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Martyren San Oscar Romero's kanonisering
International økumenisk appel til 1 maj 2011
"Tænk på martyren San Oscar Romero's kanonisering som de fattige på denne jord har proklameret "

Kære søstre og brødre i hele verden,
Med denne appel opfordres alle troende til den 1 maj 2011 at tænke over, hvordan martyren San Oscar Romero blev helgenkåret af Latinamerikas fattige og af Jesu venner i hele
verden.
Ved at huske ham, bliver vi opmuntret til at gå evangeliets vej samtidigt med at denne
erindring skal blive et råb om omvendelse ind i de riges kirker.
Kort efter sin udnævnelse til ærkebiskop af San Salvador blev den konservative sjælesørger Oscar Arnulfo Romero i 1977 konfronteret med den blodige forfølgelse af kristne i El
Salvador. De myrdede kateketer, præster og altertjenere og tårerne ved deres kister gjorde ham til en frygtløs biskop, der forsvarede de små, de plagede og de forfulgte. Fra dette
tidspunkt fik han sit eget lands regering, den amerikanske præsidents nationale sikkerhedsrådgiver og den romerske kirke magtfulde kardinaler mod sig.
I foråret 1979 opnåede ærkebiskop Romero i sin pressede situation hverken lydhørhed
eller støtte fra Pave Johannes Paul II. Med dyb skuffelse sagde han: "Jeg tror ikke jeg
kommer til Rom igen. Paven kan ikke forstå mig”. Johannes Paul II ville ikke se billedet af
den indfødte præst, der kort forinden var blevet myrdet. Ej heller var han interesseret i de
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andre dokumenter om, hvordan de kristne blev forfulgt af de rige kammerater. I stedet manede han til forståelse med den salvadoranske regering.
Udmærket klar over faren for deres liv løftede San Romero de América sin stemme imod
denne uretfærdighed, ekskommunikerede regimets politikere og mindede om Jesus af Nazareth og hans modstand gennem ikke-vold. Efter et af de mange mord på de kristne, forkyndte han: "Må hævn ligge os fjernt, lad os bede med Jesus: Fader tilgiv dem, for de ved
ikke, hvad de gør".
Hver person er et barn af Gud og et levende billede af Gud. Derfor var gudstjenesten for
San Oscar Romero uløseligt knyttet sammen med et frygtløst forsvar for den menneskelige værdighed. Til juntaens lejemordere og bøller rettede han disse ord: "Også den der
torturerer er en morder. . . Ingen bør misbruge en anden mand, for mennesket er Guds
billede". Dagen før han blev myrdet den 24. marts 1980 opfordrede han offentligt soldaterne til at nægte at adlyde ordrer: "I Guds og det plagede nations navn, jeg beder jer, befaler
jeg jer: Stop undertrykkelsen".
En lejemorders kugle ramte ham ved alteret, da han fejrede Thanksgiving ved messen!
Folkets kanonisering af San Oscar Romero's er ingen ubegrundet formodning. Vi ved, at
kun Gud kan se ind i en persons hjerte, og at for os er det kun delvis muligt at lære at se
med Guds øjne, på en ny måde. Men denne "beatifikation” - som er sket uden en bekostelig kirkelig proces - spreder det gode budskab ved Guds ånd: "Vor broder San Oscar Romero's eksempel viser os, hvor smukke og modige mennesker vi kan være, når vi begynder at lytte til budskabet om Jesus ".

Læs mere om sagen på Christlich initiativ Romero, http://www.ci-romero.de hvor teksten
ligger på mange sprog: tysk, engelsk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk og svensk. Der
er også navne på grupper og enkeltpersoner, der støtter. Lægfolk, biskopper, blandt andet
Fr. Tissa Balasuriya OMI og andre kendte teologer som Leonardo Bof og Hans Küng.
Initiativet til denne internationale og økumeniske appel er taget af Peter Bürger i CIR og
Christian Weisner for IMWAC, hvis medlemsgrupper har tilsluttet sig.
Oversættelsen til svensk er foretaget af Ritva Jacobsson, Sven Volk Jovinge.
Oversættelse fra svensk til dansk ved Jens N Buch.
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