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Örömhírre éhezve a
járványidőben1
Az egyház ajándékai a közjó számára

CAROL KINGSTON-SMITH2
Az olyan globális eseményeket, mint egy járvány, ritkán éljük meg egyformán.
A globális trendek figyelembevételével jobban megérthetjük a helyi kontextust, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy helyi szinten hatékony választ tudjunk
adni a helyzetre. A következőkben felsorolunk néhány kulcsfontosságú témát,
és megvizsgáljuk, hogy az egyház missziója hogyan válaszolhat ezekre.

Politika
Azt várnánk, hogy egy járvány esetén az ilyen események kezelésére létrehozott
globális intézmények megerősödnek. A járványhelyzet első hat hónapjában azonban a nemzetállamok látszanak megerősödni.3 Sok kormány eddig sosem látott
módon gyakorolta hatalmát, látszólag azért, hogy a járvány hatásait kordában
tartsa. A lassan begyűrűző diktatúra veszélye - növekvő biztonsági intézkedések,
megfigyelés és rendőrségi felügyelet - sok országban aláásták a féltve őrzött
demokratikus értékeket, és sokan félnek, mit hoz a bizonytalan jövő. Ugyanakkor
a civil társadalom megerősödésére is látunk jeleket: a helyi „jószomszédi kap
csolatok” gyarapodnak, és több régióban is növekszik a demokráciáért, alulról
jövő kezdeményezésekért és jólétért küzdő kezdeményezések száma, melyek
zászlóra tűzik egy elszámoltathatóbb és humánusabb gazdaság kialakítását.
1. A tanulmány eredeti angol verziója a Lausanne Global Analysis 2020 szeptemberi számában
jelent meg, és a Lausanne Global Analysis engedélyével kerül publikálásra magyar nyelven.
Az eredeti folyóirat kéthavonta megjelenő, és ingyenesen hozzáférhető kiadványáért a www.
lausanne.org/analysis weboldalra érdemes ellátogatni.
2. A cikket Szabó Tünde fordította magyar nyelvre.
3. Karen DeYoung & Liz Sly, ‘Global Institutions are Flailing in the Face of the Pandemic,’
The Washington Post, 15 April 2020, accessed 13 May 2020, https://www.washingtonpost.
com/world/national-security/global-institutions-are-flailing-in-the-face-of-thepandemic/2020/04/14/39630b96-7e8e-11ea-9040-68981f488eed_story.html

46

EVANGÉLIUMI FÓKUSZ

Gazdaság
Ian Goldin, a globalizáció okozta rendszerkockázat szakértője és a The
Butterfly Defect című könyv szerzője 2014-ben megjósolta, hogy a következő
pénzügyi válságot egy járvány fogja okozni. A jelenlegi gazdasági hatásvizsgálatok az 1929-es nagy gazdasági világválsággal vonnak párhuzamot,
és a második világháború óta nem látott GDP zuhanást mutatnak. A legoptimistább előrejelzések is globális visszaeséssel számolnak a COVID-19
helyzetet követően.4
Egy járvány mindannyiunkra hatással van, de nem ugyanannyira, és nem
ugyanúgy: csak a foglalkoztatást és az üzleti életet vizsgálva is kettős hatást,
egyszerre fellendülést és csődöket láthatunk. Ugyan az utóbbi években
már megkezdődött az ellátó láncok folyamatos deglobalizálása, de azokon
a területeken, ahol erre lehetőség van, a belföldi kulcságazatok előtérbe
kerülését felgyorsítja a járvány okozta zavar a globális kereskedelemben
és munkaerő áramlásban.5 A turizmus és utazás ágazatban a hosszútávú
következmény akár 50 millió munkahely megszűnése is lehet, az újbóli fellendülésig pedig legalább 10 hónapnak kell eltelnie, ami Ázsia gazdaságát
különösen súlyosan érinti.6

Környezet
Szakértők egyre szélesebb köre ismeri fel az összefüggést az új betegségek megjelenése, illetve az éghajlat és biodiverzitás változásai között. Ők a jelenlegi
járványt vészjelzésnek tartják, amelyre sürgősen oda kell figyelnünk. Az illegális állatkereskedelem, erdőirtás és intenzív mezőgazdálkodási módszerek
mind hozzájárulnak a környezet egyre nagyobb mértékű pusztulásához és a
környezeti kockázatok súlyosbodásához.7
Bár a kijárási korlátozások olyan azonnali előnyökkel járnak, mint például
a légszennyezés csökkenése,8 de ezek valószínűleg a városi területeken
rövidéletűek lesznek, ahogy a gazdaság újra mozgásba lendül majd.

