
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

A Populorum Progressio enciklika
kíoocsátása óta nem történt még egy
házi megnyila1Jkozás, amely akkora
visszhangra talált volna, mínt a "Ti
zenhét püspök levele". A jugoszláv
Franjo Franic spliti püspökön kívül
az aláirók mind a "harmadik világot"
képviselik, névszerint a köve~kezők:
Helder Camara és Jean-Bapttste de
Mota e Albuquerque brazil érsekek.
Luis Gonzaga Fernandes, Severino Ma
riano de Aauiar, Francieco Austreue
silo de Mesquita, Manuel Pereira da
Costa, Antonio Batista Fragoso és Da
vid Picao brazil püspökök, Georges
Mercier algériai, Michel Darmancier
óceáauaí, Amand Hubert egyiptomi,
Angel Cuniberti colornbíai, Gréooire
Haddad libanoni, Carlo van Melcke
beke síngapourí, Etienne Loosdregt
laoszi és Jacques Grent indonéziai püs
pökök.

*
A Testimonianze firenzei folyóirat

1967 októberi számában és a francia
Action Catholique Ouvríere 1967 ok
tóberi adat-tárában közreadott szöveg
szerínt megállapítják a püspökök, hogy
ha a nemzetek legnagyobb részének
sikertalt is már kivívnia politikai füg
getlenségét, még kevés nép rnondhat
ja magát gazdaságilag szabadnak.
Ugyanígy kevesen vannak azok a né
pek, amelyeknek 'körében megtalálha
tó a társadalmi egyenlőség, holott ez
az egyenlőség nélkülöznetetlen felté
tele nemcsak az igazi testvériségnek,
hanem a békének lis, amely nem áll
hat fenn igazságosság nélkül. Eb!.Jől

a szempontból nézve a harmadik vi
lág népei egyenesen a mai emberiség
pioletariátusát alkotjáik, amelyet ki
zsákrnányolnak, sőt létükben is fenye
getnek azok a nagy népek, amelyek
azon a címen, hogy erősebbek, jogot
formálnak ar-ra, hogy a kevésbé gaz
dag népek bírái és rendőrei legyenek.

Nincs tehát semmi meglepő abban
-. jelentik ki a püspökök -, hogy a
világ fejlődésének jelenlegi szakaszá
ban forradalmak támadtak és támad
nák. A ma létező összes hatalmak is
közelebbi vagy távolabbi időben mínd
forradalomból születtnk, azaz szakítás
ból egy olyan rendszerrel, amely nem
biztosította már a közjót, s egy olyan
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új rend létesítéséből, amelyről fel tet
ték hogy inkább gondoskodhat erről.
Ne.:n minden forradalom szükségsze
rüen jó, a történelem azonban azt
mutatla, hogy bizonyos forrada.1Jmak
szükségesek voltak, s "ha megszaba
dultak a vallással való pillanatnyi
szsmbenállástól, jó gyümölcsöket te
remtek". "Az evangélium ugyanis lát
ható vagy láthatatlan módon a leg
ihatásosabb erjesztője volt akár az
egyházban, akár az egyl-Jázon kívül
azoknak a mély változásoknak.
amelyeken húsz évszázad alatt az
emberiség keresztülment."

Tény míndenesetre - emelik ki a
püspökök -, hogy történelmi zar.in
doklasában az egyház gyakorlatitag
míndig hozzá van kötve ahhoz a po
litikai társadalmi és gazdasági rend
szevh~z amely a történet meghatáro
zott idŐszakában biztosítja a közjót,
vagy legalábbis bizonyos társadalmi
rendet. Megeshet, ho~y az egyházak
annyira hozzákötődnek egy rendszer
hez, hogy úgy látszik, mintha össze
keveredtek és házasság módjára egyet
len 'testet ,képeznéndk vele. "Az egy
háznak azonban csak egyetlen [egye
se van, Krisztus; valójában nem el
jegyzettje semmiféle rendszemek és
főleg nem ,a pénz nemzetközi rrnpe
ralízmusának' (Populorum Progres
sio), mint ahogy nem 'volt az a
múlt idők monarchíájának vagy feu
dalizmusának sem, s a jövőben sem
lesz eljegyzettje ennek vagy an
nak a szocialízmusnak." Bizony
ság rá a történelem, mert az egy
ház íme túlélte azoknak a hatal
maknak összeomlását, amelyek egy
időben azt hitték, hogy nekfk kell
védelmezniök az egyházat, vagy hogy
eszközként használhatják fel a ma
guk céljaira, A zsinat után erélyes
hangok követelték. hogy érjen véget
az egyháznak és a pénznek az az idő

