
ll. JÁNos PÁL PÁPA

Az isteni kegyelem és felelősség pillanata

Kedves Püspök Testvéreim!
Kedves Papok, HívA és Laikusok!
Amerika népeiben Isten új népet választott ki, amelyet beilleszt !Jlegváltó tervé
be, s lehetővé teszi, hogy ők is osztozzanak a Szentlélekben. Adjunk tehát hálát
Istennek a hittérítókért, akik elhagyván szülőhazájukat, életüket adták azért,
hogy a hit, remény és szeretet magvát ültessék el az UjviIágban.

Nem valami Eldorádó vonzotta őket, nem fűződötthozzá személyes érde
kük. Az a sürgető ösztönzés indította őket, hogy megtérítsék testvéreiket,
akik addig még nem ismerték Jézus Krisztust.

A katolikus ,egyház, a Krisztus lelke iránti hűségtől áthatva, az evangeli
zádó legelső lépéseitől kezdve, fáradhatatlanul védelmezte az indián népe
ket, kultúrértékeiket, kiállt az emberiesség mellett a gyarmatosítók lelkiisme
retlen visszaéléSeivel szemben. Montesinos, Las Casas, Córdoba, Juan del
Valle és oly sokan mások leplezték le az igazságtalanságokat és a jogtipráso
kal Jajkiáltásaik készítették elő az utat a személyíség szent értékének elisme
résén alapuló törvényhozáshoz. A keresztény öntudat prófétai bátorsággal
ötvöződött a méltóság és szabadság katedráján, Vitoria iskolájában a sala
mancai egyetemen" és még sok más helyen Spanyolországban és Latin-Ame
rikában. A bennszülöttek védelmezőinekneve jól ismert, s csodálattal és há
lával említjük őket az ötszáz éves évfordulón. C..)

E konferenda célja,.~gy felvázolja az evangelizációs program fő vonalait.
Feladatunk, hogy feltárjuk Krisztus igazságát és az emberiség igazságát s ez
mind mélyebbeil. hatoljon be a társadalom minden szférájába, átalilitva azokat.

Az új evangelizáció

Az új evangelizádó e konferencia összes témájának központi gondolata. Mióta
1983-ban Haitiban találkoztam a CELAM püspökeível. azóta mindig különösen
hangsúlyozom ezt a kifejezést, azért, hogy Amerikában és az egész világon
fölkeltsem a buzgóságot és a lelkesedést az evanglizádóért. (...)

Az új evangelizáció nem jelent "új Evangélium"-ot, mely belőlünk ered, a
mi kultúránkból, vagy az emberiség szükségleteinek elemzéséből. (...)

Az új evangelizációhoz vezető út kiindulópontja az a bizonyosság, hogy
Jézus Krisztusban megfejthetetlen gazdagság rejlik (Ef 3,8), melyet egyetlen
kultúra, vagy korszak sem tud kimeríteni, s melyet mindig el kell vinnünk
az emberekriek, hog),' ezáltal gazdagodjanak. (...)

Az Evangélium ujdonság-jellege nem érinti annak tartalmát, mely meg
változtathatatlan, mert Krisztus "ugyanaz ma és tegnap és örökké". (...) Eb-

.. Lásd a Vigilia 199210. számában.
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ben a tekintetben az Egyház bátorítja, csodálja és tiszteli a teológus hívatését.
Az ő "feladata az, hogy különleges módon törekedjék a sugalmazott Irások
megértésére, amelyet ai egyház élő tradíciója ad tovább." (Instrukció a teo
lógus hivatásáról 6.) (...)