Társadalom
A járvány széleskörű és mélyreható társadalmi következményekkel jár, amelyek
mindenkit érintenek. Ha a kormányok és közösségek nem biztosítják a szükséges
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támogatást azoknak, akik elvesztették a munkájukat és kilátástalan helyzetbe
kerültek, a társadalom további szétbomlása aligha elkerülhető. A mentális
egészség romlására utaló bizonyítékok csak egyike a globális közegészségügyi
problémák növekvő listájának. Komoly aggodalomra ad okot a növekvő éhezés
jövőbeli valószínűsége. A jelenleg éhezéssel súlytottak becsült száma akár több
mint duplájára, 265 millió főre emelkedhet, nagyrészt Afrikában és Dél-Ázsiában.9

Kinek a története nyer?
A járványok folyamatos kihívásainak leküzdéséhez globális kapcsolatokban, de lokális szinten kell gondolkodnunk, hogy szembe tudjunk nézni a
szegénység, egyenlőtlenség, klímaváltozás, biodiverzitás-csökkenés, antibio
tikum-rezisztencia és pénzügyi válságok fenyegetéseivel, és ezek hatásaival a
munkahelyekre és megélhetésre a világ minden táján.
Goldin szerint a jelentős globális együttműködés és az élet sok területén
pozitív újrakezdés küszöbén állhatunk. „Az emberiség ezen elképesztő évszázadában” a lényeg nem az, hogy „kinek a hadserege nyer, hanem hogy kinek
a története nyer.”10 Hozzátette, hogy globális szinten fel kell ismernünk az
élet értékességét és méltóságát, illetve a nem emberi teremtett világgal való
egymásra utaltságunkat. Nem nehéz elképzelni, milyen szerepet játszhat ebben
egy hívő keresztény bizonyságtevő.

Missziós vonatkozások
„Csak az segíthet át minket ezen a járványon, ha összefogunk a közös jó
érdekében”11. A világi médiában vallásos és spirituális ébredésekről szóló hírek
egyértelművé teszik, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzet újfajta nyitottságot
eredményezett. Rowan Williams jól összefoglalja, mi a feladatunk ezekben
az időkben: „Újra fel kell fedeznünk a morális és spirituális politikát - ami a

9. ‘Wider Working Paper 2020/43 Estimates of the Impact of COVID-19 on Global Poverty,’
United Nations University UNU-Wider, accessed 5 May 2020 https://www.wider.unu.edu/sites/
default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2020-43.pdf
10. Ian Goldin, ‘The World After Corona-Globalisation, Risk and the Future’, Online lecture, 23
April 2020, accessed 11 May 2020 https://www.howtoacademy.com/events/the-world-aftercorona-globalisation-risk-and-the-future
11. Eugene Linden, ‘What Might the Post-Pandemic World Look Like?’ TIME, 9 April 2020,
accessed 13 May 2020 https://time.com/5818578/post-pandemic-world-look-like

48

EVANGÉLIUMI FÓKUSZ

közjót szolgálja, ami felelősségre vonható. Ami bizalmat kelt.”12
Mindezekre válaszolva bemutatom az egyházi misszió három kulcsfontosságú
ajándékát, amelyekkel hitben, reménnyel telve és szeretetben szolgálhatjuk a
közös jót, járványok alatt és járványok között:

