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II. János Pál pápa üzenete
a 24. békevilágnapra

"Ha békét akarsz, tartsd tisztelet
ben mindenember lelkiismeretét"

Az egyetlen emberi családot alkotó népek ma egyre inkább kívánják az ember. szabad
sága számára oly lényeges lelkiismereti szabadság tényleges elismerését és jogi védel
mét. Ennek a világbéke szempontjából alapvető szabadságjognak különböz6 szempont
jaival már két békevilágnapi üzenetemben foglalkoztam.

1988-ra írt üzenetemben a vallásszabadság közös átgondolására szólítottam fel. Az
emberek vallási meggy6z6désének nyilvános, az állami élet minden területén való meg
vallása jogának biztosítása az emberek békés egymásmellett élésének elengedhetetlen
tényez6je. liA béke alapjai - írtam akkor - mélyen a szabadságban és a lelkiismeret
nek az igazságra nyitottságában gyökereznek." A rákövetkez6 évben ezt a gondolatsort
tovább vittem, amikor néhány gondolatot adtam el6 az etnikai és vallási kisebbségek
jogainak feltétlenül szükséges tiszteletér61, Ifa jelenlegi társadalom egyik legkényesebb
kérdésér61 ...mert az egyaránt érinti minden egyes ország társadalmi és állami életének
alakítását és a nemzetközi közösség életét." (l989-re szóló üzenet 3. p.) Ebben az esz
tend6ben olyan megfontolásokat szeretnék el6adni, amelyek minden egyes ember lelkiis
merete tiszteletben tartásának jelentóségére vonatkoznak, különösen abból a szempontból,
hogy ez a világbéke nélkülözhetetlen alapja.

L A lelkiismereti szabadság ésa béke

Az elmúlt év eseményei különösen sürgetően vetették fel annak szükségességét, hogy
konkrét lépések szükségesek a lelkiismereti szabadság teljes tiszteletben tartása érdeké
ben mind a törvények, mind az emberi kapcsolatok területén. A gyors változások tel
jesen világosan bizonyítják, hogy az emberi személyt nem lehet olyan tárgyként kezelni,
amelyet kizárólag számára ellen6rizhetetlen er6k irányítanak. Ellenkez61eg, az emberi
személynek - esend6sége ellenére - megvan az a képessége, hogy önszántából ke
resse és felismerje a jót, megismerje és elutasítsa a rosszat, az igazság mellett kötelezze
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el magát, és szembeforduljon a tévedéssel. Mert amikor Isten megteremtette az embert,
szívébe írt egy törvényt, amelyet mindenki felfedezhet (vö. Róm 2,15) és éppen a lelki
ismeret az a képesség, melyetörvény szerint különböztet és cselekvésre indít. Az ennek
való engedelmessége adja éppen az ember méltóságát. (Gaudium et spes 16. p.)

Semmiféle emberi tekintélynek nincs joga egy ember lelkiismeretébe beavatkozni. Ez
a társadalommal szemben is az ember transzcendenciájanak bizonyítéka és mint ilyen,
érinthetetlen. Ez a lelkiismeret azonban nem az igazság és tévedés fölött álló abszolút
fórum, hanem legbens6bb természete szerint magában foglalja az objektív, mindenki
számára azonos igazsághoz való viszonyt. Ezt az igazságot mindenkinek lehet és kell is
keresnie. Ebben az objektív igazsághoz való viszonyban rejlik a lelkiismereti szabadság
jogosultsága, mert az szükséges előfeltétele annak, hogya minden ember számára kö
telező igazságot keressük és mihelyt megfelelően felismertük, elfogadjuk. Ez azt is je
lenti, hogy mindenkinek tiszteletben kell tartania minden egyes ember lelkiismeretét és
nem szabad megkísérelni bárkire is ráerőltetni a maga "igazságát", jóllehet teljes joga
van a maga meggyőződése megvallásához, anélkül, hogy közben a másképp gondol
kodókat megvetné. Az igazság csak a maga erejével érvényesül. Az ember legbensőbb jo
gával ellenkezik, ha megtagadják tőle a teljes lelkiismereti szabadságot, különösen is
az igazság keresésének szabadságát, vagy megkísérlik ráerőltetni az igazság értelmezé
sének egy bizonyos módját. Ez kiélezi az ellenszenveket és feszültségeket; feszült és
ellenséges kapcsolatokat, sőt nyílt konfliktusokat teremthet a társadalomban. Tehát ez
a lelkiismereti sík az, ahol az igazi és tartós béke megteremtésének problémája rejlik és
ahol ezt a problémát hatékonyabban lehet megoldani.

