
ÉLÖ VILÁGEGYHÁZ

Az ifjúság éve

. Az ENSZ ai 1985-ös esztendőt az ifjúság nemzetközi évének nyilvánította. A
határozathoz a közgyűlésen a Szentszék küldöttsége nevében Janet Richardson
nővér szólt hozzá 1984. október 19-én. II. János Pál pápát idézte, aki ismételten
a társadalom reményének nevezte az ifjúságot, s utalt a CELAM pueblai hatá
rozatára, amely elsősorban a szegények és az ifjúság szolgálatát tűzte ki célul.
Felidézte azt is, hogy 1984 tavaszán 40 nemzetből 300 ezer fiatal gyűlt össze
Rómában a pápa meghívására a szentév lezárása alkalmából.

Ezután felsorolta azokat a problémákat, amelyekkel a mai ifjúságnak szembe
kell néznie. "A mai fiatalok átélik társadalmunk ellentéteit, az egyenlőtlensé

geket, s annak a lehetőségét, hogy az egész emberiség elpusztíthatja önmagát. Jól
látják, hogy a tudományos haladás nem mindig vezetett igazi emberi fejlődés

hez. .. Sokan elveszítették bizalmukat politikai vezetőikben, mert egy nemzet
vagy hatalmi tömb érdekei vezetik őket, s ezért nem tudnak olyan nemzeti és
nemzetközi rendszert felépíteni, amely tiszteletben tartja az emberi jogokat, az
igazságosságot és a békét. .. Másutt mellőzikvagy kizsákmányolják a fiatalokat,
vagy korlátozzák őket kulturális vagy vallási tevékenységük gyakorlásában ...
Mindennek következtében a fiatalok óhatatlanul eljutnak az alapvető kérdések
hez, s vizsgálják azt is, hogy kultúránk hiteles választ ad-e rájuk: Mi valójában
az élet értelme? Merre tart a világ? Mi a helyünk ezen a világon?"

A fiatalok közül sokan nagylelkűen és önzetlenül, őszintén és eszményekért
lelkesedve keresik a választ ezekre a kérdésekre - gyakran sajnos hiába, mert a
hiányos nevelési rendszer nem segíti elő azt, hogy a fiatalemberek teljes, auten
tikus személyisége kifejlődjék. "Vannak-e ma olyan életvitelű tanáraink, akikre
lelkesen és bizalommal nézhetnek föl a fíatalok? Vannak-e olyan »prófétáink«,
akik fölkelthetik a fiatalok szívében a szomjúságot a jóra, s elindíthatják őket az
igaznak, szépnek és jónak szenvedélyes keresésére?" ;

A legfőbb baj az, hogy "a társadalom elmulasztotta átadni a fiataloknak a tel
jes élet művészetét, amelynek az igaeságban és az igazi embere értékekben kell
gyökereznie. Senki sem tesz föl több kérdést, mint a fiatalok. .. Ha nem teljes
értékű válaszokat adnak eléjük, ez elkeseredéshez. visszahúzódáshoz s elszigete
lődéshez vezet."

A hozzászólás három lényeges területet emel ki az ifjúsággal kapcsolatban: a
családot, a munkát és a kultúrát. .

"A család az a legfontosabb természetes közösség, amelyben a fiatalok szemé
lyes, kulturális és vallási azonosságukat megtalálliatják. .. A családi élet fel
lazulása sok országban súlyos következményekkel jár. " Öngyilkossággal felér,
ha a társadalmak vezetői figyelmen kívül hagyják e tényeket, hiszen ezzel em
bertelen jövőre ítélik az ifjúságot. A fiatalokat a szexualitás területén felelős

önfegyelemre kell nevelni; meg kell tanítani őket arra, hogy erős individualiz
musukról mondjanak le a közösség értékeiért; fedezzék fel a szolidaritás és a
hűség értékét, amely lényeges része az igazi szeretetnek."