leges összefonódása, ami annyira
gúzsba kötötte egy bizonyos korsza
kon át. "Kötelességünk míndannví
unknak komolyan megvizsgálni ebből

a szempontból helyzetünket és meg
szabadítanunk egyházainkat a nem
zetközi magas pénztőke bánmíféle igá
jától. Egyikünk sem kapcsolódhat
hozzá a kiváltságokihoz vagy a pénz
hez, hanem késznek kell lennie arra,



hogy .közössé tegye javait, miután az
ilyen áldozat tetszik Istennek'."

Az egyház nem azonosítja magát
semmiféle polrtíkaí, gazdasági és tár
sadalmi rendszerrel. Míhelyt azonban
valamely rendszer a kevesek érdekeit
szolgálva megszűnik a közjót biztosí
taní, az egyháznak nemcsak fel kell
emelnie szavát az ilyen igazságtalan
ság ellen, de ki kell szabadítania ma
gát az igazságtalan rendszerhez fűző

kötelékekből, hogy együtt dolgozhas
son egy másik, igazságosabb és a kor
szükségleteínek megfelelőbb rendszer
rel. A keresztényeknek és pásztoraik
nak éppenséggel fel kell ismerniök a
Mindenható kezét azokban az esemé
nyekben, amelyek időnként letaszítják
trónjaikról a hatalmasokat és feleme
lIk az alázatosakat, üres kézzel bo
csátják el a gazdagokat és jóllakatják
az éhezőket. Ma a világ állhatatosan
és erőteljesen követeli, hogy ismerjék
el egész teljességében az emberi mél
tóságot és az összes osztályok társa
dalmi egyenlőséget. A keresztények és
az összes jÓaJkaratú emberek nem jut
hatnak más állásfoglalásra, még ha le
is ikell mondaniok kiváltságaiikról és
személyes vagyonukról a mínd na
gyobb mértékben társadalmasodo em
beri közösség javára.

"Számolva annak szükségességével
- folytatják szószerint a püspökök -,
hogy az emberiség anyagiakban
haladjon, az egyház egy század óta
tűri a kapitalízrnust azokkal a szoká
saival és eljárásaival, amelyek kevés
sé -vannak összhangban a próféták és
az evangélium erkölcsével. Am csak
örvendezhet annak láttára, hogy egy
más társadalmi rendszer jelenik meg
az emberek között, amely közelebb
áll ehhez az erkölcshöz. A holnap ke
resztényeke vár a feladat, hogy az
olyan erkölcsi értékek áramát, mint
a szelidaritás és a testvériség, vissza
vezessek igazi, azaz keresztény for
rásaihoz. A keresztényeknek köteles
.ségük megmutatni, hogy az igazi szo
dalizmus a teljes egészében átélt ke
reszténység, ideértve a javak igazsá
gos elosztását és az alapvető egyen
lőséget. Távol attól, hogy bizalmat
lanul nézzünk feléje, csatlakozzunk
örömmel hozzá, mint a társadalmi
élet olyan formájához. amely jobban
megtelel okorunknak és jobban egye
zik az evangélium szellemével. 19y
fogjuk elkerülni, hogy Istent és a val-
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lásokat összekeverjék a szegények és
a munkások világának elnyomóíval,
amilyenek a feudalizmus, akapitaliz
mus és az írnperiahzmus. Isten és az
igaz vallás ugyanis míndíg azok ol
dalán van, akik igazságosabb és test-·
véribb közösségbe igyekeznek vonni a
nagy emberi családban Isten vala
mennyi gyermekét."

