iparunk van, de nincs akarat az ökológiai problémák megol-
dására.  

• Gazdasági fejlıdés van, de egyre kevesebb jó ízlés az esztéti-
ka és az etika terén.  

• Demokráciánk van, de nincs erkölcsünk. 
• Új találmányaink vannak, de nincs egészséges kötıdésünk a 

hagyományokhoz. 
 
Küng a következıképpen beszél arról, amit az igazságosság posztmodern 
követelményeinek hív: 
 

• Ne csak szabadságot, hanem igazságosságot is. Ha például a 
gazdagoknak túl nagy szabadság adatik, a szegényeknek soha 
nem lesz igazságosságban részük. 

• Ne csak egyenlıséget, hanem pluralitást is. Harcolnunk kell 
több egyenlıségért, de nem az egyformaságért (uniformitás). 

• Testvériséget, de ne csak fivérek között, hanem férfiak és 
nık között is. 

• Ne csak együttélést, hanem békét és a konfliktusok megoldá-
sának békés útját. 

• Ne csak termelékenységet, hanem a környezettel való szoli-
daritást is.  

• Ne csak toleranciát, hanem ökumenizmust és az egymással 
való ıszinte, igaz dialógust. 

• Ne csak politikát, hanem még valamit, ami értelmet ad az 
életnek, azaz létezésünk vallásos-lelki-szellemi irányultságát. 

• Ne csak fatalizmust, hanem állandó küzdelmet az igazságos-
ságért. 

 
III. 

Latin-Amerika: a felszabadító igazságosság megoldásra váró fel-
adata 

 
Wolterstorff nagyszerő lépést tett azzal, hogy 1981-ben az Amsz-

terdami Szabadegyetemen megrendezett „Kuyper elıadások”-kal felhívta 
a figyelmet annak szükségességére, hogy az északi fejlesztés-orientált 
gondolkodóknak tanulniuk kell a déli latin-amerikai felszabadítás képvise-
lıitıl. A fejlesztéspártiak és a felszabadítás pártiak közötti párbeszéd lé-
nyeges téma lett a globalizáció és a gazdasági igazságosság kérdésének 
késıbbi értékelésében.30 Wolterstorff írt is egy fejezetet a következı 

                                                 
30 Charles R. Strain, szerk., Prophetic Visions and Economic Realities: Protestants, Jews 
& Catholics Confront the Bishop’s Letter on the Economy (Eerdmans, 1989). 
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címmel: „Amsterdam vagy Lima?” Foglaljuk össze az alábbiakban a fel-
szabadítás teológia fıbb vonásait. 

A felszabadítás teológiát mővelı tudósok figyelmének közép-
pontjában az a fejlesztés (modernizációs) elmélet állt, mely szerintük 
nem hozott jó eredményeket Latin-Amerikában. Helyette a függıség 
elméletet tartották megfelelıbbnek, és arra a következtetésre jutottak, 
hogy felszabadításra van szükség.31 Miközben a fejlesztés (modernizáci-
ós) nézet a kapitalizmust, addig a felszabadítás nézet a szocializmust ré-
szesíti elınyben. A legtöbb tudós tudatában van a latin-amerikai társa-
dalmi problémák történelmi hátterének. A követezıket sorolhatjuk fel: 
gyarmati rendszer, feudális-merkantilista rendszer, nagyon késıi megjele-
nése az iparosodásnak, demokráciának és (modern) kapitalizmusnak. 
Mindeközben nem voltak szociáldemokrata pártok, a szociális beállított-
ságú vezetıket pedig erıvel vagy terrorral eltávolították. Az elnyomó 
katonai rezsimek – melyeket gyakran az Egyesült Államok politikája tá-
mogatott – és a globalizáció gazdasági neokolonializmusa mindezt pedig 
csak fokozta. 