A munkalehetőségeket nemcsak a foglalkoztatottság és a termelékenység
szempontjából kell megvizsgálnunk. A munkásnak - bármilyen területen dolgoz
zék is - munkája révén a teremtés művében kell részt vennie. A munka nemcsak
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a pénzkereset miatt fontos, hanern nélkülözhetetlen az ember önmegvalósításá
hoz is. Ezért különösen fájdalmas, hogy a fiatalok közül sokan megfelelő fel
készülés utárr sem jutnak az adottságaiknak és képzettségüknek megfelelő mun
kához, - Hasonló gondokkal találkozunk a kultúrában is. Csak kevés fiatalnak
sikerül művészikezdeményezőerejét és tehetségét kibontakoztatnia.

A hozzászóló ezután utalt arra, hogy II. János Pál pápa január l-ét a béke és
az ifjúság együttes ünnepének szánja, majd hozzátette: "Az emberiség java az
egyetlen cél, amely alkalmas arra, hogy erőink egyesítésének határtalan erejét
megláttassa velünk. A történelem azt bizonyítja, hogy a miénkhez hasonló vál- .
ságos időkben fölléptek olyan szellemi vezetők, akik felismerték azoknak a társa
dalmi viszonyoknak jelentőségét, amelyek az igazi emberi kapcsolatokat segítik
elő, és a növekedéshez szükséges légkört és környezetet teremtenek. Az ő példá
jukonelinduiva a mai nemzedék is talál majd lehetőséget arra, hogy az egész
világközösség számára használható modelleket dolgozzon ki. Ezekben a model
lekben a család, a munka és a kultúra megtalálja a maga szerepét annak a sze
mélynek formálásában, aki nem a társadalomtól elszakadt individuum, hanem a
társadalom embere."

*

A világbéke napja alkalmából kiadott üzenetében II. János Pál pápa az ifjúság
hoz szólt;

"Nehéz időket élünk, amikor a pusztító erőszak és a háború sokfelől fenyeget
bennünket. Egyes népeket a totalitárius hatalom vagy eszmerendszer megakadá
lyoz abban az alapvető jogukban, hogy maguk döntsenek jövőjük felől. Sokak
elmondhatatlanul szenvednek attól, hogy a faji megkülönböztetés, a rájuk kény
szerített száműzetés és a sokféle kínzás megtiporja emberi méltóságukat, Sokak
az éhség és a betegség áldozatává esnek. Sokakat akadályoznak vallásos hitük
gyakorlásában vagy saját kultúrájuk kifejlesztésében.

Az erőszak és az igazságtalanság mélyen benne gyökerezik minden egyes em
ber szívében, mindnyájunknak mindennapi gondolkodásában és magatartá
sában."

A sok rossz láttán sem veszíthetjük el reményünket, mivel hatalmas energiák
szabadulnak fel azoknak a szívéből, akik hisznek az igazságban és a békében,
Jelenlegi válságunk elvezethet gondolkodásmódunk megújításához. "Nem a
veszély és a zavar korát, hanem a remény óráját éljük,'.'

"Néhány éven belűl a ma fiataljai veszik át a felelősséget a családok ésa nem
zetek életéért, a békéért és a közjóért. Már most is egyre többen vetik fol a kér
dést szerte a világon: Mit tehetek? Mit tehetünk? Hozzá akarnak járulni a meg
sérült és meggyöngült társadalom gyógyításához. Uj megoldásokat keresnek a
régi problémákra. A testvéri szolidaritás új civilzációját akarják felépíteni. E
fiataloktól ihletve szeretnék meghívni mindenkit arra, hogy vegye szemügyre
napjaink valóságát."