"Az egyház örömmel és büszkeség
gel köszönti azt az új emberiséget,
amelyben többé nem a kevesek ke
zében felhalmozott pénzt, hanem a
munkásokat, a parasztokat, a dolgo
zókat tisztelik" - húzzák alá a püs
pökök. Idézik ezzel kapcsolatban azt
a figyelmeztetést, amelyet G. Hakim
érsek intézett a zsinathoz: "A munkás
végtelenűl felette áll bármilyen pénz
összegnek", majd Franic püspök zsi
nati beszédéből akövetkező'ket: "Ha 11
munkások nem érik el azt, hogy va
lami módon tulajdonosai legyenek a
munkájuknak, akkor mindenféle szer
kezeti reform hatástalan marad. Még
ha olykor a munkások némely gazda
sági rendszerben nnagasabb munka
bért is kapnak, csupán a munkabérük
emelkedése nem fogja kielégíteni
őket. Mert birtokolni és nem eladni
kívánják munkájukat, Ma a munká
sok egyre inkább tudatára jönnek an
nak a ténynek, hogy a munka az em
beri személy egy részét teszi. Az em
beri személy pedig sem el nem ad
ható, sem el nem adhatja magát. A
munka rnínden eladása vagy megvá
sárlása a rabszolgaság egyik formá
ja . .. Az emberi társadalom fej1ődése

ebben az értelemben halad és ez vo
natkozik arra a rendszerre is, amelyet
azzal vádolnak, hogy nincs olyan ér
zéke, mint nekünk, az emberi személy
méltósága iránt, azaz a marxizmusra."

Az egyház tehát csak örvend 'an
nak - hangoztatják a püspökök -,
hogya társadalmí élet olyan formáit
látja kibontakozni, amelyekben a
munka megtalálja igazi helyét és ér
telmét. "Senki se keressen szavaink
ban bármínémű politikai sugalrnazást,
A mi forrásunk arinak szava, aki a
prófétákon és apostolokon keresztül
szólt hozzánk. Az emberi személy
tiszteletének ebben a 'követelésében a
jóhiszemű 'ateisták egyesülnek ma a
'hívő~el, hogy közösen szelgálják az
emberilséget az igazságosság és a béke
útján. Bizakodással telten fordulunk
tehát az összes emberekhez bátorító



szavainkkal, tudva, hogy sok bátor
ságra és erőre van szükség, ha jó be
fejezéshez kívánjuk juttatni azokat a
mértéktelenül sürgős teendőket, ame
lyek egyedül menthetik meg a ihar
madík világot a nyomorúságtól és az
éhségtől, szabadíthatják meg ugyan
akkor az emberiséget egy nukleáris
háború katasztrófájától."

"A szegények népe és a népek sze
gényei, akik közé Isten pásztorként
helyezett mínket, tapasztalatból tud
ják, hogy sokkal inkábbönmagulkra
és saját erőikre kell támaszkodníok,
mint a gazdagok segítségére." Mínde
nekelőtt magukra a szegényekre vár,
hogy elősegítsék fejlődésüket. Bízza
nak hát önmagukban, képezzék ma
gukat, láboljanak ki az analfabetiz
musból, dolgozzanak állhatatosan sa
ját sorsukon, alakítsák kultúrájukat,
felhasználva mindazokat az eszközö
ket, amelyeket a modern civilizáció
bocsát rendelkezésre. Fogjanak össze
a szegények és a munkások, mert csak
az egyesülés adhat erőt nekik, hogy
kiköveteljék és elősegítsék az igazsá
gosságot az igazságban.

"Vannak téves eszmék, amelyeket
sürgős kiigazítani - végződik a le
vél. - Isten nem akarja, hogy legye
nek gazdagok, akik a szegényeket ki
semmizve élvezik a világ javait. Isten
nem akarja, hogy legyenek szegények,
akiknek az a rendeltetésük, hogy min
dig nyomorúságban maradjanak. A
vallás nem a népek ópiuma. A val
lás olyan erő, amely felemeli az alá
zatosalkat és megalázza a gőgösöket,

kenyeret ad az éhezőknek és megéhez
teti a kielégíthetetleneket. Jézus ta
nítja, hogy a második parancs egyen
lő az elsővel, mert nem lehet szeretni
Istent a saját testvéreink, az emberek
szeretése nélkül. Mindannyíunknak
kötelességünk megosztani kenyerün
ket és javainkat. Ha egyeseik maguk
nak akarják megtartani azt, amire má
soknak szükségük van, akkor a köz
hatalom kötelessége, hogy kényszerrel
vigve végbe azt a megosztást. amelyre
azok önként nem vállalkoztak."