ll. Az abszolút Igazság csak Istenben található

Az objektív igazság létezésének biztosítéka Istenben, az abszolút Igazságban van. Az
igazság keresése tehát objektív értelemben azonos az Isten keresésével. Ez önmagában
eléggé bizonyítja a lelkiismereti szabadság és a vallásszabadság közötti bens6 összefüggést.
Másrészt érthetővé teszi, hogy Isten szisztematikus tagadása és azok a rendszerek, ame
lyeknek konstitutív eleme ez az istentagadás, homlokegyenest szembenállnak a lelkiis
mereti szabadsággal és vallászabadsággal. Aki viszont a végső igazság és Isten közötti
kapcsolatot vallja, az nemcsak a nem-hívők kötelességét, de jogát is elismeri az igazság
kereséséhez, mely az isteni misztérium felfedezéséhez és alázatos elfogadásához vezethet.

III. A lelkiismeret alakítása

Minden ember komoly kötelessége lelkiismeretének alakítása, éspedig az objektív igazság fé
nyében, melynek ismerete senkitől sem tagadható meg és megismerésében senki sem
akadályozható. Onmagában az a jog, hogy lelkiismeretünk szerint cselekedjünk anél
kül, hogy egyszersmind vallanánk azt a kötelességet, hogy lelkiismeretünket az igazság
és az Isten által szívünkbe írt törvény szerint igyekezzünk alakítani, a valóságban azt
jelenti, hogy az ember csak saját korlátozott szempontiait akarja követni és érvényesí
teni. Ez távol van attól, hogy hatékonyan hozzájáruljon a világbéke megtermtésének nehéz
feladatához. Ellenkezőleg, az igazságot szenvedélyesen kell keresnünk, követnünk és leg
jobb képességeink szerint megélnünk. Ez az őszinte igazságkeresés nemcsak mások kere
sése iránti tiszteletre vezet, hanem ahhoz a követelményhez is, hogy közösen keressük azt.

A lelkiismeretalakítás fontos feladatában a családnak kiemelkedő szerepe van. A szü
lők komoly kötelessége, hogy gyermekeiket legkisebb koruktól segítsék az igazság ke
resésében és követésében, a jó keresésében és előmozdításában.

Alapvetó szerepe van továbbá a lelkiismeret alakításában az iskolának, ahol a gyer
mek és a fiatal egy szélesebb világgal találkozik, mely gyakran egészen más, mint a
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családi környezet. Ténylegesen a nevelés erkölcsileg sohasem közömbös, akkor sem, ha
az erkölcsi és vallási "semlegességet" igyekeznek hirdetni. Az a méd, ahogyan a gye
rekeket és fiatalokat alakítják és nevelik, szükségszerüen olyan értékeket tükröznek,
amelyek befolyásolják a mások és az egész társadalom megértését. Az emberi személy
természetével meg mélt6ságával és Isten törvényével összhangban a fiatalokat iskolás
korukban arra kell segíteni, hogy az igazságot felismerjék és keressék, az igazi szabad
ság követelményeit és korlátait elfogadják, és mások megfelel6 jogát tiszteljék.

A lelkiismeret nevelése veszélybe kerül, ha hiányzik az alapos vallásos nevelés. Ho
gyan tudná egy fiatal az emberi máltóság követelményeit teljesen megérteni anélkül,
hogy épp e mélt6ság forrásával, az ember Teremt6jével kapcsolatba kerülne? Ebben az
összefüggésben kiemelked6 fontosságú a család, a katolikus egyház, a keresztény kö
zösségek és más vallási intézmények szerepe. Az államnak a törvények és nemzetközi
nyilatkozatok értelmében (vö. például legújabban az ENSZ 1981-es nyilatkozatát a val
lási türelmetlenség és diszkrimináci6 ellen) jogaikat e területen biztosítania és támogat
nia kell. A család és a vallási közösségek feladata az emberekért és objektív értékeikért
val6 elkötelezettségük folyamatos erősítése és elmélyítése.