"Elsőként arra kérlek benneteket, mai fiatalok: ne féljetek a saját ifjúságotok
tól, azoktól a mély vágyaktól, amelyek a boldogságra, az igazságra és a maradan
dó szeretetre irányulnak bennetek. A ti kezetekbe téve a jövő, amely belenyú
lik a következő századba. Csak úgy fórmáljátok a történelmet, ha egészen meg
szabadítjátok jelenlegi útjaitól. Ehhez mélységesen kell bíznotok az emberben és
az emberi hivatás nagyságában - ehhez a hivatáshoz pedig tisztelni kell az igaz
ságot, az emberi személy méltóságát és sérthetetlen jogait,"

"Ti, mai fiatalok egyre tudatosabban és érzékenyebben átérzitek felelőssége

teket embertársaitokért . .. Egyesek hajlamosak arra, hogy az embert fenyegető
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súlyos veszélyek láttán elmeneküljenek a felelősségvállalástól az alkohol és a
kábítószerek, a rövídlejáratú szexuális kapcsolatok, a közöny, a cinizmus, sőt az
erőszak vílágába ... Ne szűnjetek meg az igaz válaszokat megkeresni. azokra a
kérdésekre, amelyekkel szembetalálkoztok."

"Nem kerülhetitek el azt a feladatot, hogy kialakítsátok a magatok emberesz
ményét. Mi adja meg az emberi lény méltóságát és nagyságát? Ezt a kérdést föl
kell tennetek magatoknak, de az előttetek járó nemzedéknek is, a szüleiteknek,
és mindazoknak, akik jelenleg felelősek a világ javaiért és értékeiért. Ha becsü
letesen és nyíltan keressük a választ erre a kérdésre, akkor öregnek és fiatalnak
egyaránt újra át kell gondolnia a saját cselekedéteit és történeimét . .. Szüleitek
talán úgy érzik néha, hogy több anyagi jóval halmoztak el, mintha ez volna az
élet megoldása. Ezáltal azonban olyan világot adtak át a fiatal nemzedéknek,
amely elszegényedett a lényeges lelki értékekben, szegényebb lett a békében és
az igazságban." .

"Ez a kérdés egy másik, még alapvetőbb kérdéshez vezet el: Ki az Istenetek?
. .. Ma az ember ki van téve annak a kísértésnek, hogy embersége nevében
utasítja el Istent. Ez a visszautasítás ázonban a félelem árnyékát veti az em
berre. Ha Isten meghal az emberi személylelkiismeretében, ott félelem születik,
s kikerülhetetlenül bekövetkezik az embernek, Isten képmásának a halála."

"El kell döntenetek, hogy milyen értékekre akarjátok felépíteni a társadalmat,
Az általatok választott értékek fogják meghatározni, hogy a nemzetek kapcsola
·tait továbbra is tragikus feszültségek árnyékolják-e be. Milyen értékeknek köte
lezitek el magatokat most ifjúságotokban? Beéritek-e annak a múltnak az öröksé
gével, amelyben a gyűlölet és az erőszak elfojtja a szeretetet és a kiengesztelő-

dést?" .
A pápa ezután a szeretet, az igazság és az együttes erőfeszítés értékét részle

tezi. Választanunk kell, hogy forrásainkat a fegyverkezésre vagy a fejlődésre for
dítjuk-e. Itt azonban nem csupán az energiák hovafordításáról van szó. Az igazi
béke nemcsak a háború hiányát jelenti, a fegyverzet-rendszerek leszerelését. A
maga igazi és teljes értelmében a fejlődés nem szűkíthető le csupán gazdasági
tervekre vagy technikai célkitűzéseksorozatára, bármilyen fontosak legyenek is
ezek.

A pápa ezután arra szólítja fel a vílág ifjúságát, hogy vállaljanak felelős részt
"az emberi személy hatalmas szellemi kalandjában": az emberi hivatásnak meg
felelően építsék fel az ember egyéni és társadalmi életét. "Az élet a fölfedezés
zarándokútja: föl kell fedeznetek azt, hogy kik vagytok; azokat az értékeket,
amelyek megformálják az életeteket, azokat a nemzeteket és népeket, 'akikkel
egybefűz a szolidaritás." ,

Befejezésül a pápa a keresztény fiatalok különös felelősségéreutal, hiszen ők

tudatában vannak annak, hogy Isten gyermekei, az. isteni természet részesei, s
szívüket Isten békéje tölti' el.

L. L.
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