Miközben mások hasonló dolgokról beszéltek,32 a felszabadítás 
teológia a korábbiaknál sokkal inkább kiélezte a függıség és a felszabadí-
tás kérdéseit. Foglaljuk össze a felszabadítás teológiák által megfogalma-
zott legjellegzetesebb pontokat: 

 
1. A vallás és a politika tradicionális szétválasztása valójában azt 

eredményezi, hogy az egyház a status quo-t támogatja.33 Egy 
apolitikus teológia is mindig politikus.  

 
2. Éppen ezért a teológiának a hit igaz gyakorlatát kell keresnie.34 

 
3. Az egyház tanítását, igehirdetését és egyéb tevékenységét ideoló-

gia-kritikával kell illetni. Az egyháznak túlságosan gyakran nem 
volt mondanivalója, vagy rossz mondanivalója volt a kolonializ-
mussal, vagy a szabadság és igazságosság oligarchikus elnyomásá-
val szemben.35 

                                                 
31 Frank Sawyer, The Poor Are Many – Political Ethics in the Social Encyclicals, 
Christian Democracy, and Liberation Theology in Latin America (Kampen: Kok, 1992), 
6skk. 
32 Például Eduardo Frei Montalva, America Latina: Opción y esperanza (Barcelona: 
Pomaire, 1977). 
33 Pablo Richard, „Iglesia, Estado Authorico y Clases Sociales en América 
Latina”, 153skk. in E. Tamaz és S. Trinidad, szerk., Capitalismo: Violencia y Anti-
Vida, Tomo I (San José: EDUCA, 1978). 
34 Például Vamos Caminando: A Peruvian Catechism, Pastoral Team of Bambamarca, 
angolra fordította J. Medcalf (London: SCM, 1985). 
35 Gustavo Gutiérrez, A Theology of Liberation (Maryknoll: Orbis, 1973). 
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4. Kiindulásként fel kell ismernünk az önkényeskedı-katonai 

(„nemzeti biztonsági”) rezsimek elnyomó rendszerének törté-
nelmét.36 

 
5. A hatalom neomarxista elemzése (nem ugyanaz, mint a sztáli-

nista ideológia) és egyéb szociológiai megközelítések segítenek 
feltárni a kapitalista világrend negatív jellemzıit. 

 
6. Újfajta keresztyén politikai etikát kell megalkotni a latin-amerikai 

kontextusban.37 Egyértelmővé fog válni, hogy az elidegenítés 
struktúráinak bőnös gyökerei vannak. 

 
7. A felszabadítás teológia a teológia felszabadítását is jelenti. 

Meg kell találni a részvételi teológia mővelésének új útjait, mely 
tartalmazza az élethez és a gondolkodáshoz való jogot.38 

 
8. Alternatívát kell biztosítani a szegényeknek. Az egyháznak a 

némák hangjává kell válnia.39 A Bibliát és a történelmet is újra 
kell olvasni az elnyomottak szemszögébıl. 

 
9. A módszer és a stratégia a tudatosítás legyen. Ezeken keresztül a 

szegények saját történelmük alanyaivá válnak, a perem megszólít-
ja a középpontot, a történelem fonákja elsıdleges témává válik.40 

 
10. Az egyháznak nép közelinek, a népet szolgálónak („populáris-

nak”) mintsem hierarchikusnak kell lennie: a comunidades de 
base mozgalom az a hely, ahol Isten munkálja az üdvösségét ma. 
„Az egyszerő emberek számára a hit a társadalmi problémákhoz 
vezetı út. Társadalmi elkötelezettségük hitükbıl fakad.”41 

 
11. Újra kell gondolnunk a szegénység jelentését mint az elnyomás 

következményét, de mint a Krisztus követésével járó önkéntes 
szegénységet is.42 

                                                 
36 José Comblin, Doctrina de Seguridad Nacional (San José: Nueva Década, 1988). 
37 José Mígues Bonino, Toward a Christian Political Ethics (London: SCM, 1983), 
valamint Enrique Dussel, Etica Comunitaria (Madrid: Paulinas, 1986). 
38 Gustavo Gutiérrez, La Fuerza Histórica de los Pobres (Lima: CEP, é.n.). 
39 Oscar Romero érsek, Voice of the Vioceless: Four Pastoral Letters and Other 
Statements (Orbis, 1985). 
40 Jon Sobrino, The True Church and the Poor (SCM, 1985). 
41 Leonardo Boff, Church, Charism & Power: Liberation Theology and the Institutional 
Church (SCM Press, 1985), 127. 
42 Leornardo Boff, Way of the Cross – Way of Justice (Orbis, 1982). 
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12. A változás forradalmi vagy transzformációs tervére van szük-

ség. 
 