Sok más intézmény és szervezet mellett nem elhanyagolható a társadalmi tájékoz
tatóeszköziik különleges szerepe sem a lelkiismeret alakításában. A mi modem, gyors
kommunikáci6val rendelkez6 világunkban a tájékoztatási eszközök rendkívül fontos,
sót lényeges szerepet játszanak az igazság keresésének el6mozdításában, ha elkerülik,
hogy csak ennek vagy annak a személynek, ennek vagy annak a csoportnak vagy
ideológiának korlátozott érdekeit propagálják. Ezek a tájékoztat6 eszközök az emberek
egyre nagyobb sokaságának gyakran az egyetlen információs forrást jelentik. Milyen
felel6sségteljesen kell tehát az igazság szolgálatába állniuk!

IV. A türelmetlenség: komoly fenyegetés a béke ellen

A béke ellen komoly fenyegetést jelent a türelmetlenség, amely mások lelkiismereti
szabadságának visszautasításában nyilvánul meg. A történelem eseményeib6l fájdalma
san megtanultuk, hogy ez milyen túlkapásokhoz vezethet.

A türelmetlenség a társadalmi élet minden területén tetten érhet6 és azon személyek és
kisebbségek háttérbe szorításában vagyelnyomásában nyilvánul meg, akik, ill. amelyek
törvényes életvitelükben próbálják saját lelkiismeretük szavát követni. A közéletben a tü
relmetlenség nem hagy helyet a politikai vagy szociális döntések pluralitásának, minden
kire rákényszerítve ezáltal a polgári és kulturális szervezet uniformizált látásmódját.

Ami a vallási türelmetlenséget illeti, nem tagadhatjuk, hogya katolikus egyház vi
lágos tanítása ellenére, miszerint senkit nem lehet a hitre kényszeríteni (Dignitatis hu
manae 12. o.) a századok során nem kevés nehézség, sót viszály támadt a keresztények
és más vallások követ6i között. (Nostra aetate 3. o.) A Il. Vatikáni zsinat nyomatékosan
elismerte ezt, amikor megállapította, hogy " ...Isten népének életében - ez a nép pedig
a történelem viszontagságai között zarándokol- el6fordult az evangéliumi szellemnek
kevésbé megfelel6, sót azzal ellenkez6 cselekvésmód is" (Dignitatis humanae 12. p.).

Még ma is sok a teend6 a vallási türelmetlenség leküzdésének területén, amely a
világ különböz6 részein szorosan kapcsolódik a kisebbségek elnyomásához. Sajnos ta
núi vagyunk olyan prábálkozásoknak, hogy másokra ráer6szakoljanak egy bizonyos
vallási eszmét - vagy közvetlenül, prozelitizmus segítségével, mely a valóságos kény
szer eszközeihez nyúl, vagy közvetve, bizonyos társadalmi vagy politikai jogok meg
tagadásával. Különösen kényesek azok a helyzetek, amelyekben egy sajátos vallási sza
bály az állam törvényévé válik, vagy erre irányul, anélkül, hogy megfelel6 módon
figyelembe venné a vallás és a politikai társadalom illetékessége közötti különbséget.
Ha azonosítják a vallási törvényt a polgárival, valójában elfojthatják a vallásszabadsá
got, s6t korlátozhatnak vagy megtagadhatnak más elidegeníthetetlen emberi jogokat is.

83



Erre vonatkozóan szeretném megismételni, amit az 1988-as békevilágnapi üzenetemben
mondtam: "Abban az esetben is, amikor egy állam sajátos jogi helyzetet biztosít egy
meghatározott vallásnak, kötelessége, hogy törvényesen elismerje és hatékonyan tisz
teletben tartsa minden állampolgár lelkiismereti szabadságához való jogát ugyanúgy, mint
az id6szakosan - munkavállalás vagy más okból- ott éló külföldíekét.; Mindez érvényes
a kisebbségek polgári és politikai jogaira és azokra a helyzetekre, amelyekben egy szélső

séges laicizmus a lelkiismeret tiszteletben tartása nevében valójában megakadályozza a
hívőket annak a joguknak gyakorlásában, hogy nyilvánosan kifejezzék hitüket

