
a legnagyobb ajándék, amit adhatnátok, amikor elhagyom vendégszerető part
jaitokat.

Átadni gye rmekeiteknek a szü l e ite ktő l kapott hitet: ez l egelső szülői köte
lességetek és legnagyobb szülői kiváltságotok. Az otthon legyen a hitoktatás
első helye , amint hogy az legyen az imádság első iskolája ls. írország nagy lelki
befolyása a világtörténelemb en nagy mértékben az ír otthonok vallásosságának
köszönhető: mert itt kezdődi k az evangelizálás, itt van a hivat ások bölcsője .

Felh ívom tehát az fr szü lő ket, ápolják tovább a papi és szerzetesi hivatásokat
otthonukban, fiaik és leánya ik közöt t. Nemzedékeken át minden ír szülö leg
hőbb vágya volt , hogy legyen egy pap vagy szerzetes fia, egy Istennek szentelt
lánya. Legyen ez továbbra is a vágyatok, a könyörgésetek. A fia itok és lányai
tok számára nyfló lehetőségek növekedése miatt sohase becsüljétek kevese bb
re azt a kiváltságot , hogy Krisztus kiválasztja egy fiatokat vagy lányotokat, és
meghívja, hogy hagy jon ott mindent és kövesse őt.

Máriára bízom mindezt, "az ír nemzet fényes napjára". Az O imái segitse
nek minden fr otthont, hogy olyan legyen, min t a názáreti szent ház. Sok fiatal
keresztény indul az életbe ezekből a házakból, mint Jézus Názáretből. Bárcsak
a Szentlélek erejében indul nának, hogy fo lytassák Krisztus müvét, és az ő

nyomában tartsanak az évezred vége felé, a huszonegyedik századba . Mária
meg fog tartani mindnyájatokat annak közelében, aki "a jövendő világ Atyja"
(Iz 9,6).

lsten és Mária legyen veletek és íro rszág családjaival mindenkor !
(Rövidítve)

HOMILIA A NEW YORK-I YANKEE STADIONBAN , OKT. 2

1. "Béke veletek l"

Ezek voltak Jézu s e l ső szavai apostolaihoz feltámadása után . Ezekkel a sza
vakkal a feltámadt Krisztus újra békét öntött szívükbe, akko r, amikor még
mindig a rémület ural kodott bennük a nagypé ntek első rettenetes megtapasz
talása után. I:n ma a mi Urunk Jézus Krisztus nevében, Lelkének ere jében , a
létéért aggódó világ kellős közepén, megismételem nektek ezeket a szavakat,
mert az élet szaval: "Béke velet ek ' "

Jézus nemcsak egyszerü en békét ad nekünk. Az O békéjét adja, az O igaz
ságának kiséretében. O a Béke és az Igazságosság. O lesz a Békénk és a
mi Igazságosságunk.

Mit je lent ez? Azt jelenti, hogy Jézus Krisztus, az emberré lett Istenfia, a
tökéletes ember, tel jessé tesz i, helyreáll ftja és kinyilvánftja önmagá ban azt a
felülmúlhatatlan méltóságot, amelyet lsten kezde ttő l fogv a szán az embernek.
O megval ösitja magában az ember hivatását : egészen kiengesztelődött az Atyá-
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val, egészen egy önmagával, egészen másoknak szenteli magát. Jézus Krisztus
az eleven Béke és az eleven Igazságosság.

Jézus Krisztus részes ít bennünket abból, ami ő . Megtestesülése által lsten
Fia bizonyos módon egyesült minden emberi lénnyel. Legbensőnkben teremtett
újjá bennünket ; legbensőnkben kiengesztelt Istennel, kiengesztelt önmagunk
kal , kiengesztelt testvéreinkkel : ő a m i Békén k.

2. Milyen kimondhatatlan kincset hordozunk magunkban és keresztény k ö

zösségeinkben! lsten Igazságosságának és Békéjének hordozói vagyunk! E l ső

sorban nem a pusztán emberi igazságosság és béke szorgos építői : az mindig
felborul és mindig törékeny. Mi elsősorban magának lsten életének alázatos
megajándékozottjai vagyunk, aki Igazságosság és Béke a Szeretet köteléké
ben. A szentmisén, mikor a pap így köszönt minket : "Az Úr békéje legye n vele
tek mindenkor" , gondoljunk mindenekelőtterre a békére, amely lsten ajándék a:
Jézus Krisztus a mi Békénk. ~s mikor áldozás előtt a pap felszólft, hogy váltsu k
egymással a bék e jeiét, gondol junk mindenekelőtt arra , hogy hiva tásunk Krisz
tus békéjét közvetíteni egymásnak, aki itt lakik között ünk. aki meghív, hogy
osztozzunk Testében és Vérében, örömünkre és az egész emberiség szolgála ta
érdekében.