Valóban, az igazság az, amely szabaddá tesz bennünket (Jn 8,32). Meg kell
azonban jegyeznünk, hogy vannak elfogadhatatlan nézetek az igazságról, a
szabadságról ésa lelkiismeretről. Néhányan olyan messzire mennek, ho~y
elszakadásukat igazolni próbálják. "Néha a relativizmusig eljutó teolögíai
pluralizmusra hivatkoznak, mely a hit integritását kérdőjelezimeg." (uo. 34.)
"Akadnak olyanok is, akik azt állíiják, hogy a magisterium dokumentumai
nem tartalmaznak egyebet, mint vitatható teológiát." (uo.) "Szembenállva
vagy vitázva az autentikus Tanítőhivatallalígy létrejön a teológusok valami
lyen parhuzamos Tanítóhivatala". (uo.) Sót, nem hagyhatjuk figyelmen kívül
azt sem, hogy akadályozza az evangelizációt az is, 'hogy "az egyház tanítá
sával szemben ellenzéki álIáspontok alakultak ki, amelyek néha szervezett
csoportok formájában jelentkeznek", hogy sok a nézeteltérés és a széthúzás,
ami nagy kátokat okoz az egyház közösségének." (uo. 32.) C..)

Az új idők megkövetelik azt, hogy a keresztény üzenet ma új apostoli
m6dszerekkel jusson el az emberekhez, tehát olyan nyelven és formában fe
jezzék ki, mely érthető a latin-amerikai népek számára, akiknek olyan nagy
szükségük van Krisztusra és akik annyira szomjúhoznak az Evangélium sza
vaira. Hogyan lehet ma érthetően,mélyen, hítelesen válaszolni az emberek
nek, anélkül, hogy megváltoztatnánk vagy módosítanánk az Evangélium tar
talmának bármely részét? Hogyan szólhatunk annak a kultúrának a szívéhez,
melynek megtérítésére vállalkoztunk? Hogyan beszéljünk Istenről egy olyan
világban, melvben a szekularizáció növekvő méreteket ölt?

Ma népetek egyszerű hite a szekuralizáció támadása alatt áll, s mindez a
vallási és erkölcsi értékekgyengülésével jár együtt. Városi környezetben ki
alakult .egy olyan új típusú goridolkodásmód, mely egyedül a tudományos
és teehnibi haladásban bízik, s szembefordul a híttel. Az emberek az evan
géliumi értékekkel ellentétes életmodelleket kínálnak egymásnak. A szekula
rizáció nyomása alatt az istenhitet úgy mutatják be, mintha fenyegetné az
emberi szabadságot és autonómiát.

Nem feledhetjük azonban azt, amit a nemrég lezajlott történelmi események
is mutattak, hogy amikor bizonyos ideológlék ernyő.je alatt az Istenr61 és az
~l all(otott igazságot megtagadják, lehetetlennévalík emberarcú tár
sadalmat1étrehozni. A Hlétezó szocializmus" kelet-európai rendszereinek buká
sával okunk van azt remélni, hogy ez a kontinens megfelelő következtetéseket
von majd le az.ilyen ideológiák tiszavirá~ életéből. A marxista kollektivizmus
válságának gyökerei nem csupán gazdasagi jellegűek voltak, mint ahogyan ezt
a Centesimus Annus enciklikában hangsúlyoztam, mert az ember személyéről

szóló igazság lényegesen és szükségszerúen lsten igazságához kapcsolódik.
Az új. evangelizációnak átfogó, korszerű és rugalmas választ kell adnia,

amely megerősítia katolikus hitet alapigazságaiban és személyes, családi és
társadalmi vonatkozásaiban is. (...)

A Jó Pásztor példáját követve, gondoskodnotok kell a nyájr61, amely bízik
Bennetek, s meg kelt azt védenetek a farkasok támadásai ellen. Amint jól
tudjátok mindannyian, a szekták és az lIá1vallási" mozgalmak, amelyekre a
Pueblai Dokumentum utal, m~oszlást és zavart keltenek egyházközössége
itekben; ezek terjeszkedésével es agresszivitásával meg kell küzdenetek.
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Mint már sokan közületek hangsúlyozták, a szekták erősödése lelkipász
tori tevékenységünk hiányosságaira világít rá, mely gyakran a képzés hiá
nyából adódik. Ez fenyegeti a keresztény hitet. Azok a katolikusok, akik nem
részesülnek megfelelő egyházi gondozásban - egyebek között a paphiány
miatt -/ nagy számban válnak a szekták igen aktív tevékenységének prédá
jává. Az is előfordulhat, hogyalelkipásztorokban a hívő nem találja meg azt
az erős istenhitet, amelyet a saját életébe átültethétne.