A fentiekbıl az alábbi következtetések vonhatók le: 
 

(1) Az átalakító (fejlesztési) teológia és annak sáfárságról és pluralista demok-
ráciáról szóló keresztyén etikája a világ számos helyén felszabadító volt, 
 

(2) de nem volt képes a globalizáció nagy kérdéseivel megküzdeni, és elfelejtette 
globálisan feltenni a kérdést: ki az én felebarátom? 
 

(3) Latin-Amerika és a világ más helyei számára a felszabadítás teológia fontos 
(fejlıdést hozó) lépést jelentett egy újfajta szabadság és részvételi felelısség felé 
a társadalmi és életszférákban, valamint gondoskodott a globális realitások 
elemzésérıl. 
 

(4) Az élet minden szféráját felszabadító igazságosságot tanulhatunk 
Augustinustól, Aquinói Tamástól, Luthertıl, Kálvintól, Kuypertıl, 
Dooyeweerdtıl, Goudzwaardtól, Küngtıl, Gutiérreztıl, Bofftól, Romerotól, 
Dusseltıl, Sobrinotól, Boninotól és mindazon szentektıl, akikkel oszto-
zunk abban a dicsıségben, hogy Krisztus testének tagjai vagyunk ebben a vi-
lágban. 
 
Az értekezés utolsó részében arra szeretném felhívni a figyelmet, 

hogy mit jelent nekünk keresztyén oktatóknak magunkat és másokat is 
igazságosságra nevelni. 
 

IV. 
Záró megjegyzések: igazságosságra nevelés43 

 
1. Nevelés és oktatás otthon, az iskolában és az egyházban fontos 

tényezı az igazságosság problémáinak megoldásában. 
 
2. Az etikai nevelésnek küzdenie kell az önzı anyagiasság és a hata-

lommal való visszaélés ellen. 
 
3. Az igazságtalan hagyományok kritika nélküli követése helyett, fia-

talnak és idısnek egyaránt meg kell vizsgálnia ezeket a hagyomá-
nyokat. 

                                                 
43 Ezzel a témakörrel foglalkozó felsorolást lásd: Jan Boelens, In balans met het 
goede: Een cultuurfilosofie van onderweijs en samenleving (Kampen: Kok Agora, 1991), 
192skk., valamint Marie Augusta Neal, The Just Demands of the Poor: Essays in Socio-
theology (New York: Paulist Press, 1987). 
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4. Minden életszférában és valóban minden ember számára valódi 

jólétrıl kell gondolkodnunk. 
 
5. Más értékekre és érdeklıdési körökre kell megtanítanunk a fiata-

lokat ahelyett, hogy mindig csak ugyanazt kapják (még több vi-
deofilmet és még több órát az Interneten). 

 
6. A modern/posztmodern társadalmak sok területen fejletlenek: 

fıképpen az etikai és a lelki szférában. 
 
7. A nevelésnek a korrektség új érzetéhez kell vezetnie; békéhez és 

nem háborúhoz; más kultúrák és emberek megbecsüléséhez; nem 
elıítélethez vagy kirekesztı mentalitáshoz. 

 
8. Isten igaz imádásával és felebarátunk szolgálatával (Krisztus sze-

rint ez a két nagy parancsolat) kell felvennünk a harcot a siker, 
erıszak és az önérdek megannyi hamis bálványa ellen. 

 
9. Olyan pedagógiára van szükségünk, mely segít megtanulni, ki-

csoda Isten és hol cselekszik a jelenkori történelemben? 
 