*
Méltán állapította meg múlt évi

szeptember-októberi számában a Té
moignage, a francia Katolikus Akció
munkástagozatának folyóirata, hogy a
harmadik világ nevében megszólalt
püspökök, élükön a "rettenthetetlen"

Helder Camara recifei érsekkel, to
vábbi új hangsúlyt adnak a Populo
rum Progressio körlevélben szóvátett
szocíálís problémáknak. Szerintük
ugyanis azt a tételt, hogy a maga tel
jességében átélt kereszténység igazi
szocializmus, a vkeresztényeknek míe
lőbb cselekedetekkel is kell igazol
niok. A konkrét formák kialakítása

. vagy megválasztása természetesen
nem a hierarchíára, hanem a vilá
giaikra tartozik, kötelességük azonban
a világiaknak, hogy olyan politikai és
gazdasági szerkezetek mellett foglal
janak állást, amelyekben valósággá
válik a javak igazságos elosztása és a
társadalmi tagok egyenlősége. Amire
a püspökök oly élesen figyelmeztet
nek - írja a lap -, azt abban fog
lalhatjuk .össze, hogy a mai kemény és
nehéz időkben "nem érhetjük be töb
bé a szaionok és kápolnák fecsegő
szocializmusával."

Az Informations Catholiques Inter
nationales 1967 szeptember 15-i szá
mában a legjelentősebb mozzanatként
azt emeli ki, hogya harmadik világ
püspökei hozzányúltaik a forradalom
égető problémájához is, közvetleneb
bül és egyértelműbben, mínt bármely
eddigi egyházi megnyilatkozás, ide
értve VI. Pálkőrlevelét is. A cikk
szerínt a püspökök tudomására akar
ták adni a harmadtk világ igazságra
és szabadságra szomjazó népeinek:
nem kell tartaniok attól, hogy az egy
ház akadályt gördít jogos harcuk elé.
A püspökök biztosítják őket arról,
hogy az egyház nemcsak nem kárhoz
tat általában mínden forradalmat, ha
nem óhajtja is azokat a forradalma
kat, amelyek a társadalmi igazságos
ságot viszik előbbre, annál is inkább,
rnert tények mutatják, hogy a szegé
nyek nem várhatják szenvedőlegesen

a javak birtokosainak jobb belátását.
Nem kétséges, hogya "tizenhét püs

pök", amikor kiáll a szoclalizmusért
és a forradadom megengedhetőségét,

esetleg szükségességét állítja, elsősor

ban a latinamerikai viszonyokat tar
totta szem előtt. A Katholisclie
NlLchrichten-Agentur 1968 január 10-i
kiadásában közölt, Rio de Janeíróból
keltezett jelentés szerint a brazil
egyháznak sincs például ezidőszerint

súlyosabb feladata, mint az erőszak

és az erőszak-nélkülíség problémájá
nak teológiai és pasztorális tisztázása,
"konkrét módon a forradalmi felkelés
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és a gerilla kérdése". Abból a beszá
molóból, amelyet a brazil katolíkus
egyiház pasztorális ötéves tervének
munkálataíról hoztak nyilvánosságra,
kitűnik, hogy főleg a fiatal katoliku
sok mínd kirívóbb ellentétbe kerülnek
azokkal a hagyományosan vallásos
elemekíkel, "akik nem értik meg a !ke
resztény vallás elfogadásából szárma
zó szociális, gazdasági és polrtíkaí kö
vetkezményeket".

A katohcízmusnak az a típusa,
amely nem csupán Brazíliában, de az
egész kontinensen meghonosodott,
rendkívül nagy nehézségeket okoz 
jelentette ki az Informations Catholi
ques Internationales ezévi február l-i
számában, a hozzá intézett kérdésekre
válaszolva, Valdir Calheiros de No
vais brazil püspök. Ez a katolicizmus
ugyanis beéri a vallásgyekorlat és az
áhítat megszekott formáival, nagyon
könnyű katolicizmus tehát azok szá
mára, akik jólétben és kényelernben
élnek. Nem támaszt számukra semmi
problémát, mert vallásosságuk nem
kapcsolódik ahhoz az evangéliumi kö
veteléshez, amely az önzésről való le
mondást írja elő minden vonalon. Van
azonban ennek a hagyományos kato
licizmusnak másik oldala is, amely az
egyszerű embereknél, a <hívő tömegek
nél lép elő. Itt ugyanis a reformtö
rekvések abba a nehézségbe ütköz
nek, hogya gondviselésben való meg
nyugvás, amit oly hosszú időn át
hirdettek nekik, voltaképpen vallási
fatalrzmussá fájult. Mi sem szüksé
gesebb tehát - mondotta a püspök
-, mint "öntudatosítani" a katolíkus
népet, hogy kiláboljon ebből a fatalis
ta renvheségből, tudatára ébredjen a
valóságoknak és válfalja azok megia
vitásának aktív felelősségét,

