
Elmondhatjuk, hogy sok olyan intézményben, mint a börtön vagy a hadsereg, a.
lelkész jóval "láthatóbbá" válik. Nem mindig illik bele a "világi" szervezetekbe,
de gyakran jut ezekben nyilvánvalóbb azonossághoz. A kórházakban az orvos
tudomány gyors és hathatós fejlődése következtében egy sor-erkölcsi probléma
akuttá vált, például a művi inszemináció és az eutanázia. Ilyen esetekben gyak
ran a lelkipásztortól várnak segítséget.

Ebből következik a harmadik döntő változás: a lelkipásztors~ világában egyre
több nyitottság észlelhető a modern világ problémái iránt. Régebben eléggé el
különültünk a tudósok világában, s máig nagy a szakadék a fizikusok, kémiku
sok, mérnökök stb. világához való viszonyunkban. Az új lelkipásztori munka bi
zonyos mértékben meghozta a nyitottságot a modern kultúrával szemben. A lel
készek kihívásnak érzik a mai technikai és urbánus társadalmat. Az egyháznak
már nem ll- társadalom közepén a helye, mint régebben; peremre szorult, s on
nan kell megmutatkoznia és szavát hallatriia. A pasztoráció egyike a fontos hi
daknak, hogy korunk problémáival kontaktusba ketüljünk. A II. Vatikáni zsinat

, óhaja - hogy ablakot nyissunk korunkra - többek között a modern pasztoráció
ban válik valóra.

Ezzel összefüggésben a negyedik változás, hogy a lelkipásztorok - s ezzel a lel
készek általában - azonosságuk új tudatára ébrednek. Az, hogy átélik a kihívást,
már bizonyos öntudatot ad nekik; szembenéznek a mai ember sok, egész valón
kat felkavaró kérdésével, s ez rádöbbenti őket arra, hogy ebben a helyzetben mi
a pasztoráció feladata, miben segíthetik az embereket. S így az új pasztoráció
sok mindent mozgásba hozott. Elmondhatjuk, hogy ennek befolyása alatt új té
mák metülnek föl, s ezek fontosak lehetnek az emberek vallásos fejlődésében.A
lelkipásztorok sok országban elgondolkodnak napjaink pasztorációs lelkiségén.
az emberiségen egyáltalán, s a lelki vezetés lehetőségein.

Hollandiában s Nyugat-Európa sok országában a vallási megújulás jeleit lát
juk, s ez alapvetően korrigálja a külföldnek gyakran rólunk alkotott képét.

Maarn, Hollandia

KÖRLEVELEK A BÉKÉRŐL

Heije Faber
(K. O. fordítása)

A közelmúltban több ország katolikus püspökei nyilatkoztak az igazságosságról,
a háborúról és la békéről. A pásztorlevelek célja, hogy az emberiség jövője érde
kében mozgósítsanak minden hívő és nem hívő, erkölcsi felelősséget érző em
bert. 1983 elején több ország püspökei közös konzultációt folytattak ekérdések
ről a Vatikánban. Ezután jelent meg 1983 első felében az Egyesült Allamok.ia
Német Szövetségi Köztársaság és Hollandia püspökeinek körlevele; majd 1983
második felében és 1984-ben Ausztria, Belgium, Brazília, Franciaország, Iror-:
szág, Japán, Kanada, Magyarország, Nagy-Britannia, a Német Demokratikus
Köztársaság és Svájc püspöki karának pásztorlevele.

