
Az emberi család
A II. Vatikáni zsinat — a zsinatok történetében először — mély együtt-
érzéssel tekintette át az emberiség aktuális helyzetét az Evangélium
fényében. Az általános elvek után szólt „néhány különösen égető kér-
désről”, köztük a béke védelméről. „Az egyetemes emberi család
nagykorúságának sorsdöntő órájához érkezett. (…) De csak úgy épít-
het igazán emberségesebb világot minden ember számára az egész
földkerekségen, ha mindenki, megújhodott lélekkel, az igazi béke
megvalósításán fáradozik.” Ekkor már ismert volt XXIII. János Pacem
in terris enciklikája, amely nemcsak a keresztényeket szólította meg,
hanem minden jóakaratú embert. „A békének négy oszlopra kell épül-
nie: ezek az igazság, az igazságosság, a szeretet és a szabadság. Min-
denkinek, aki a békét szereti, de még inkább azoknak, akik a fiatal
nemzedékeket erre az eszményre nevelik, az a kötelessége, hogy az
emberiség számára egy jobb kort készítsenek elő.” Hozzátette: „Egyál-
talán nem lesz béke az emberek összességében, hacsak előbb nincs
meg az egyes emberek lelkében”.

Néhány évre rá VI. Pál pápa január 1-jét a Béke világnapjává
nyilvánította, s ebből az alkalomból „üzenetben” fordult az egész
világ hoz. Példáját követték utódai is, így mára ötven pápai üzenet
elemzi a béke teológiájának egyes kérdéseit. Ezek a nyilatkozatok
csatlakoznak az ENSZ törekvéseihez, amelynek — II. János Pál sze-
rint — „egyre inkább erkölcsi centrummá kell válnia, ahol minden
nemzet otthon érezheti magát, és ahol kialakulhat a lét iránti közös
tisztelet, azaz a nemzetek családja”. Még egy lépéssel tovább ment,
amikor „a szeretet civilizációját” sürgette: „az igazi világbéke meg-
teremtéséhez a szeretetben kiteljesedő igazságosság szükséges”.
Mára egyetlen globális faluvá vált az emberiség, egyetlen közös ott-
honnal, amelyben országok és kontinensek összezárva, egymásra
utalva élnek. A testvériesség, a szolidaritás, az egyetemes közjó tisz-
teletben tartása, a Föld megóvása mindenkire érvényes kötelesség.

Így bontakozik ki a béke teológiája, amely az egyének, a csalá-
dok, a társadalmak és a nemzetek, de az egész emberiség javára is
érvényes alapelveket fogalmaz meg. Elítéli, ha egyesek és csopor-
tok mások kárára, jogtalanul vagy éppen erkölcstelenül és igaz ság-
talanul szereznek maguknak előnyöket; ha bármilyen jogcímen
megbélyegeznek és kirekesztenek másokat, vagy gyűlöletet kelte-
nek ellenük. Mindez mérgezi egy társadalom életét, ahogy pusz-
títja az emberiség családját is. Az igazi béke viszont sürgeti a szoli-
daritást, a szegények, az elnyomottak, a bármilyen szempontból
hátrányos helyzetűek, a szenvedők, a menekültek megsegítését,
mindazokét, akik az élethez szükséges alapvető feltételeket sem
kapják meg. Korunknak is szól Jézus szava: „Mindnyájan testvérek
vagytok”.
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