A brazil C. J. Pinto de Otiveira
professzor, aki előbb Sao Paolo egye
temén, 1966 óta pedig a fribourgikJa
tolikus egyetemen adja elő a morál
teológiát, a Pax Romana Journal múlt
évi májusi számában közölt cikkében
oda következtet, hogy a katolikus egy
ház részéről sok még a tennivaló,
"Tanbeli téren - úgymond - vflá
gosari I~i kellene nyilvánítani, hogy az
evangélium szempontjából a kapita
lizmusnak nincs semmi előnye a szo
cíalízmussal szemben, és hogy a mínt
egy harminc évre visszanyúló pápai
állásfoglalások ellenére kereszténység
és szocíalízmus teljességgel összefér
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egymással." Latinamerika mínden
esetre a döntés órájába érkezett - ál
lapítja meg Pinto de Oliveira. Ennek
felismerését tükrözi a "Tizenhét püs
pök levele", de ez mutatkozík meg ab
ban a .határtalan tiszteletben és cso
dálat~n" is, amellyel a haladó kato
likusok Camilo Torres emlékének
adóznak. Egyik legnevesebb képvise
lőjük, Alceu de Amorose Lima, nem
habozott Torrest ,,az új keresztény
ség vértanújának" nevezni.

*
Camilo Torres katolikus pap és

egyetemi tanár volt, aki a gerillákhoz
csatlakozva fegyverrel kezében esett
el Colorribiában. Mielőtt a hegyekbe
ment harcolni, nyilatkozatot helyezett
letétbe, amelynek szövege a Note di
Cultura firenzei folyóirat 'ezévi januári
számában olvasható. Szószerint idé
zem belőle az alábbi részeket:

"Hogy ne kerüljek összeütközésbe
az egyházi fegyelemmel. kértem, hogy
mentesítsenek ettől a fegyelem től és
helyezzenek vissza világi állapotba.
Am ennek ellenére örökké papnak te
kintem magamat. Meggyőződésem,

hogy keresztény feladatomnak aikkor
teszek valóban ereget, ha küzdőként

belevetem magam a colombiai forra
dalomba, amely honfitársaim nagy
többségének javára irányul.

Forradalomnak nevezem a gazda
sági és társadalrnd szerkezetek gyors
és gyökeres megváltoztatását. Első

feladatként azonban azt kell elérnünk.
hogya népi osztályok meghódítsák a
hatalmat. Ez ugyanis a feiltételean
nak, hogy megvalósítsuk a forradal
mi átalakulást, aminek elsősorban

kelléke egy igazi földreform, a város
tervezés, a közgazdaság integrális
tervszerűsítése, a nagy termelőeszkö

zök, a bankok, a közlekedés és a köz
egészségügy államosítása.

Hazánikban ma minden hatalom egy
mrntegy ötven családból álló kisebb
ség kezében összpontosul, s meggyő

-ződésem, hogy ez a kisebbség soha
sem tudhat olyan döntéseket hozni,
amelyek valóban a polgárok többsé
gének javára válnának

Nem lehetséges, hogy Colombiában
a forradalom következményei rosz
szabbak lennének a jelenlegi helyzet
nél. Elég gondolnunk arra, hogy ma
naponként 200 gyermek pusztul éhen,
a leánygyermekek már 10 éves koruk-



ban prostitúcióra kényszerülnek s ed
dig 300.000 paraszt halt bele a rend
szer Igazságtalanságába. Nem: a for
radalom semmiképpen sem lehet rosz
smbb ennél a drámánál !

Helyes az a kívánalom, .hogy előbb

minden békés eszközt ki Ikell próbál
ni, ám ha kudarcot valilottunk, akkor
az utolsó szót abban a kérdésben,
hogy mí módon vívja ki szabadságát,
a népnek kell kimondania. Hiszem,
hogy a nép, miután ő a nagy többség,
igy vagy úgy magához fogja ragadni
a hatalmat. Meg fogja azt szerezni,
mert joga van rá. Az oligarchiának
kell döntenie arról, hogy milyen mó
don akarja átengedni a hatalmat!"