A pásztorlevelek közös gondolatait így összegezhetjük: A béke értelmezése, a
tartós béke előkészítése.A béke bibliai alapjai, Párbeszéd és kölcsönös megértés
a béke érdekében. Nemzetközi tekintélyű szervezet létrehozása a béke fönntar-
tására. -
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A béke értelmezése és előkészítése

Valamennyi pásztorlevél egy békésebb világ építésének lehetőségeitvizsgálja, és
ehhez különböző szempontokat és módszereket javasol. Az amerikai levél idézi
II. János Pál pápát: "A béke nem pusztán a háboru szünetelése, hanem magában
foglalja a népek és nemzetek közötti kölcsönös megértést és bizalmat, együttmű
ködést és kötelező megállapodásokat. A békét úgy kell felépíteni, mint egy ka
tedrálist, türelemmel és rendíthetetlen hittel." VI. Pál.pápa a "Populorum prog
ressio" körlevélben ezt írta: "A béke nemcsak a fegyverek nyugvása a bizonyta
lan erőegyensúly állapotában; a béke építése állandó feladat azzal a céllal, hogy
a béke Isten által akart rendben, teljes /igazságosságban jöjjön létre." A holland
pásztorlevél is kiemeli, hogy a béke az igazságosság gyümölcse, az igazságosság
pedig bizalomra épül. Az NSZK püspökei a pásztorlevél címéül lzaiás próféta
üzenetét választották: "Az igazságosság békét terem" (Iz 32, 17).,

Az amerikai pásztorlevél a tartós béke előkészítése érdekében béketeológia ki
dolgozását javasolja. A béke e'lőkészítése során a bibliai Isten országa képből

induljunk ki, majd teológiai és társadalomtudományi szempontok alapján vizs
gáljuk meg azokat az akadályokat, amelyek a tartós békéhez vezető úton fellép
hetnek. A tartós béke előkészítéséhez békekutatásra is szükség van; erre a hadi
kiadások legalább egy ezrelékét kellene előirányozni.. A püspökök békeakadé
mia felállítását szorgalmazzák az Egyesült Allamokban, hogy a "béketanulás"
szervezett formában történjék.

A Biblia tanítása a békéről

Az Ószövetség népe akkor élvezett hosszabb ideig békét, amikor Istennel is bé
kében élt. Az ószövetségi "salom" (béke), amit az' emberek üdvözléskor kívántak
egymásnak, a szabad, igazságos és biztonságos életet, az Istennel kötött szövet
ség megvalósulását jelentette: "Az igazság és hűség találkoznak, az igazságosság
és a béke csókot vált" (Zsolt 85, 11). Izrael számára végzetes volt, amikor Isten
helyett földi hatalmakkal szövetkezett: "Jaj boknak, akik... a lovakban biza
kodnak, a töméntelen harci szekérben... és nem az Urat keresik" (Iz 31, 1-3).
Izraelben a "béke" sokszor igazságtalanságot, belső elnyomást jelentett, ezért'
hirdették a próféták, hogy csak a Messiás eljövetele után, a boldog jövőben va
lósul meg az·igazi béke. ,

A Megváltó "mint békeszerző. .. eljött, hogy békét hirdessen" (Ef 2, 17). A
hegyi beszédben Jézus minden kor keresztényei számára fontos életszemleletet
tanít. Alkotó szeretetre nevel, amelytől távol áll a'gyűlölet és l!- megtorlás; a
rosszat, az igazságtalanságot alapjaiban igyekszik legyőzni. Az O szellemében
munkálkodó emberek mindig arra törekszenek, hogy az ellenfelet a békének
megnyerjék, 'a vitás kérdéseket eröszakmentesen, együttműködve rendezzék. Ez
zel lehet az erőszak ördögi körét megszüntetni. A keresztény minden embertár
sában erkölcsileg felelős, megváltott lényt lát: elképzeléseit, terveit meghallgatja 
és igyekszik megérteni; barátként közeledik hozzá: "Amit akartok, hogy veletek
tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük" (Mt 7, 12). Ezt a keresztényalapállást
alkalmazzuk a politikában is. Igy juthatnak érvényre a társadalmi és politikai
életben Jézus szavai, amelyek az erőszaktól való tartózkodásra és az ellenség
szeretetére intenek.
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Nrbeszéd és kölcsönös megértés 8. béke érdekében

"Hívők és nem hívők legyenek minden ember iránt bizalommal, higgyék, hogy a
. másik fél is képes okosan tárgyalni, a jót, az igazat és az igazságot megérteni, ő

is kész a jövőben remélni és a testvért szeretni - ez az alapja a párbeszédnek" 
mondta II. János Pál pápa 1983. január l-i üzenetében. A béke megteremtéséhez
párbeszédre van szükség!