"Ilyen körülmények között - s ez sajnos meg is történik - sok szegény,
egyszerű ember válik a szekták könnyű prédájává. Náluk keresík a vallásos
lelkületet, melyet talán nem találtak meg azokban, akiknek pedig ezt bősé
gükben kellett volna felajánlaniuk." (Los Caminos del Evangelio, 20.) (...)

Lelkipásztori tevékenységünk során foglalkoznunk kell a szekta-jelenség
gel/ hiszen számunkra az emberi személy a fontos, közösségi kapcsolatrend
szerével, illetve Istennel való személyes kapcsolatában. Tény, hogy ahol az
egyház jelenléte dinamikus, mint azokon a plébániákon, ahol az emberek
rendszeres hitoktatásban részesülnek, ahol aktív és közösségí a liturgia, ahol
él a Mária-tisztelet, ahol hatékonya szolidaritás társadalmi kérdésekben, ahol
eredményes a családok, a fiatalok, a betegek lelkigondozása, ott ezek a szek
ták és álvallásos mozgalmak nem tudnak behatolni és megerősödni.

.Az. emberi fejlődés

TI/ az egyház lelkipásztorai jól látjátok a mai Latin-Amerikában azt a súlyos és
kényes .társadalmi helyzetet, amelynek következtében a lakosság egész rétegei
élnek nyomorban és a társadalom peremére szorulva.

A szegények jajkiáltásával szolidaritást vállalva hivatva vagytok arra,
hogy az irgalmas szamaritánus módjára (Lk 10,25-37) cselekedjetek, mivel
istenszeretetünk az ember iránti szeretetünkben fejeződik ki. (...)

Szeretett lelkipásztorok! TI közvetlen közel vagytok testvéreitek szenvedé
séhez, akiket megfosztottak az emberi élethez szükséges létfeltételektől.An
nak ellenére, hogy néhány területen haladás történt, a szegénység tovább él,
sót/ megállíthatatlanul növekedik. .

A problémák csak rosszabbodnak, mivel a megszerzett vagyon veszendő
be megy a sokhelyt már féktelen infláció miatt. Romlik az üzleti élet is bizo
nyos nyersanyagok árának állandó csökkenése miatt. A nemzetközi eladóso
dás rettenetes társadalmi következményekkel jár. A helyzet még súlyosabbá
válik a munkanélküliség növekedésével, mely lehetetlenné teszi, hogy az em
berek gondoskodjanak családjukról és hozzájuttassák őket az alapvető javak
hoz. (lAborem Exercens, 18.)

A helyzet súlyosságának teljes tudatában, megállás nélkül szót emelek a ha
tékony/ igazságos és ugyanakkor sürgető nemzetközi szolidaritás érdekében. Ez
az egész emberiségre, de különösen a gazdag országokra kiterjedő igazságosság
követe1ménrve, melyek nem vonhatják ki magukat a fejlődő országok iránti fe
lelősség aló. Ezt a szolidaritást megköveteli az egyetemes közjó, melyet az em
beri család minden tagjának tiszteletben kell tartania. (GS/26.)

A világ nem nézheti tétlenül a benne zajló zavaros és kaotikus folyamatokat:
az egyik oldalon egyes népek, társadalmi osztályok, családok és egyének soha
nem-látott gazdagságát és privilégiumait; a másikon pedig a nyomorba süllyedt
népeket/ családokat és egyének tömegét, az éhség és betegség áldozatait, akik
nek nincs megfelelő otthonuk, egészségügyi ellátásuk, lehetőségük a tanulásra.
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Mindez ékes bizonyítéka annak a rettenetes káosznak és intézményesített
igazságtalanságnak, melyet sokszor tovább súlyosbít a megfelelő intézkedések
elhúzódása, a passzivitás és az ostobaság, nem is szólva az etikai elvek megsér
tésér61 az adminisztratív tevékenységek során, mínt például a különböző kor
rupdök, Mindezek figyelembe vételével, szükség van"a gondolkodás, a visel
kedés és a struktúrák megváltoztatására," azért, hogy áthidaljuk a gazdag és
szegény országok közötti szakadéket. valamint az egyes országok állampolgárai
között m~.lévő hatalmas ellentéteket. Egyszóval: A szolidaritáS új eszményenek .
le kell gyöznie az ellenőrzésre törekvő régi vágyakat.