10. A családi nevelés és az iskolai oktatás sok vonatkozása éppen a 

kitőzött célok ellentétét éri el: a rossz oktatás unalomhoz, negatív 
érzésekhez és végül az igazságtalanság és erıszak számos formá-
jához vezet. 

 
11. Ahol az otthon, iskola és egyház teljesen szétválnak, ott kisebb az 

esély a fiatalok együttmőködı alakítására. A szülıket be kell von-
ni az iskola, a tanárokat a gyülekezet, a gyülekezeti lelkipásztoro-
kat a környezetük életébe. 

 
12. A szülık, tanárok és lelkipásztorok sok mindent tanulhatnak a fi-

ataloktól. 
 
13. A családoknak, iskoláknak és egyházaknak részt kell venniük a 

kulturális megújulásban és az igazságosság új formáinak keresé-
sében a társadalom minden területén, különösképpen a peremre 
kerültek között. 

 
14. Tisztelnünk kell a kreativitást a nevelési és oktatási folyamatok-

ban. Sokféle kreatív módja van annak, hogy az emberekben tuda-
tosítsuk az igazságosságot. 
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15. Szülıknek, tanároknak és lelkipásztoroknak maguknak is folya-
matosan törekedniük kell nevelı munkájukban a megújulásra, és 
a szeretet és igazságosság melletti elkötelezettségre. 

 
16. Az oktatásnak gondoskodnia kell a szakosodásról, de az egészben 

tudni gondolkodásról is, különösen egyfajta pozitív etosz révén. 
 
17. Az oktatás célja több legyen, mint diplomaszerzés. Az oktatásnak 

új értelmet és etikai kihívásokat kell adnia fiatalnak és idısnek 
egyaránt. 

 
18. A technokrata korban újjá kell élesztenünk a személyek, a mővé-

szet, a komolyzene és a lelki béke fontosságát Isten ígéretei alap-
ján. 

 
19. Egyetlen otthon, az iskolában vagy az egyházban szerzett tudá-

sunk sem abszolút. Nyitottnak kell lennünk új meglátásokra, új 
megfogalmazásokra és új megvalósításokra. 

 
20. Az oktatás minden formájának tartalmaznia kell bölcsesség és 

ismeret átadását is. 
 
21. Meg kell hallgatnunk egymást, mint férfiak és nık, fiatalok és 

idısek, szegények és gazdagok, feketék és fehérek, déliek és észa-
kiak, keresztyének és buddhisták, iszlámok és ateisták. A pluralis-
ta részvételi oktatás elengedhetetlen az igazságosság gyakorlásá-
hoz. 

 
22. A párbeszéd igazságot és tévedést is tartalmaz. Az igazság nem 

pusztán a legkisebb közös nevezı. 
 
23. Szinte minden vallás azt állítja, hogy szeretetet és igazságosságot 

akar. A vallások fogjanak kezet ezekben a kérdésekben. 
 
24. Az ökumenikus lelkület még nem jelenti azt, hogy fel kell adnunk 

identitásunkat. Csak akkor tudunk együttmőködni, ha van identi-
tásunk. 

 
25. A vallás magánosítása a közigazságosság iránti érdektelenséghez 

vezet. 
 
26. Az oktatásnak magába kell foglalnia a tanár és a tanuló személyes 

tapasztalatait is. 
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27. Egyre inkább EGY VILÁGBAN élünk, és egy olyan oktatás, 
mely az igazságosságra összpontosít, segíthet abban, hogy áthi-
daljuk a konfliktusok egy részét és munkáljuk az igazságosságot. 

 
28. A keresztyén nevelés és oktatás mindig visszatér a forráshoz: Jé-

zus Krisztushoz. A válaszunk nem pusztán egyfajta világnézet, 
hanem egy világmegváltó Úr. 

 
29. Jézus azt mondta, hogy a föld sója vagyunk. Mint ilyenek, meg 

kell ıriznünk azt, ami jó, sebeket kell gyógyítanunk és meg kell 
ízesítenünk a dolgokat. Az igazságosság maga is olyan, mint a só. 

 
 
 