Az amerikai pásztorlevél a két szuperhatalom tárgyalásait sürgeti, mert "a
voltaképpeni veszélyt a szuperhatalmak vetélkedése jelenti; ezért mindketten
egyaránt felelősek, és mindkét állam közös érdeke, hogy sose használjanak
atomfegyvert . .. A diplomáciai tárgyalásokon a másik félben legtöbbször a le
hetséges vagy tényleges ellenfelet látják. De gondoljunk arra, hogy a másik fél
ben talán mást is fel lehet fedezni. .. Nem akarjuk azt az illúziót kelteni, hogy a
szuperhatalmak kapcsolatát egyengető út feszültségmentes, vagy hogy a béke
nehézség nélkül elérhető. Nem szabad- azonban »a szívet megkeményíteni«, ne
hogy eltorlaszoljuk a változások útját, amelyekre szükség van azért, hogy a jövő

más legyen, mint amilyen a múlt volt." .
A nyugatnémet pásztorlevél kiemeli, hogy "az államközi kapcsolatokban a bi

zalmat azzal lehet megerősíteni, ha az állam'- saját biztonsága fenntartásának
határáig - bizalmat előlegez a másiknak. A pápával együtt arra bátorítjuk felelős

politikusainkat, hogy tegyenek meg minden lépést, még a legkisebbet is, amely
ezen a nagyon.döntő területen értékes párbeszédet indíthat el. Aki nem teszi
meg a béke érdekében lehetséges - és ezért szükséges - lépéseket. aki az együtt
működés esélyeit nem ragadja meg, és a más kormányok, illetőleg népek által
kezdeményezett erőszakmentes konfliktusrendezest elutasítja, az nemcsak egy
lehetséges alkalmat szalaszt el, hanem főként azért bűnös, mert fenyegető világ
helyzetünket, a mai és a következő generációk jövőjét nem segíti megoldani."

Az,egybú javas~taa tartós béke biztosítására

"A népek általános jóléte ma olyan kérdéseket vet fel, amelyek a világ minden
nemzetét érintik. Ezeket a kérdéseket csak olyan politikai tekintély képes meg
oldani, amely megfelelő hatalommal, s~ervezettel és eszközökkel rendelkezik, és
befolyása az egész földkerekségre kiterjed. Az erkölcsi rend biztosítása érdeké
ben kényszerítőenszükséges egy egyetemes politikai tekintély létrehozása" - ír
ta XXIII. János pápa a "Pacem in terris" körlevélben.. A nemzetközi kapcsolato
kat és a békét csak az igazság, az igazságosság, a szerétet és a szabadság alapján
lehet felépíteni. Az emberi családot a közös teremtés, meghívásunk Isten orszá
gába, valamint a jogok és kötelességek erkölcsi köteléke kapcsolja egybe. Az
egyes önálló államok reális értéké az, hogy a rendet fenntartják és a társadalom
ban a tekintélyt képviselik. A nemzeti határokkal azonban nem lehet megszün
tetni az egész emberi közösség írántimélyebbfelelősséget.Azemberi család tag
jai politikailag és gazdaságilag is függnek egymástól. Ez is szükségessé teszi,
hogy integráltabb nemzetközi rendszer felé haladjunk.

A "Gaudium et Spes" lelkipásztori konstitúció szerint is a béke "feltétele egy
olyan, általánosan elismert nemzetközi tekintély, amely tényleges hatalom bir
tokában szavatolni tudja az általános biztonságot, az igazságosság és az emberi
jogok tiszteletét". A békét és szabadságot védő nemzetközi tekintélyű szervezet
létrehozásával az egyes államok jogkörük egy részét átadják majd e szervezet
nek. A nemzetközi jog érvényesítése érdekében világbíróságra lesz szükség,
amelynek határozatai kötelezőekés végrehajtásukat szankciók is segítik.
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A nemzetközi szervezet feladata lesz az elmaradottak támogatása és gyorsabb
fejlesztése is. Ez ma különösen-fontos, mert 800 millió ember él teljes nyomor
ban, ami állandó háborús veszélyt jelent: ,;A fegyverkezési verseny súlyos csa
pás az emberiségre, és tűrhetetlenül sérti a szegényeket." "A nemzetek közös
ségének.olyan szervezetet keli létesítenie, amely foglalkozik a mai feladatokkal,
így elsősorban a még mindig elviselhetetlen nyomorban tengődő országok hely-
zetének enyhítésével." .