Továbbmenve: helytelen és elfogadhatatlan megoldás a demográfiai növe
kedés csökkentése anélkül, hogy figyelembe vennénk az ehhez felhasznált
eszközök erkölcsi vonatkozásait. Nem az a cél, hogy minden áron csökkent
sük azok számát, akik meglúvást kaptak az élet asztalához. Arra van szükség,
hogy nagyobb lehetőségetkínáljunk, és segítsük elő a javak igazságosabb elosz
tását, hogy a teremtés e javaiból mindenki méltányosan részesedjen.

A megoldást világszerte keresni kell. A valódi gazdasági életnek közösség
re, a javak méltányos elosztására kell épülnie mind nemzeti", mínd pedig
nemzetközi szinten. Ebben a tekintetben a latin-amerikai integráció egyike az
olyan tényezőknek, amelyek hatásosan tudnak segítséget nyújtani a konti
nensre egyre nagyobb nyomással nehezedő p'roblémák'ban. A kormányfők
nek igen súlyos a felelőssége, hogy támogassak a már megindult folyamatot,
hogy összefogják azokat a népeket, amelyeket eddig is összekötött a történe
lem, az azonos földrajzi helyzet, a keresztény hit, a nyelv és a kultúra.

A medellini és pueblai konferenciák folytatásaként az egyház egyértelmú
en a szegények mellé áll. Ez nem jelent sem kizár6lagosságot, sem kirekész
tést, mivel a megváltás üzenete mindenkinek szöl,

•
A hátrányosabb helyzetben élő társadalmi rétegek lelkipásztori gondját átérezve
ez az Általános Konferencia m~zsgálhatja annak a lehetőségét, hogya·nem
távoli jövőben olyan találkozó JÖjjön létre, amelyen résztverinének az egész
amerikai kontinens püspöki karainak képviselői.Ez a találkozó formáját illetően
lehetne zsinati, s az lenne a célja, hogy megszervezze az együttműködést a
különböző egyházak közötta lelkipásztori tevéken ség különböző területein. Ez
a találkozó az új eva:felizáció jegyében és a püspö~ egység kifejezéseként meg
vizsgálhatná az ig gosság és szolidaritás kérdését az összes amerikai nemzet
között. Az egyház, a harmadik keresztény ezredév küszöbén, sok ídeolögíaí
akadály megszúnése után, úgy érzi, hogy elodázhatatlan kÖtel~,ho~ az
óriási kontinens népeit lélekben egyesítse. Vallási missziója révén .g segíteníe
kell a szolidaritás elterjesztését a népek között, s ezzel megol ást nyújtana a
lakosság számos rétegét érintő súlyos életkörülmények megjavítására, azok ér
dekében, akik jogos és mindenkit átfogó haladásra, igazságosabb és emberibb
életre vágynak. (...)

Az életet, az anyaméhben történt megtermékenyítéstól a természetes halál
bekövetkeztéig határozottan és bátran védeni kell. Meg kell teremteni Ame
rikában az élet kultúráját, melynek szembe kell állnia a halál ellenkultúrájá
val, mely - az abortuszon, az eutanázián, a háborúkon, a gerillaharcokon,
a gyermeklopáson, a terrorizmuson, az elnyomás és kizsákmányolás egyéb
formáin keresztül - számos országban fenyeget. A kábítószerfogyasztás ki
magasló szerepet játszik az élet e fenyegetései között, és minden hatalomnak
a rendelkezésre álló törvényes eszközökkel harcolnia kell ellene.
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*Manapság a kulturális válság hallatlan arányokat ölt. A jelenlegi kulturális élet
számos pozitív értéket hordoz, nem egy közülük az Evangéliumból származik.
Mégis alapvető vallási értékeket elpusztított, és olyan megtévesztő fogalmakat
terjeszt, amelyek keresztény szempontból nem fogadhatók el.