A türelmetlenség egyfajta fundamentalizmus gyümölcse is lehet, amely visszatérő

kísértést jelent. Könnyen vezethet súlyos visszaélésekhez, mint amilyen a másság min
denfajta nyilvános kifejezésének gyökeres elnyomása, vagy egyenesen a szölás
szabadság megtagadása. A fundamentalizmus is vezethet a másmilyenek kizárásához
a polgári életb6l, vagy vallási téren a "megtérést" kikényszeritó intézkedésekhez. Egyet
len személynek vagy csoportnak sem lehet joga ahhoz - bármennyire is szívén viseli
saját vallása igazát -, hogy megkísérelje elfojtani azok lelkiismereti szabadságát, akik
nek más a vallási meggyőződésük, vagy arra indítani őket bizonyos társadalmi kivált
ságok és jogok csábításával vagy megvonásával, hogy megváltoztassák vallásukat. Más
esetekben odáig jutnak el, hogy még szigorú büntető intézkedésekkel is megakadályoz
zák, hogya személyek szabadon más vallást választhassanak. mint amelyhez pillanat
nyilag tartoznak. A türelmetlenség ehhez hasonló megnyilvánulásai nyilvánvalóan nem
mozdítják elő a világ békéjét.

Ahhoz, hogy kiküszöböljék a türelmetlenség hatásait, nem elég, hogy"védelmezzék"
az etnikai vagy vallási kisebbségeket, lefokozva így őket kiskorú polgárokká, vagy az
állam gyámkodása alatt élő egyének kategóriájába. Ez a diszkrimináció olyan formájá
hoz vezetne, amely akadályozza, sót lehetetlenné teszi a társadalom harmonikus és
békés fejlödését. Inkább arra van szükség, hogyelismerjék és biztosítsák azt az elfojtha
tatlan jogot, hogy mindenki saját lelkiismeretét követhesse, egyedül vagy közösségben meg
vallhassa és gyakorolhassa. a saját hitét, feltéve ha nem sértik a közrend követelményeit.

Paradox módon megvan a veszélye annak, hogy azok, akik korábban a türelmetlen
ség különbözö formáinak áldozatai voltak, maguk is a türelmetlenség új helyzeteit
teremthetik meg. A világ egyes részein az elnyomás hosszú időszakánakvége - ennek
során nem tartották tiszteletben mindenki lelkiismeretét és elfojtották azt, ami a személy
számára a legértékesebb volt. Az új korszak most ne váljék a türelmetlenség új formá
inak alkalmává, bármennyire is nehéz lehet a kiengesztelődés a volt elnyomóvaJ.

A lelkiismereti szabadság, helyesen értelmezve, saját természeténél fogva mindig az
igazságnak van elkötelezve. Ezért nem vezet türelmetlenséghez, hanem türelemhez és ki
engesztelődéshez. Ez a türelem nem tétlen erény, mivel gyökerei a tevékeny szeretetbe
nyúlnak és arra irányul, hogy pozitív elkötelezettséggé alakuljon át, amely mindenki
számára biztosítja a szabadságot és békét.

V.A vallásszabadság: békét teremtő erő

A vallásszabadság jelentósége arra indít, hogy nyomatékosan hangsúlyozzam: a val
lásszabadság joga nem csupán egyike az emberi jogoknak, "hanem ez a jog a legalap
vetoób, mert minden ember méltöságának első forrása Istenhez fűződő lényegi kapcso
lata, aki Teremtője és Atyja, akinek képére és hasonlatosságára van teremtve, mivel
értelme és szabad akarata van." (Elhangzott 1984. márc. lO-én a Lateráni egyetemen)
"A vallásszabadság, mint az ember méltóságából eredő elfojthatatlan követelmény, az
emberi jogok épületének alapköve" 0988-as békevilágnapi üzenet) és ezért a lelkiisme
reti szabadság legmélyebb kifejeződése.

Nem lehet nem észrevenni, hogyavallásszabadságra vonatkozó jog magát az emberi
személy önazonosságát érinti. A mai világot jellemző egyik legfontosabb szempont a
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vallás szerepe a népek ébredésében, a szabadság keresésében. Sok esetben a vallásos
hit tett képessé egész népeket önazonosságuk megőrzésére,sőt erősítésére.Olyan nem
zeteknél, ahol akadályozták, sőt üldözték a vallást, megpróbálva azt a múlt túlhaladott
jelenségei közé utalni, ez a vallás újból hatalmas felszabadító er6nek bizonyult.

A vallásos hit olyannyira fontos a népek és az egyes emberek számára, hogy meg
őrzése érdekében sok esetben minden áldozatra képesek. Valóban minden kísérlet az
ember számára legdrágább vallás elnyomására azt a veszélyt rejti magában, hogy végül
nyílt vagy rejtett lázadáshoz vezet.