1. Az erős alapokon álló, megbízható jelenlét ajándéka
Nem kell messzire mennünk, hogy lássuk annak a negatív hatását, ha „kicsúszik
a lábunk alól a talaj”. A lakóhelyüket elhagyni kényszerülő személyek száma
ezekben az időkben magasabb, mint valaha. 70,8 millió13 ember otthonától
elszakadva, ismeretlen közösségekben él, ennek minden bizonytalanságát és
kockázatát elszenvedve. Visszavonhatatlan szövetségünk alapján feladatunk
megvédeni és gondoskodni a közösségünk kiszolgáltatott helyzetben lévő tagjairól, akiket aránytalan mértékben sújtottak a járvány negatív hatásai. Köztük
vannak az otthonukat elhagyni kényszerülők is.
A szubszidiaritás elve decentralizálja a hatalmat, átruházva azt a problémához
legközelebb állókra. Ez alapján a helyi keresztények hatékony segítséget nyújt
hatnak mind a kiszolgáltatott csoportokra való figyelemfelhívásban, mind
pedig a szükségek gyakorlati betöltésében ott, ahol nincs megfelelő, vagy
egyáltalán létező támogató infrastruktúra. Így jelentősen hozzájárulhatunk
a civil társadalom megerősödéséhez és ellenálló képességéhez, különösen
azokon a területeken, ahol gyenge, vagy épp autoriter állam működik.
Wendell Berry, mezőgazdász-teológus és korunk prófétája már felhívta a
figyelmünket arra, hogy fontos szeretnünk a környéket, ahol lakunk, és gondoskodnunk róla: ami jó a környezetünknek, ebbe beleértve a természetet is
- ami az otthonunk, és Isten jó ajándéka számunkra - az nekünk is jó. Berry ezen
kívül egyértelmű összefüggést lát azon felfogás között, amely megengedi a természetes világ romlását, és amely megtűri, vagy akár támogatja is az etnikai
vagy gazdasági kisebbségekkel szembeni rossz bánásmódot és erőszakot.14 A
jelenlegi járvány felhívta a figyelmet a számos problémára, amit a természetes
12. Sebastian Shehadi & Miriam Partington, ‘How Coronavirus is Leading to a Religious Revival,’
NewStatesman, 27 April 2020, accessed 11 May 2020 https://www.newstatesman.com/politics/
religion/2020/04/how-coronavirus-leading-religious-revival
13. ‘UNHCR’s annual Global Trends Report’ released on 19 June 2019, accessed 30 April 2020
https://www.unhcr.org/ph/figures-at-a-glance
14. Wendell Berry, ‘Think little, From A Continuous Harmony: Essays Cultural and Agricultural,’
reprinted in the Whole Earth Catalog 1969, accessed 14 May 2020 https://berrycenter.
org/2017/03/26/think-little-wendell-berry
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világ (és saját testünk) rossz kezelésével okoztunk, és Berry más keresztény
természetvédőkkel egyetértésben emlékeztet bennünket arra, hogy hűséges
elköteleződéssel komolyan kell vennünk az imát, amely Isten akaratát kéri,
amint a mennyben, úgy a földön is, ezzel megbékélve és kegyelembe visszahelyezve az emberi és nem emberi teremtést is.
Így ahol csak lehetséges, meg kell erősítenünk a helyi jelenlétet, és törekednünk arra, hogy fenntartsuk a földnek és vele szövetségben egybekötött
lakóinak méltóságát és tisztességét. Ezt a velünk született bölcsességet sokan
a misszióban hajlamosak vagyunk elhanyagolni.

2. A ’szeretet és józanság’ ajándéka
A „koronavírus infójárvány” nyomán most sokkal fontosabb meglátnunk
az igazmondás és a társadalomba vetett bizalom fontosságát, mint valaha.
Az igazság keresésén túllépő, digitálisan behálózott világunkban a misszió
egyik kulcs szerepe, hogy tovább ápoljuk a „szeretet és józanság lelkét”
(2Tim 1:7). A büszkeség, önérdek és tudatlanság az igazság eltorzulásához
vezettek, a közvéleményt dominálva pedig félelmet és bizalmatlanságot
szülnek. Az egyház küldetésének szerepe itt kulcsfontosságú. Ehhez pedig
mélyen és naprakészen ismernünk kell a helyi kontextust, és alázattal kell az
igazságot szolgálnunk, akármennyire is felbolygatja ez a jelenlegi megszokott
kapcsolódásainkat.
Félelem helyett szereteten és a béke evangéliumának szolgálatán alapuló
józansággal kell törekednünk az igazságra.
Komoly aggodalomra ad okot, hogy a keresztényeket a múltban és a jelenben
is sokszor félelemkeltő összeesküvés-elméletek megalkotásával azonosítják,
amelyek veszélyes viselkedési mintákat, vagy akár egyes társadalmi csoportok elleni erőszakot is okoztak. Eközben a keresztények más kisebbségekkel
együtt maguk is többször összeesküvés-elméletek áldozataivá váltak.15
Félelem helyett szereteten és a béke evangéliumának szolgálatán alapuló
józansággal kell törekednünk az igazságra. Válságos időkben meg kell találnunk
a módot arra, hogy hatékonyan fedezzük fel és kommunikáljuk az igazságot.