Az alapvető keresztény értékek hiánya nemcsak a transzcendentális di
menziót homályosította el, s ezzel sok embert még Latin-Amerikában is val
lásos közömbösséghez vezetett; hanem fő oka volt annak a társadalmi bom
lásnak is, amely a kultúra kríziséhez vezetett. A racionalizmus által meghir
detett autonómia nyomán alakult ki az a tendencia, hogy az értékeket a szub
jektív társadalmi megegyezés alapján határozzák meg. Ez gyakran vezet
olyan helyzetekhez, melyek ellentétesek a természetes erkölcsi törvényekkel.
Gondoljunk az abortusz tragédiájára, a génsebészet visszaéléseire, az emberi
élet és méltóság elleni támadásokra. A számtalan választási lehetőség köze
pette ma igen nagy szükség van az alapvető értékek, egyéni és közösségí
nézetek evangéliumi megvilágítására, s ennek nyomán megújító tevékeny
ségre. Különleges erőfeszítéseketkell tennünk, hogy Jézus üzenetét tapinta
tosan úgy ültessük be a kultúrába, hogya keresztény értékek át tudják for
málni a kultúra különböző területeit, megtisztítva azokat ott, ahol szükséges,
segítséget ~~jtva a keresztény kultúra megerősödéséhez.mely képes a meg
újuIásra, fejlődésre, valamint a múlt és a jelen történelmi értékeinek egyesí
tésére, hogy így megfelelhessen mai életünk kihívásainak.

Az evangelizáció egyik célja, hogy intenzívebbé tegye a párbeszédet a tu
domány és a vallás között az igaz keresztény humanizmus megteremtése
érdekében. Meg kell mutatnunk, hogya civilizációt és a világ humanizálását
a tudomány és a technika csak addig képes elősegíteni és támogatni, míg az
Isten bölcsessége hatja át. Bátorítani szeretném az egyetemeket és egyéb fel
sőoktatási központokat, különösen az egyházi intézményeket, hogy az eddi
ginél hatékonyabban folytassák e párbeszédet a tudomány és a vallás között,

VI. Pál pápa ezzel kapcsolatos szavai semmit sem veszítettek azóta erejük
ból: "Az Evangélium és a kultúra közötti szakadék kétségtelenül a mai élet
szerencsétlensége, de az volt más korokban is. Ezért minden eszközt és igye
kezetet fel kell használni az emberi kultúra ill. kultúrák mielőbbievangelizá
ciója érdekében. Ennek az újraélesztése az Evangéliummal való kapcsolatte
remtéssellehetséges. (EN, 20.)

Az "egyház útja az ember", ezért megfelelő választ kell adnia a mai kul
turális válságra. A modernség komplex jelenségével szemben ki kell fejlesz
tenie egy teljesen keresztény kulturális alternatívát. Amennyiben az az igaz
kultúra, amely az emberi egyetemes személyi értékeket fejezi ki, mi tudja
jobban megvilágítani az emberi valóságot, az emberi nagyságot, az élet, a
szabadság és rendeltetésünk értelmét, mint Krisztus Evangéliuma?

A népetek evangelizádóját jelölő fél évezredes évfordulónak e történelmi pilla
natában az új evangelizáció szellemében, Urunk Jézus Lelke által vezérelve arra
hívlak benneteket, testvéreim, hogy az egyházat jelenítsük meg korunk kulturális
útjain, hogy keresztény értékekkel töltsük meg a most alakuló és már létező
kultúrák legmélyebb gyökereit is. Ebben a tekintetben, különös figyelmet kell
szentelnünk az indiánok és az afro-amerikaiak kultúrájának, melybe bele kell ol
vasztanunk mindazt, ami mélyen emberi és emberivé tesz. Az ő életszemléletük,
mely felismeri az emberi lény szent voltát; mély elfogultságuk a természet iránt;
alázatuk, egyszerúségük és szolidaritásuk olyan értékek, amelyeknek ösztönözni-
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ük kell erőfeszítéseinket, hogy az Evangéliumot hitelesen ültessük be a kul
túrájukba - mind emberi fejlődésük szolgálatának, mind pedig elvezetve őket
lsten imádatához "lélekben és igazságban" (Jn 4,23). (...)

