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I. Bevezetés

A~ Konferencia id6pontját egy jelentős esemény ihlette: Az Új VI1ág megtérí
tésének 500.évfordulója. Attól az időtől kezdve Isten szava megtermékenyítette
népeink kultúráját, így e népek történelmének elválaszthatatlan részesévé vált.
Most összejöttünk az igazság iránti alázattal, Istennek szóló köszönettel csodá
latos ajándékaiért, és bocsánatkéréssel azok miatt a tagadhatatlanul sötétfoltok
miatt, amelyek erre az ídőszakra árnyékot vetettek.

A Latin-Amerikai Püspökök IV. Altalános Konferenciája célul tűzte ki az
új evangelizáció alapelveinek kidolgozását, amely által Krisztust latin-Ame
rika minden lakosa szívébe zárja, megvallja és megjeleníti élete és cselekede
tei során. Az a mi feladatunk, hogy Krisztus, az egyház és az emberiség
igazsága minél mélyebben járja át a társadalom minden rétegét, s így folya
matosan át is alakíthassa. Munkánk célja az új evangelizáció.

Találkozónk közvetlen kapcsolatban és folytonosságban van az ezt meg
előző hasonl6 összejövetelekkel: az elsővel, melyet 1955-ben Rio de Janeiro
ban, a másodikkal, melyet 1968-ban Medellinben, és a harmadikkal, melyet
1979-ben Pueblában tartottak. Maradéktalanul megerősítjük az akkor hozott
határozatokat és az ott kidolgozott irányelveket.

Ezek az események értékes egyházi tapasztalatokkal gazdagították a püs
pöki tanítást, kontinensünk egyházainak és társadalmának javára. Ehhez a
vezérfonalhoz most hozzáadjuk az evangelizáció iránti elkötelezettségünket,
amely mostani találkoz6nkon megfogalmazást nyert.

IL Félelem ésremény között

Népeink nagy többsége szenved a tragikus létfeltételek következtében. Ezt napi
lelkipásztori tev&enységünk során tapasztaljuk, és számos dokumentumban
világosan lci.fejezésre juttattuk. Amikor fájdalmunk ránk nehezedik, Istennek
Mózeshez intézett szavai vissZhangoznak fülünkben: "láttam népem nyomorú-
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ságát, és hallottam panaszukat; igen, ismerem szenvedését... Ezért kivezetem
őket egy szép, tágas országba..." (Ex 3,7-8).

Ezek a körülmények megkérdőjelezhetikreményünket. A Szentlélek ereje
azonban megerősíti, megsziIárdítja a reményt: a hitet Jézus Krisztusban, aki
meghalt és feltámadott, aki megtartja ígéretét, hogy mindig velünk lesz (Mt
28,20>. Ez a hit megmutatja számunkra, milyen figyelmes és együttérző ő

minden emberi szükség láttán. Keressük a módját annak, hogyan lehet meg
valósítani azt, amit ő tett és tanított; hogy magunkra vállaljuk az emberiség
fájdalmát, s azon munkálkodjunk, hogy ezt a fájdalmat a megváltás útjává
alakítsuk.

A jelenkori helyzet arra az evangéliumi történetre emlékeztet bennünket,
amely a béna emberről szöl, aki 38 éve ült a gyógymedence közelében, de
nem volt senkije, aki belesegítette volna a vízbe. A mi evange1izációnk célja
az, hogya gyakorlatban megvalósítsuk Jézusnak a rokkanthoz intézett sza
vait: "Kelj föl, fogd ágyadat és járj!" (Jn 5,1-8)

nl. A misszi6 által megval6sult remény

Az Új Evangeli7Jició

A Szentatya 1983-as haiti látogatása megújult, és sokkal aktívabb lelkipásztori
tevékenységre bátorított és lelkesített bennünket egyházainkban. Ezt az "Uj
Pünkösd" égisze alatt kialakult akciót"Uj Evangelizációnak" nevezzük. Az em
mauszi tanítványokról szölö elbeszélés Lukács Evangéliumából bemutatja ne
künk a feltámadott Jézust, aki bejelenti a "Jó Hír'vt, Ez mintaként szolgálhatna
az Uj Evangelizáció számára. .