Mert lsten Igazságossága és Békéje azt követeli , hogy az igazságossá g és
béke emberi múveiben gyümölcsözzék, a mai élet minden területén . Amikor
mi keresztények Jézus Krisztust állítjuk érzelmeink és gondolataink középpont
jába . nem fordulunk el az emberektől és szükségeiktől. Ellen kezőleg : belesodró
dunk lsten szeretetének örök mozgásába. amely felénk tart, hogy találkozzék
velünk ; belesodródunk a Fiú mozgásirányába, aki közénk jött, egy lett közülünk;
belesodródunk a Szentlélek lendületébe, aki meglátogatja a szegényeket, le
csillapítja a lázas szíveket, bekötözi a sebzett szíveket, fölmelengeti a hideg
szíveket , és megadja nekünk ajándékainak teljét. Miért az ember az első és
alapvető szempont az Egyház számára? Mert az Egyház Jézus nyomdokán ha
lad : Ö mutatta meg számára ezt az utat. Az út páratlanul halad át a megteste
sülés és a megváltás misztériumán; Krisztustól vezet az ember felé. Az Egyház
magának Krisztusnak a szemével nézi a világot; Jézus az elve az emberre való
gondjának (vö. Redemptor Hominis 13-18).

3. A feladat mérhetetlen. ~s lenyúgöző. ~ppen most hangsúlyoztam egyes
oldalait az Egyesült Nemzetek közgyúlése előtt. és még másokat is érinteni
fogok az országotokban tett apostoli körútamon. Ma hadd maradjak csak annál:
milyen természetú és szellemű az Egyház hozzájárulása az igazságosság és
béke ügyéhez . Szeretnék megemlíteni néhány elsőrendű sürgető feladatot is,
amelyre az emberiség mai szolgálatát összepontosítanotok kellene.

Az evangéliumtól ihletett szociális gondolkodás és szociális gyakorla t je l
lemzője mindenkor: különleges érzékenység azok irányában, akik a legnyomo
rultabbak, akik a szegények legszegényebbjei, akik az emberiséget sanyargató
mindenféle fizikai , lelki és erkölcsi betegségben szenvednek, ide számítva az
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éhséget, egymás elhanyagolását , a munkanélk üliséget és a kétségb eesést. Sok,
nagyon sok i lyen szegényember van a vi lágo n. Sokan van nak a saját környe
zetetekben is. A ti nem zetetek sokszor részesült megérdemelt t iszteletben nagy
lelkúsége miatt, nagy közös akciókban éppúgy, mint a mag ánélet terén . Legye
tek húségesek ehh ez a hagyományhoz, fel el jetek meg nagyarányú l ehetősé

geiteknek és je lenlegi fe l e l ősségetekne k . Az Egyháznak sikerü lt itt mind enféle
kar itatív mú hálózatát megalkotnia. Ez értékes eszköz, hogy hatéko nyan moz
gósítani lehessen nagylelkú vállalkozások at az otthon vagy bárhol a vilá gban
fölmerülő szükséghelyzetek enyhítésére. Igyekezzetek bi ztosítani , hogy ez a
segítség megtartsa pótolhatatlan jellegét : mar ad jo n testvéri , személyes talá lko
zás minden szerencsétlennel. Ha szüksége s, állí tsátok helyr e ezt a jell eget
minden ellenkező irán yba muta tó elemme l szem ben. Segítségetek tart sa tisz
teletben a meg seg ített ek szabadságát és méltó ságát, és legyen az adakozók
lelkiismeretének formálója.

4. De ez nem elég. Nemzeti intézmén yeitek ke retébe n, együ ttmúködve rnln
den honfitársatokkal , törekedjet ek megállapítani a sze rkez et i okokat is. amelyek
a szegénység különböző form áit előmozdít j ák vagy e lőidézi k a világban és sa
ját orsz ágotokban, hogy azut án alkalmazni tud játok a meg felelő orvosság okat.
Ne engedjétek megfélemlíten i vagyelbátortalanítani magatokat leegyszerúsíte tt
magyarázatoktól, amelyek inkább ideológ iai , mint tudományos jellegúek, és a
bonyolult rosszat valami egyszerú okra prób álják visszavezetn i. De ne hátrál ja
tok meg a magatart ás és a struktúrák szükségesnek bizonyu ló , ha kell , mélyre
ható reformja e lő l sem, hogy újra meg újra megteremthessétek a föltételeket,
amelyek szükségesek a hátrányos helyze túek számára, ha új eséllye l akarnak
indulni a kemény életkü zde lembe. Az Egyesült Á llamok és a világ szeq ényei
fivéreitek és nővéreitek Kr isztusban . Sohasem szabad mege léged netek azzal,
hogy éppen csak az ünn epi lakoma morzsáit hagyjátok meg nek ik. Nemcsak
a fölöslegetekből kell elve nne tek megseg i tésükre, hanem a szükségesből is.
t:s úgy kell velük bánnotok. mint vendégekkel családi asztalotoknál.