Mivel az emberek közötti kommunikáció a kultúra fontos eleme, a modem
tömegkommunikádós eszközöknek igen fontos szerepük van. Egyik fő célo
tok legyen az egyház jelenlétének intenzívebbé tétele a kommunikáció vilá
gában. Eszembe jutnak tiszteletreméltó elődöm, VI. P~ pápa súlyos szavai:
"Az Egyháznak bűnösnek kellene magát éreznie az Ur el6tt, ha nem hasz
ná1ná ki ezeket a hatalmas eszközöket, melyeket az emberi szakértelem na
ponta tökéletesít." (EN, 45.)

A reménység új kora

Az új evangelizáció elengedhetetlen feltétele az, hogy sok képzett lelkipásztor
legyen. A papi hivatásra, a vallásos életre és más lelkipásztori tevékenységre
történ6 előkéSzítést a püspökök fó céljának és Isten egész népe kötelességének
kell tekinteni. t ..)

Az új evangelizáció folyamán a laikusok munkája, különösen a hitoktató
leé, a lISZÓ követeié" , elkerülhetetlenül fontos. Az egyház sokat vár ezektől a
laikusoktól, akik lelkesedéssel, és evangéliumi szellemben dolgoznak az
apostolí mozgalmakban. Munkájukat a lelkipásztori tevékenység egészén be
lül koordináfui kell, hogya hit a társadalmi életben mínél nagyobb mérték
ben jelen lehessen. Kivétel nélkül mindenkit kérek arra, hogy apostoli buz
gósággal munkálkodjon az Ur szőlőskertjében.:

Külön kéréssel fordulok Latin-Amerika ifjúságához. Nekik, akik oly nagy
számban élnek ezen a fiatal kontinensen, aktív részeseivé kell vá1niuk a társa
dalmi és az egyházi életnek a már küszöbön lévő új keresztény évezredben. Meg
kell mutabú nekik a hivatás szépségét, saját nyelvükön nemes és fenséges esz
ményeket kell eléjük támi, amefyekképesek arra, hogy fenntartsák bennük az
igél).yt és a törekvést egy igazságosabb, testvéribb társadalom létrehozására.

Aldott légy, Amerika, Amerika Egyháza, Te, akiben ott él Krísztus, aki 
megkapván a megváltás üzenetét, hittél annak, "amit Neked az Ur mondott."
A IUt a Te örömöd, boldogsá~od forrása. Aldottak legyetek Latin-Amerika
fiai és leányai, fiatalok és felnottek, akik megismertétek a Megváltót!" (oo.)

Legyetek hívek a keresztséghez és ezen az évfordul6n elevenítsétek fel a
nagy ajándékot, melyet kaptatok, fordítsátok szíveteket felé és tekintsetek
arra, ki a középpont és a kezdet, aki minden boldogság alapja, mindennek a
beteljesedése! Legyetek kitárva Krisztus előtt, üdvözöljétek a Szentlelket,
hogy l~yen egy új Pünkösd közösségetekben! ,

Egy uj, örömteli társadalommá valtok majd, ismét átélitek az Ur megváltó
hatalmát és "amit mondott néktek az Ur, beteljesedik."

Amerika Egyháza! Ma az Ur eljön közétek. Hív Benneteket. Ebben a hála-

Óh
adás pillanatában neveteken újra szólít, megújítva Veletek kötött egyezségét.

, bárcsak meghallanátok hang~t, hogy megismerjétek az igaz és a tökéle
tes boldogságot és be1épjetek az Ö házába! (Zsolt 94,7.11)
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