VL Az Igazságos jogrend szükségessége

Annak ellenére, hogy nemzeti és nemzetközi téren különbözö nyilatkozatok hirdetik a
lelkiismereti és vallásszabadság jogát, még mindig sok kísérlet történik a vallási elnyo
másra. Megfelelő jogi garanciák - alkalmas eszközök - híján ezek a nyilatkozatok
gyakran arra vannak kárhoztatva, hogy holt betúk maradjanak. Ezért kell méltányolni
azokat az újabb törekvéseket, amelyeknek célja az, hogy a hatályos jogi szabályozásokat
(vö. többek között az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 18. cikkelyét, a Helsinki
Zárönyilatkozator, a gyermek jogaira vonatkozó egyezmény 14. cikkelyét) új, hatéko
nyabb, a vallásszabadság megszilárdítására alkalmas eszközökkel erősítsékmeg. Ennek
a teljes jogi védelemnek valóban ki kell zárnia minden vallási kényszert, mint a béke
komoly akadályát. Ugyanis "ez a szabadság abban áll, hogy minden embemek men
tesnek kell lennie a kényszert61 akár egyesek, akár csoportok vagy bárminemű emberi
hatalom részéről, mégpedig úgy, hogya vallás tekintetében senki se legyen kénytelen
lelkiismerete ellen cselekedni, se ne akadályozzák abban, hogy - jogos határok között
-lelkiismerete szerint cselekedjék akár magánéletében, akár a nyilvánosság előtt, akár
egymagában, akár másokkal társulva." (Dignitatis humanae 2. p.)

A jelen történelmi pillanat sürgőssé teszi azoknak a jogi eszközöknek az erősítését,

amelyek alkalmasak arra, hogya lelkiismereti szabadságot politikai és társadalmi téren
is előmozdítsák. A nemzetközileg elismert jogi szabályozás fokozatos és állandó fejlő

dése ebben az összefüggésben a béke és az emberi család haladásának egyik legbizto
sabb alapja lehet. Lényegében arról van szö, hogy nemzeti és regionális síkon párhu
zamos törekvések eredményezzék azt, hogy minden ember, bárhol is lakjék, nemzetkö
zileg elismert jogi normák védelmét élvezhesse.

Az állam kötelessége, hogy az alapvető lelkiismereti szabadságot ne csak elismerje,
hanem elő is mozdítsa, mégpedig a természetes erkölcsi törvény és a közjó szükségle
teinek fényében, tiszteletben tartva minden egyes ember méltóságát. Ebben az össze
függésben említésre méltó, hogya lelkiismereti szabadság nem jelent jogot a lelkiisme
reti okokból történő tiltakozás megkülönböztetés nélküli alkalmazására. Ha a szabad
ság a szabadosság menlevelévé vagy mentségévé válik és mások jogainak korlátozására
vezet, akkor az állam kötelessége, hogy polgárai elidegeníthetetlen jogait törvényesen
megvédje az ilyen visszaélésekt61.

Mindazokhoz, akik közéleti felelősséget hordoznak - legyenek azok államfők vagy
kormányfők, törvényhoz6k, tisztviselők, vagy mások - különleges és sürgető felhívást
szeretnék intézni: minden szükséges eszközzel biztosítsák mindazok igazi lelkiismereti
szabadságát, akik joghatóságuk alatt élnek, és fordítsanak különös figyelmet a kisebbsé
gek jogaira. Ez nemcsak az igazságosság kérdése. Ez arra is szolgál, hogy békés és
harmonikus társadalmi feljódést mozdítsanak elő. Végül szinte feleslegesnek tűnik még
egyszer hangsúlyozni, hogy az államoknak szigorú erkölcsi és jogi kötelessége az álta
luk aláírt nemzetközi egyezmények betartása.
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VILPluralista társadalom és világ

Elismert nemzetközi normák létezése nem zárja ki azt, hogy bizonyos állam- és kor
mányzati formák legyenek, amelyek különleges társadalmi-kulturális realitásnak felel
nek meg. Ezeknek az államformáknak is biztosítaniuk kell minden polgárok teljes lel
kiismereti szabadságát és semmiképp sem szabad ürügyet keresniük az általánosan
elismert jogok megtagadására vagy korlátozására.