Jézus fölkeresi az embereket és követi őket útjukon, részt vesz életük
örömeiben és reményeiben, nehézségeikben és bánatukban. "

Mi is szeretnénk közelebb kerülni testvéreinkhez, hogy kísérjük őket;

hirdetjük az ember értékét és méltóságát, s a hittel fényt derítünk történel
mükre, arra az útra, amelyen naponta járnak.

Jézus nemcsak megközelíti "az utazókat, hanem Ó maga lesz az út (Jn 14,6);
behatol személyes élményeik, érzéseik, viselkedésük mélységeibe. Egyszerű
és közvetlen párbeszédben mindent megtud arról, ami foglalkoztatja őket. A
feltámadott Krisztus figyelemmel kísérí tanítványainak fejlödését, vágyait,
keresését, problémáit és nehézségeit is. Jézus tanítványaival a gyakorlatban
is megvalósítja azt, amire korábban egy törvénytudót tanított: az összevert
és az út mellett fekvő haldokló sebei és nyögése határozzák meg, mi a leg
sürgősebb teendő útjukon (Lk 10,25-37). Az irgalmas szamaritánusról szölö
példabeszéd mindannyiunkat közvetlenül érint. Elsősorban azokra gondo
lunk, akik szenvednek: a betegekre, az egyedül élő öregekre, az elhagyott
gyerekekre. Azokra, akik az igazságtalanság áldozatai lettek: a perifériára
kerültekre. a legszegényebbekre, azokra, akik a nagyvárosok peremén élnek,
a bennszülöttekre és az afro-amerikaikra, a földnélküli parasztokra, az elül
dözöttekre és az otthontalanokra, a jogaiktól megfosztott nőkre. Az elnyomás
egyéb formái szintén kihívást jelentenek számunkra: az erőszak, a pornográ
fia, a kábítószerfogyasztás, a terrorizmus, a gyermekrablás és más égető
problémák.
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Az Úr jelenléte nem redukálható csupán emberi szolidaritásra. Jézus, mi
közben tanítványainak megmagyarázta az irásokat, kijavította a valóságnak
nem megfelelő messianizmus és egyéb ideológiák hibáit, amelyek rabul ejtik
az embereket. Az irások magyarázatával megvilágította helyzetüket, és a re
mény távlatait nyitotta meg előttük.

Jézus magatartása az emmauszi tanítványokkal megmutatja, mi Isten terve
minden teremtményével, és mi az emberiség rendeltetése.

Arra szólítjuk fel a lelkipásztorokat, hogy mélyedjenek el lsten igéjének
tanulmányozásában, elmélkedjenek róla, hogy életükben megvalósítva hú
ségesen átadhassák másoknak is.

Uj módszereket kell találnunk arra, hogy az Evangéliumnak a társadalmi
renddel kapcsolatos etikai követelményei eljussanak azokhoz, akik pluralista
társadalmunk építésében részt vesznek. Az egyház társadalmi tanítása a ke
resztény üzenet lényeges részét alkotja. Ennek tanítása, terjesztése, elmélyí
tése és alkalmazása elkerülhetetlenül fontos népeink Uj Evangelizációja so
rán.

Az írásmagyarázat nem volt elegendő ahhoz, hogy felnyissa a tanítványok
szemét, hogy a hit erejével lássák meg a valóságot. Bizonyára mélyen meg
rendültek, de az a jel, amelyből végül is felismerhették az élő és halottaiból
feltámadott Jézust, a kenyér megtörésének konkrét jele volt. Emmauszban
egy otthon nyílt meg olyasvalaki előtt, aki zarándokként utazott. Krisztus
felfedte titkát útitársai előtt, és azáltal, hogy osztozott életükben, ismerték fel
őt, aki élete során semmi mást nem tett, mint önmagát adta testvéreinek, s
életének ezt az ajándékát kereszthalálával pecsételte meg.

-. Most, hogy az elmélkedés és imádság e napjai véget értek, visszatérünk a
helyi egyházunkat alkotó otthonokba, hogy mindezt megosszuk testvéreink
kel, akikkel együtt mindennapi életünket alakítjuk. Különösen azokra vonat
kozik ez, akik legközelebbi munkatársaink a szolgálatban: papjainkra és dia
k6nusainkra, akiknek őszinte szeretetünket és köszönetünket fejezzük ki.