5. Egyesült Államok kat olik usai : miközben fej leszt itek saját törvényes int éz
ményeiteket. részt vesztek a nemzet ügyeiben is, olyan intézmények és szer
vezetek keretében, amelyek a nemzet közös tö rténe lméből és közös gondotok 
ból fakadnak. Kéz a kézb en teszitek ezt min den hi tvallású és felekezetú pol gár
t ársatokkal . Lényeges, hogy e törekv ése k során egységben legyetek, püsp ökei 
tek vezetése alatt, hogy igyelmélyítsétek, hirdessétek és hatékonyan elóz rnoz
dítsátok az igazságot az emb erek között, az ember mé ltóságát és elidegení t
hetetlen jogai t; az igazságot úgy , amint az Egyház a kinyilatkozta tásban kapja,
úgy, amint szakadatl anul fejleszti szociál is taní tásában az Evangélium világánál.
De ez a közös meggyőződés nem e l őregyá rIo tt mintaként áll rendelkezésre a
társadalomb an. Különösen a világiak felada ta, hogy konkrét tervekben való ra
válts ák, meghatározzák a feladatok sorrend jét, és olyan pé ldákat hozzanak
létre, amelyek alkalmasak előmozd ítani az emb er igaz i javát. A második vat í-
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káni zsinat lelkipásztori konstitúciója (Gaudium et Spes) azt mondja nekünk:
"A világi h ivőknek papjaiktó l a lelki világosságot és erőt kell várniok. Ne higgyék
azonban, hogy lelk ipászto raik mindenhez érten ek, és az összes felmerülő, eset
leg súlyos kérdésekben is azon nyomban gyakorlati megoldást tudnak ajánlani ,
vagy hogy ez lenne a papok küld etése. Vállal ják inkább a világ hivők a maguk
sajátos szerepét, megvil ágosítva keresztény bölcsességgel, és gondosan figyel
ve az Egyház tan ítóhiva talára" (43).

Hogy sikeresen végb evigyük ezt a vállalkozást, ahhoz friss lelki és erkölcsi
erő szükséges a kimeríthetetlen isteni forrásból. Ez az erő nem könnyen fejl ő

dik ki. A mi gazdag és engedékeny társadalmunk sok tagjának éle tstilusa
kényelm es, ugyan ilyen egyre nagyobb csoportoké a szegényebb országokon
belül. Ahogyan múlt évben az "Igazságosság és béke " pápai bizottságának
közgyúl ésén mondtam: "a keresztények legyen ek az élcsapatában azoknak,
akik életmódj ukban határozottan szak ítan ak a kimerítő és örömtelen fogyasztói
őrülettel " (1978. nov. 11). Nem arról van szö, hogy lela ssít suk a haladás t; mert
nincs ott emberi haladás, ahol minden összeesküszik az önérdek, nemiség és
hatalom ösztön einek trónra emelésére. Egyszerú életmódot kell találnunk. Mert
nem helyes, ha a gazdag országok úgy próbálj ák fennt artani életszínvonalukat,
hogy lecsapolják az egés z emberiség szolgá latára való energia és nyersanyagok
nagy részét. Mert a béke első feltétele a készség, hogy nagyo bb és igazságo
sabb szolidarit ást teremtsünk a népek között. Egyesült Államok katoli kusai és
minden polg ára : közöttetek olyan hagyományos a naqylelkűséq, lelki törekvés,
egyszerú ség és áldo zat , hogy lehetetlen föl nem figyelnetek erre a mai felhí
vásra : gyúljatok új lelkesedésre és határozzátok el újonnan magatokat. Az evan
gél ium ihl ette élet örvendező egyszerúségében és az evangélium szellemében
végreha jtott testvéri osztozásban találjátok majd a legjobb orvo sságot a fanyar
bírálgatás lelkületére, a bénító kételyekre és a kísértésre, hogya pénz t tegyé
tek az emberi haladás l egfőbb céljává és mértékévé.