Ez annál is inkább érvényes, mivel mai világunkban ritkán tartozik egy ország teljes
lakossága ugyanazon valláshoz, vagy egy és ugyanazon etnikumhoz, illetve ugyanazon
kultúrához. A tömeges népmozgások a világ különbőzö részein soknemzetiségű és
sokvallású társadalom kialakulásához vezettek. Ebben az összefüggésben mindenki lel
kiismeretének tiszteletben tartása nagyobb sürgősséggel jelentkezik és új kihívást jelent
a társadalom minden területén és szervezetében, valamint a törvényhozók és kormány
zati hatalmat gyakorlók számára.

Miként kell tiszteletben tartani egy országon belül a különbözö hagyományokat,
szokásokat, életmódokat és vallási kötelességeket és közben csorbítatlanul megőrizni a
saját kultúrát? Hogyan kell egy vezetó kultúrának új elemeket felvennie, integrálnia,
anélkül, hogy elveszítené saját identitását, és nem kívánatos ellentéteket támasztana? E
nehéz kérdésekre a válasz a mások lelkiismeretének tiszteletére valógondos nevelésben talál
ható, melynek eszközei a más kul túrák és vallások ismerete és a fennálló különbségek
kiegyensúlyozott megértése. Mi volna a sokféleségben megvalósuló egység jobb eszkö
ze, mint mindenki közös béketörekvése és a szabadság közös elfogadása, mely megvi
lágítja és értékeli minden egyes ember lelkiismeretét? A rendezett társadalmi együttélés
is megkívánja, hogy a különbözö kul túrák tartsák tiszteletben és kölcsönösen gazdagít
sák egymást. Az inkulturációra való őszinte törekvés a vallások közötti megértést is
szolgálja.

A vallások közötti megértés terén az utóbbi években sokminden történt. A közös
feladatok érdekében elengedhetetlen a tevékeny együttműködés,amely a nagy vallások
számos közös értékén alapul. Erre az együttműködésre éppúgy szeretnék bátorítani,
mint a hivatalos párbeszédekre, amelyek a nagy vallási csoportok képviselői között
folyamatban vannak. A Szentszéknek erre van egy szerve - a Vallasközí Párbeszéd
Pápai Tanácsa -, amelynek az a célja, hogy előmozdítsa a párbeszédet és együttmű

ködést más vallásokkal, természetesen mindig híven a katolikus önazonossághoz és
mások önazonosságának teljes tiszteletéhez.

Mind az együttműködés, mind a vallásközi párbeszéd hozzájárulást jelent a békéhez,
ha teljes bizalommal, tisztelettel, őszinteséggel történik. "Az embemek fejlesztenie kell
lelkét és lelkiismeretét, s ez gyakran hiányzik a mai embernél. Az értékek elhanyagolása
és a világunkat á~áró identitásválság ennek a kérdésnek a megoldására, valamint újbóli
keresésre és kérdezésre ösztönöz minket. A lelkiismeretünkben születó bels6 fény ad
értelmet annak a fejlődésnek, mely az ember javára irányul, Isten terve szerint minden
egyes ember és minden ember javára." (Beszéd mohamedán fiatalokhoz Casablancában
1985. aug. 20.). Eza lelkiismeret törvényeinek és a saját vallás parancsolatainak fényé
ben történő közös keresés a jelenlegi társadalmi igazságtalanságok és a háború okaival
szembesít minket - alapot teremtve az együttműködés számára, a szükséges megol
dások keresésére.

A katolikus egyház szívesen kötelezi el magát arra, hogy a béke előmozdítására

irányuló őszinte együttműködés minden formáját támogassa. Az egyház azzal járul
hozzá különösképpen ehhez az együttműködéshez, hogy tagjai lelkiismeretét a mások
előtti nyitottságra, mások tiszteletére, türelemre - mely nem választható el az igazság
keresését6l - és szolidaritásra neveli. (Beszéd a Szentszéknél akkreditált diplomaták
hoz 1986. jan. 11.)

86



VIIL A lelkiismeret és a keresztény ember

Jézus Krisztus tanítványai, akik az igazság keresésében lelkiismeretüket követik, tudják,
hogy nem bízhatják magukat egyedül saját erkölcsi megkülönböztető képességükre. A
kinyilatkoztatás megvilágítja lelkiismeretüket és megismerteti Isten embereknek adott
nagy ajándékát, a szabadságot. (vö. Sir 17,6). Isten nemcsak minden egyes ember szí
vébe, "az ember legrejtettebb magvába és szentélyébe" írta a természeti törvényt, "ahol
egyedül van Istennel" (Gaudium et spes16. p.), hanem ki is nyilatkoztatta saját törvényét
a Szentírásban. ott találjuk azt a felszólítást, jobban mondva parancsot, hogy szeressük
Istept és kövessük ezt a törvényét.