15. Ben Cohen, ‘Covid-19 Conspiracy Theories Putting Christian Minorities at Risk,’ EAUK News
and Views, 22 April 2020, accessed 11 May 2020 https://www.eauk.org/news-and-views/covid19-conspiracy-theories-putting-christian-minorities-at-risk
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Ezen kívül lehetőséget kell adnunk arra, hogy profetikus és életadó kapcsolatok
épüljenek a hitünk „nagy eseményei” és mindennapi életünk „apró eseményei”
között. Ezek a történetek kifejezik a reménységünket Isten mindent helyreállító
akaratában, „amint a mennyben, úgy a földön is”.

3. Az együttműködés ajándéka
Moussa Faki Mahamat, az Afrikai Unió Bizottságának elnöke azt nyilatkozta,
hogy a járvány „szolgáljon a multilateralizmus és szolidaritás himnuszául.”16
Az együttműködés természetünk és hivatásunk része, a közös jó érdekében
határokon és különbségeken átnyúlva kell együtt dolgoznunk. Helyi közösségeinket ellenállóbbá tehetjük a bizonytalan időkben, ha komolyan vesszük az
elhívást, hogy a közösség megerősítésében szeretettel, kreativitással, elszántan és buzgón vegyünk részt. Így a szeretetszolgálatunk a megtestesülés
központi üzenetét közvetíti, hogy Isten szereti ezt a világot, és vágyik arra, hogy
visszaállítsa a bölcsesség és szeretet állapotába, amelyre költők és próféták újra
és újra emlékeztetnek minket - ez az Örömhír legfőbb üzenete.

Konklúzió
A múlt tanulságai arra indítanak bennünket, hogy megvizsgáljuk, a módszereink és struktúráink vajon megfelelőek-e a céljaink eléréséhez. Min kell
változtatnunk ahhoz, hogy hatékonyan járulhassunk hozzá közösségeink
fejlődéséhez és a közös jóhoz? Az evangéliumi történetekben gyakran láthatjuk, hogy Jézus hogyan reagált arra, amikor félbeszakították munkáját egy
kéréssel, hogy egy sürgető szükséget betöltsön. A COVID-19-t is kezelhetjük egy ilyen különleges fennakadásként, miközben Jézus példáját követve
megmutatjuk, hogy Isten szeretetének uralma eljött, amint a mennyben,
úgy a Földön is.
Bár a járvány hatásai széleskörűek, ugyanakkor rávilágítanak arra, hogy az
egyháznak újra vissza kell találnia a tanítványság holisztikus természetéhez
– azzal, hogy hűségesen vállaljuk azt a helyi szintű, szövetségen alapuló felelősségünket, hogy szeretjük a földet és lakóit; hogy ápoljuk az igazságot és a
16. Anastasia Kalinina, ‘What the World Can Learn from Regional Responses to COVID-19,
World Economic Forum, 1 May 2020, accessed 7 May 2020 https://www.weforum.org/
agenda/2020/05/covid-19-what-the-world-can-learn-from-regional-responses
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bizalmi kapcsolatokat; végül pedig, hogy felismerjük a közös jóért való együttműködés bölcsességét.
Hogy ezt elérjük, Jézus első követőihez hasonlóan hátra kell hagynunk a
büszkeségünket és önközpontú meggyőződéseinket, alázattal közelítenünk
a közösségeink felé, és együttműködnünk a béke hírnökeivel, akikkel az utunk
során találkozunk. Így szavainkkal és cselekedeteinkkel is hirdethetjük az
igazság, bölcsesség és szeretet soha véget nem érő királyságát.
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