IV.A f6lelkipásztori feladatok

Abból a célból, hogy Krisztus népeink életének középpontjába kerüljön, az
ÖSSZeS híveket Uj Evangelizációra hívjuk, különösen a laikusokat, köztük a fia.:
ta1ságot is. Bizonyosak vagyunk abban, hogy sok fiatal - a hatékony hivatás
gondozás nyomán - elfogadja az Urnak a papi életre szóló hívását.

A missziós egyházban a megújított hitoktatás és az eleven liturgia lehet
eszköze annak, hogy a hívők közel kerüljenek egymáshoz, hogy szentebb
életet éljenek, különösen azok, akik eddig távol voltak míndettöl, vagy kö
zömbösek,voltak az egyház iránt.

- Az Uj Evangelizádó intezívebbé teszi majd egyházaink missziós tevé
kenységét, s ez felelőssé tesz bennünket azért, hogy határainkon túl, más
népeknek is elvigyük azt a hitet, mely hozzánk 500 évvel ezelőtt érkezett:

Az Uj Evangelizádó nevében elkötelezzük magunkat arra, hogy a latin
amerikai és karib-tengeri népek sokoldalú fejlődésénmunkálkodjunk azzal a
céllal, hogy ez a segítség elsősorban a legszegényebbekhez jusson el.

- Az emberi fejlődés során a családnak, ahonnan az élet ered, elsőbbségi
és alapvető helyet kell biztosítani. Ma sürgető és szükséges támogatni és
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megvédeni az életet, mert ezt sok támadás fenyegeti a modem társadalom
számos pontjáról.

Támogatnunk kell azt az evangelizációt, amely behatol népeink közös kul
túrájának legmélyebb gyökereibe, különös figyelmet szentelve a gyorsan fej
lődő városi kultúrának is.

- Az Evangélium átadása céljából hatékony oktatási programot kell ki
dolgoznunk, fel kell a modem kommunikációs eszközöket használnunk.

~ Üdvözlések és jókívánságok

Nem akarjuk üzenetünket befejezni anélkül, hogy ne köszöntsünk néhány cso
portot és személyt, akiknek vállán különösen nagy egyházi és társadalmi fele
lősség nyugszik. Udvözletünket küldjük papjainknak és diakónusainknak, elkö
telezett munkatársainknak, akik részt vállalnak küldetésünkből, akik minden
nap jelen vannak gondolatainkban és imáinkban... Ugyanolyan szeretettel gon
dolunk a hívő férfiakra és nőkre, a világi intézmények tagjaira, a lelkipásztori
munkatársakra, a katekétákra, a bázisközösségek és egyházi mozgalmak irányí
tóira, az egyházközösségek tagjaira és pásztoraira, akik a IV Konferencia anya
gából új erőt merítenek egyházi munkájukhoz. Köszönetet mondunk annak a sok
misszionáriusnak, férfinak és nőnek, akik az első órától kezdve, nehéz körülmények
között, öníeláldozéan, sőt, életük kockáztatásával hirdették az Evangéliurnot kon
tinensünkön Orömmel vettük, hogy találkozónkon testvér-egyházak megfigyelői

is részt vettek. Nekik és általuk a többi egyháznak is, amelyekkel osztozunk Jézus
Krisztus, a mi Megváltónk iránti hitben, testvéri üdvözletünket küldjük, hogy az
Ur által kijelölt órában teljesítsük Jézus Krísztus szellemi örökségét: "Hogy mind
nyájan egyek legyenek... hogy higgyen a világ..." (Jn 17,21).

Nagyrabecsüléssel gondolunk a bennszülöttekre, e területek őslakóíra,

akiknek gazdag. kultúrája mostani kultúránk alapját képezi, valamint azon
családok ezreinek Ieszármazottaira, akik valamikor Afrika különböző terüle
teiről érkeztek. Arra törekszünk, hogy Urunk Jézus Krisztus Evangéliumának
papjaiként szolgáljuk őket. Köszöntjük a társadalom építőít és' vezetőit, a
kormányokat, a törvényhozókat. a bírákat, a politikai és katonai vezetőket,

az üzletembereket, a szakszervezeti vezetőket és minden jóakaratú embert,
aki az emberi méltóságot tisztelve segíti és védi az életet, védelmezi az em
beri jogokat, keresi és őrzi a békét, kerülve a fegyverkezési verseny minden
formáját. Innen, a IV. Konferenciár61 bíztatjuk őket fontos küldetésük teljesí
tésére az emberiség szolgálatában, arra, hogy kötelezzék el magukat az igaz
ság, a szolidaritás és az egységes fejlődés szolgálatában, hogy döntéseiket az
erkölcsi elvek vezessék.