Torres esetéből indulva ki egy uru
guayi [ezsuita, Juan Luis Segundo, a
Pax Romana Journal már említett
számában nyilvánvalónak mondja,
hogy a kereszténység nem maradhat
kőzőmbős az igazságtalanság és az
emberi elidegenedés irányában. A
cikkíró szerint vitatható, hogy helye
sen járt-e el Camilo, amikor összeütkö
zésbe kerűlt országának hierarchia
jával, bizonyos azonban, hogy annak
a ikatolikus hívőnek magatartását ta
núsította, aki a földi dolgok tekinte
tében bátran vállalja felelősségeit.

Krisztus maga jelentette ki, hogy a
mennyek országa erőszakot szenved.
"Az erőszak fogalma különbözőképpen

fogható fel - rögzíti Ségundo. - Bi
zonyos, hogya keresztényeknek béké
seknek kell lenniök, de ez nem azt je
lenti, hogyegyszerűen csak síránkoz
zanak a temetőkben, miközben az élet
megszűník körülöttük. Béke igen, de
nem az éhség, halál, a: gyengébbek meg
alázásának és megvetésének árán, akik
rníndíg kedvesek voltak Krisztus előtt."

A Herder Korrespondenz most meg
jelent mároíusí számában közli, hogy
a Maryknoll missziós társulat, amely
nek székháza az Egyesült Allamokban
van, ,többeket kizárt tagjai sorából,
mert 'kapcsolatot tartottaik fenn a ge
ri1lákkal, s amikor emiatt visszahív
ták őket az Egyesült Allamokba, meg
tagadták az engedelmességet. A kizár
tak között van két testvér, Thomas és
Arthur Melville, akik most nyílt le
vélben akolták meg elhatározásukat.
Guatemalában - írjá1k - a vezető

oligarchia minden eszközzel, ideértve
az öldöklést is, igyekszik meghagyni
nyomorában az indiánokat és az or
szág lakosságát, ők viszont nem akar-

nak "csendes bűntárs lenni a kollek
tív gyilkosságban", Nekik meggyőző

désük, hogy ha a kormány és az oli
garchia fegyverrel konzerválja a nyo
mont, aikkor az érdekelteknek egyene
sen kötelességük "Istentől kapott jo
gaiknak védelmére kelni".

Hírforrásunk .hozzáfűzí: "Nem két
séges, hogy Latinameriikában egyre
több fiatal pap kerül lelkiismereti vál
ságba, amikor egyfelől az egyház szo
ciálís tanát Ikell hirdetnie, másfelől

azt kell tapasztalnia, hogy mennyire
ellentétben van ez a tan szamos or
szág olyan berendez:kedésével, amely
túlnyomórészt oligarcha klikkek ér
dekeit szolgálja." Elmondható azon
ban ez a hierarchia egyre több tag
járól is. A Tablet idén január 24-én és
az Universe február 9-én egyformán
megemlékezett Marcos de Oliveira
brazil püspöknek arról a nyílatkoza
táról, hogy "a kormány megcsalta a
népet és ezzel igazolást nyújtont a nép
fegyveres forradalmára", Ha ezért ne
tán börtönbe vinnék - jelentette ki a
püsrpök -, "dalolva fog odamenni".
"Maga a pápa is elfogadja a forra
dalmat, ha a népet elnyomják és a
munkabérek csupán éhbérek" - fűzte

hozzá a püspök.
*

Ebbe a vázlatosan megrajzolt hát
térbe kell tehát beállítanunk a har
madik világ tizenhét püspökének le
velét. Alatinamerilkai történések egy
magukban is félelmetes kérdések elé
állftják a katolikus egyházat, kihatá
saikon át az összes keresztény egy
házakat. Évszázadokon át az volt a
helyzet. hogy az átlagos "jó kereszté
nyek" inkább hajlottak. a hatalom és
a körülötte élő hatalmasok visszaélé
seinek mentegetésére, mínt a szegé
nyek és védtelenek kízsákrnányolt vol
tának felpanaszolására. Hallgatásuk
kal vagy passzivitásukkal nagyban
hozzájárultak ahhoz, hogy sdk mín
den rossz intézményesen beágyazódott
a társadalmi szerkezetekbe. A fenn
álló rendet őrző maradiság összeté
vesztése volt ez a kereszténységhez
való hűséggel, ami azután az evangé
liumi üzenetnek, mint kovásznak, el
torzulását vonta magával. Annál sür
getőbb, hogy a keresztények immár
gyakorlatilag is levonják a 'következ
ményeit annak a ténynek, hogy a tár
sadalmi igazságtalanságok passzív tű

rése. könnyen bűnreszességet jelent.
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