Több alkalommal uta ltam a gazdag emberrő l és Lázárról szóló bibliai példa
beszéd re (Lk 16,19kk). Azért kárhozott-e el a gazdag embe r, mert gazdag vol t,
mert bővelkedett földi javakban, mert "bíborban és patyo latban járt, és nagy
lakomát rend ezett mindennap"? Nem, szerintem nem ezért . Azért kárhozo tt el,
mert nem törődött a másik emb errel. Mert nem vette tudomásu l Lázárt, aki ott
ült az ajtajánál , és asztala hul ladéka után kívánkozott. Krisztus sehol sem ítél i
el önmag ában a földi javak birtoklását. Viszont nagyon kemén y szavakat han
goztat azok ellen , akik önző módo n használják vagyonukat, nem figye lve má
sok szükségeire. A hegyi beszéd ezekkel a szavakkal kezdődik : " Boldogok a
lelki szegények ". J:s Máté evang élium ában az utolsó ítélet elbeszélése ezekkel
a jól ismert szavakkal végződ ik : " J: hdes voltam és nem adtatok ennem, szom
jaztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogad tatok be, mezíte
len voltam és nem ruház tatok, beteg és fogo ly voltam, és nem jöttetek vigasz
talni" (Mt 25,42-43).
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A gazdag ember és Lázár példabeszédére álla ndóan emlékeznünk kell ; ala
kftania kell lelkiismeretünket. Kr isztus azt kéri, hog y legyünk nyitott ak rászoruló
fivéreink és nővéreink i ránt. Nyitottságot kíván a gazdagoktól, a bővelkedőktó l ,

a gazdaságilag fejlettektől a szegén yek, a fejlőd ésben el mar adott ak, a hátrányos
helyzetúek iránt. Olyan nyitottságot, ame ly több jóa karatú figyel emnél , tö bb
tessék-lássék akcióknál vagy fél szívú igyeke zetn él , mert az ilyesmi éppe n ak
kora, vagy még nagyobb elh agyottságban hagyja a szegé nyt, mint azelőtt.

Az egész emberiségnek meg kell go ndol nia a gazdag ember és a kol dus
példabeszédét. Le kell fo rd ítania korszerú kife jezésekre, a közgazdaság és a
politika, az összes emberi jo go k, az "első" , "második" és " harmadik világ "
közt i viszony nyelvére . Nem állhatunk té tle nül, amikor emberek ezrei éhen hal
nak . Ak kor sem mar adhatunk közönyösek , amikor lább al ti po rják az emberi
szellem jogait, amikor erőszakot követnek el az emberi lelkiismereten az igaz
ság, a vallás, a kulturális alkotás terül etén . Nem ülhetünk ölbetett kézzel, él
vezve a magunk gazdagságát és szabads ágát, ha közbe n a huszadik század
Lázárja valahol is az ajtónk előtt ácsorog. Kri sztus péld abeszédének fényében
vagyon és szabadság különös fe l e l ő sséget jelent, kü lön ös köt elezett séget hoz
magával. Igy tehát annak a szolidari tásnak a nevében , amely min dannyiun kat
egy közös emberiségbe fúz össz e, ismételten kinyilvánítom mind en emb er i sze
mély méltóságát: a gazdag ember is, Lázár is ember, min d a kette n egyf ormán
lsten képére és hasonl atos ságára teremtve, mindkettejüket egyaránt megvá l
totta Krisztus, nagy áron , " drága vére árán " (1Pét 1,19).

Testvéreim Krisztusban, mély meggyőződéssel és sze retett el ismétlem nek
tek a szavakat, amelyeket akkor intéztem a vil ághoz, amikor átvettem apostoli
szolgálatomat minden férfi és nő szolgálatában: " Ne féljetek ! Nyissátok ki, ige n,
tárjátok tágra a kapu kat Kris ztusnak ! Nyissátok meg az álla mok határait, a gaz
dasági és politikai rendszer eket , a kultúra, c ivilizáci ó és haladás tágas biro dal
mát az ő megmen tő hatalmának! Ne fél jetek! Krisztus tu dja , mi van az ember
belsejében. Egyedül ó tudjal" (1978. ok t. 22.)

Ahogyan az elej én mondtam : Kris ztus a mi Igazságosságunk és a mi Bé
kénk. És az igazságosság és béke min den múve , amelyet végbeviszünk , ebb ől

a for rásból szívja pótolhatatlan energiáját, ebbő l veszi a vil ágo sságot az elöt
tünk álló nagy feladathoz. És amikor hat ározottan elköte lezzük magunkat az
egyesek és népe k mindennemú szükségének szolgálatára - mert Kr isztus sür
get rá bennünket - , ugyanakkor azt sem fele jt jük el, hogy az Egyház kü lde tése
nem szo rít kozik az evangé lium tár sad almi term ékenységének bebizonyítására.
Az Egyház az emberhez vezető útján az igazságosság és a béke területén nem
csak az evangélium földi gyümölcseit ajánlja fel, han em elviszi az emberhez,
minden egyes emberi személyhez ezek forrását : mag át Jéz us Kr isztust, Igaz
ságosságunkat és Békénket.
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