Azt szeretnénk, hogy az Úr nevében közzétett üzenetünk visszhangozzék
a latin-amerikai és Karib-tengeri családokban. Kérjük, hogy a családok, az
élet szentélyei, megfelelő nevelés által növeljék az Evangéliumot gyermekeik
szívében. Abban a korban, amelyben a halál kultúrája fenyeget, az Evangé
liumban találják meg a forrást, "mely az örökkévalóság felé árad". A szülők,

példájuk és szavaik segítségével saját család-egyházuk legfőbb pásztorai. E
santo domingói konferencia bármely határozata általuk válhat gyü
mölcsözővé.

Bátorítjuk a kultúra területén működőket, hogy gyújtsék össze erőiket a
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nevelés szolgálatában, mely a jövő kulcsa, a társadalmi dinamizmus lelke,
minden ember joga és feladata, hogy létrehozzuk a valódi és egységes hu
inanizmus alapját.

Felhívjuk mindazokat, akik a tömegkommunikációban dolgoznak, legye
nek fáradhatatlan szóvivőia megbékélésnek, állhatatos védelmezőiaz emberi
és k.eresztény értékeknek, legyenek az élet védelmezői, a remény, a béke és
a szolidaritás katalizátorai az emberek között.

VL Végkövetkeztetés

Ezt az üzenetet tehát teljes bizalommal küldjük Isten latin-amerikai és karib-ten
geri népeinek. Ugyanezzel az érzésselküldjük míndenkínekkülönös tekintettel
a fia~! akiket hívunk, hogy legyenek aktív részesei a társadalmi és az
egyházi életnek a küszöbön álló új keresztényévezred idején. Azokhoz szólunk,
akik. bár nem osztoznak velünk keresztény és katolikus hitünkben, mégis elfo
gadják e santo domingói ülés üzenetét, mert felismerik azt, hogy keresztény és
evangéliumi hmnanizmusra szólít fel, melyet ők is nagyrabecsülnek és életük
benmegvalósítanak.

A Santo Domingé-í konferencia segítsen hozzá ahhoz, hogy megújítsnk
el6deinknek a .,Nagy Anyaföld"-ről megfogalmazott eszményét. Bizonyosak
vagyunk abban, hogy országaink közös keresztény és katolikus gyökerei
elősegítik Latin-Amerika óhajtott egységének .létrejöttét.

Amerikában sok tényező van, mely a megosztottságra ösztönöz. Sokmín
den szükséges ahhoz, hogy a mi amerikai földünk olyan egységes kontinens
sé váljon, amilyennek. mi szeretnénk. Tehát a IV. Általános Konferencia által
kit1izött elsődleges vallási cél, az Új Evangelizáció. megval6sítása .. mellett a
Konferencia javasolja·a következők végrehajtását is:

- az elengedhetetlen kiengesztelődésmegvalósítása, hogya "Mi Atyánk"
szellemében feloldódjanak a régi és az új ellentétek, feloldódjanak, megbo
csátást nyerjenek a régi és új sérelmek, megszúnjenek a régi és új támadások
éshelyreálljon a béke.

- a szolidaritás, a népek egymást segítése, hogy terheiken könnyítsenek
és megosszák javaikat egymás között.

- országaink integrációja; az elszigeteltség, a diszkrimináció és a közöny
akadályainak legyőzése.

- a haladás és a jólét politikai akaratát megvalósítani kívánó mély lelki
közösség az egyházon belül. Váljék Latin-Amerika legnagyobb kincsévé az a
társadalmi és lelki örökség, amelyet e négy kulcsszö jelez: kiengesztelődés,

~li~~inte~ooéskö~ség. ,
Míívünket ajánljuk a mi asszonyunknak, Guadalupe asszonyának, az Uj

Evangelizáció csillagának. 6 kísérte népünket útján Krisztus igéjének első
kihirdetése óta. Kérjük őt ma, hogy töltse meg szívünket lelkesedéssel, hogy
új m6dszerekkel és új kifejezésekkel hirdethessük: Jézus Krísztus ugyanaz
ma és holnap és örökké (Zsid 13,8). .

Pintér Rózsa fordítása
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