O megismertette velünk akaratát. Kinyilatkoztatta nekünk parancsolatát, amelyben
elénk adta "az életet és a boldogságot, a halált és a boldogtalanságot" és arra szólít fel
minket, hogy "az életet válasszuk..., amennyiben,Urunkat, Istenünket szeretjük, hallga
tunk szavára és ahhoz tartjuk magunkat; mert O a mi életünk, Ó az életünk hosszúra
nyúlása..." (Deut 30,15-20). Szeretetének teljességében figyeli az ember szabad választását
a legnagyobb értékek tekintetében, amelyeket keres, és ily módon nyilvánítja ki teljes tisz
teletét a lelkiismeret szabadságának drága ajándéka iránt. Törvényei maguk a tanui ennek,
melyek akaratának és az erkölcsi rosszal szembeni abszolút engesztelhetetlenségének töké
letes kifejezői, és amelyekkel épp a keresés végcélja felé mutat, mert e törvények a szabad
ság felhasználására szolgálnak és nem akarják azt eleve akadályozni.

De Isten nem elégedett meg azzal, hogya teremtés és az ember iránti olthatatlan
szeretetét csupán meghirdesse. Ó "úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda,
hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen... Aki az igazsághoz szabja
tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt
végbe." (Jn 3,16.21).A Fiú nem késlekedett magát az Igazságnak kijelenteni (vö. Jn 14,6)
és minket arról biztosítani, hogy ez az igazság fog megszabadítani. (Jn 8,32)

Az igazság keresése során a keresztény ember az isteni kinyilatkoztatáshoz fordul,
mely Krisztusban a maga teljességében jelent meg. Krisztus az egyháznak azt a kűlde

tést adta, hogy ezt az igazságot hirdesse és az egész egyháznak az a kötelessége, hogy
ahhoz hú legyen. Nehéz feladatom Péter utódaként éppen az, hogy ezt az állandó
hűséget azáltal biztosítsam, hogy megerősítem testvéreimet a hitben. (Lk 22,32).

A keresztény embemek mindenki másnál jobban kötelezve kell éreznie magát, hogy
lelkiismeretét az igazság szerint alakítsa. Milyen alázatosan és felelősséggel kelllelkiisme
rete szavára hallgatnia, látva Isten kinyilatkoztatásának Krisztusban adott mérhetetlen
dicsőségét! Mily nagyon kell csalódnia korlátozott fényében, mily gyorsnak kell lennie
a tanulásra, mily tartózkodónak az ítéletben! A minden korban visszatérő kísértések
egyike - a keresztények között is - az, hogy magunkat emeljük az igazság normájává.
Az individualizmus által megjelölt korunkban ez a kísértés sokféle kifejezési formát
találhat. Annak, aki az igazságban van, az alázatos szeretet a jellemzője. Igy tanítja az
isteni szó: Az igazság a szeretetben épül. (vö. Ef 4,15)

Ugyanezen igazságban, arra kaptunk meghívást, hogy az egységet és ne a szakadást,
a kiengesztelődést és ne a gyűlöletet vagy türelmetlenséget mozdítsuk elő. Az igazság
ban való ingyenes részesülésünk azt a súlyos felelősséget rója ránk, hogy csak azt az
igazságot hirdessük, mely szabadságra és békére vezet mindenkit: a Jézus Krisztusban
testté lett Igazságot.

Ennek az üzenetnek a végén mindenkit arra hívok fel, hogy elmélkedjék minden egyes
ember lelkiismeretének tiszteletben tartásáról a maga területén és a maga sajátos fele16ssége
fényében. A társadalmi, kulturális és politikai élet minden területén elengedhetetlen a lelki
ismereti szabadság tisztelete. Ha mások lelkiismeretének tiszteletével közösen keressük az
igazságot, továbbhaladhatunk a szabadság útjain, amelyek Isten terve szerint a békére
vezetnek.

A Vatikánból, 1990. december 8-án

Rosdy Pálfordítása
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