Állásfoglalás az atomháboní és az elrettentés kérdésében

Az elmúlt 40 ~v alatt 130 helyi háború volt a világban, amelyek több mint 30
millió émber halálát okozták. A fejlett világ tovább fegyverkezik, a fejlődő orszá
gokban pedig növekszik a nyomor. Ebben a helyzetben különösen nagy az atom
háború veszélye: Ma az egész föld léte forog kockán, a teremtmény tönkreteheti
a Teremtő művét. Mivel az atomháború hatása nem korlátozható, ezért a hábo
rút eleve törvénytelennek kell minősíteni. Mindegyik pásztorlevél radikálisan
elítéli JiZ atomháborút. Az atomfegyverek alkalmazása -.akár támadó, akár véde
kező céllal - erkölcsileg megengedhetetlen, az atomháború megakadályozása ab-

.szolút erkölcsi paran.cs. Az atomhábonít nem lehet megnyerni és nem lehet túl
élni. Az Egyesült \ Államoknak "mélységes sajnálkozását kell kifejeznie az
1945-ös atombombázások miatt" - írja az amerikai körlevél.'

Az atomháború veszélyét növeli az elrettentés eimén folyó fegyverkezés. Ezt
azzal indokolják, hogy a védelmet helyettesíti,.mert az ellenfelet - atomtámadása
esetén - súlyos megtorló csapásokkal fenyegeti. E csapások olyan mérhetetlen
károkat és tömegpusztítást okoznának, hogy elrettentik az ellenfelet támadó ter
vétől. A pásztorlevelek hangsúlyozzák, hogy csak a háboní m~akadályozásának
szándéka igazolhatja a jelenlegi fegyverkezési szintet. Ez a módszer csak átme
netileg tűrhető el, a jövő egyetlen elfogadható útja a leszerelés mielőbbimegkez
dése és záros időn belüli teljes végrehajtása. Ezt sürgeti az is, hogy a fegyverke
iés olyan anyagi forrásokat emészt fel, amelyekre másutt nagy szükség lenne.

Az egyhéz küldetése és feladatai a békéért foly6 Munkában

Az egyháznak különleges feladatai vannak ma "az atomfegyverekkel állig föl
fegyverkezett világban és a szekularizált, újpogány társadalomban" - írja az
amerikai pásztorlevél. Olyan közösségekre van szükség, amelyek Krisztust tanú
sítják, a helyes keresztény lelkiismeretet fejlesztik, f6ként a háborúról, a béké
ről, az igazságosságról és az élet megbecsüléséról folytatott vitafórumokon.

A béke reményét jelenti az, hogy hiszünk a gondviselésben, bizakodunk a tör
ténelem Urának bölcsességében, és munkálkodunk a béke érdekében. Kis gya
korlati lépésekkel igazolhatjuk az evangélium "nqyobb ig~ságát".A ne
met körlevél szerint az egyháznak mozgósítania kell a világ minden részén mű

ködő közösségeit a béke építésére.
Az egyház az istentisztelettel is a békét szolgálja. Istentől a szív békéjét és a

keresztény testvérrel való találkozás örömét kapjuk, amit a békeköszöntéssel fe
jezünk ki. Az eukarisztikus lakomában Isten meghív asztalához, a közös étkezés
hez, ami a béke ősi szimbóluma. A keresztény ember példát mutathat a békétlen
világban, ha követi Krisztus útmutatását: "Menj, előbb békülj ki embertársad
dal" (Mt 5, 24).

Mayer LászlÓ
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