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AZ EMBER MEGVÁLTÓJA
II. János Pál első enciklikája és a papokhoz írt levele

P. Roberto Tucci SJ, a Vatikáni Rádió igazgatója mutatta be a sajtó képvi
selőinek 1979. március 15-én II. János Pál pápa első enciklikáját - Redemptor
hominis, Az ember Megválrója - és a kommentátorok közül elsőnek ő nevezte
ezt a terjedelmes dokumentumot pápai programot adó enciklikának. Az enciklika
gondolatai - mondotta Tucci - már Wojtyla-pápa papi és püspöki működése

éveiben érlelődtek benne, de főleg pápai szolgálata elején összegezödtek egységes
egésszé. A pápa a hit alapvető igazságaiból kiindulva, a II. vatikáni zsinat és
VI. Pál tanítására hivatkozva, Krisztust állítja a középpontba. A megváltó Krisz
tus mísztéríumának fényében szemléli az embert, és - figyelve az idők jeleire 
körvonalazza a mai egyház küldetését.

Az enciklika azonban nemcsak Krisztus-központú, hanem úgy is mondhatjuk,
hogy ernber-központú. Néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy
egy pápa így és' ilyen egyértelműen hangsúlyozza az egyház szelgálatát az embere
kért. A pápa a zsinat nyomán mutat rá arra, hogy Krisztus, az "új Adám" és az
ember misztériuma szorosan összefonódik.

Az egész enciklika tele van a II. vatikáni zsinat dokumentumaiból vett idé
zetekkel - és ami ennél sokkal' fontosabb - e zsinat szellemét summázza, aho
gyan azt ő személyesen, mélyen átgondolta, feldolgozta teológiailag magasan kép
zett egyéniségével.

"Ez az enciklika annyiban tér el a közelmúlt enciklikáitól - mondottá Nyíri
Tamás professzor a Kossuth rádióban elhangzott interjújában (1979. május 14.)
-, hogy nem valami tudományos fejtegetés, nem teológiai, filozófiai tanulmány,
hanem hitvallás. Róma püspökének tanúságtétele .arról a közös hitről, amelyet
együtt vall a világ valamennyi püspökével. Ez a hitvallás magában foglalja az
egyház felelősségét a jövő iránt és ez a jövő az egész emberiség közös jövője,

nemcsak a katolikusoké." Az egyház nem hagyhatja magára az embert. Ez az
ember alkotja az egyház útját. Rávilágít a pápa arra a feladatra, hogy korunk
egyházának míndíg új módon kell tudatosítania' az embe!' helyzetét. Mi az encik
lika legfőbb jelentősége, még a nem hivő emberek számára is? Nyíri Tamás
így fogalmazta meg válaszát: "Az az óriási etikai felelősségtudat és felelősségérzet,
amire a pápa rá kívánja ébreszteni az embereket. Meggyőződésem, hogy ez minden
jószándékú és az emberiség érdekében együttműködni kívánó ember számára
sokat mond." - Ad-e konkrét segítséget a mai ember mai gondjainak megoldása
hoz? Meggyőződésem - mondja Nyíri -, hogy ad konkrét segítséget, például
amikor azt hangsúlyozza, hogya szeretet keresztény erénye nem valami individu
alista érzelgősség, hanem az magában foglalja az egész közösség és az egész tár
sadalom iránti felelősséget."

Az enciklikát a Szentatya - P. Tucci közlése szerint - lényegében 1978
novemberében írta, mégpedig saját kezűleg, Iengyelül, Utána még simításokat vég
zett rajta, majd lefordították latinra és még hat nagy világnyelvre. Az enciklika
máricus 4-én, nagyböjt első vasárnapján kelt, és március 15-én publikálták. A
latin fordítás terjedelme 68 oldal.

Az alábbiakban az enciklika fontos részeit adjuk közre saját (tehát nem hi
vatalos) magyar fordításban. Fordításunkhoz az enciklika latin alapszöveget és hi
vatalos német fordítását, valamint a Vatikáni Rádió által közreadott részleges
magyar fordítást használtuk fel.

I. rész: ÖRÖKSÉG

1. A második évezred végén. Az ember Megváltója, Jézus Krisztus a világ
egyetem és a történelem központja. Feléje fordul gondolatom és szívem ebben
az ünnepélyes órában, amelyet az egyház és az emberiség egész családja most
átél. Csakugyan eza pillanat, arnikor kedves elődöm, I. János Pál után, Isten
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titokzatos végzése rám bízta a Szent Péter római székéhez kapcsolódó egyetemes
szolgálatot, nagyon közel van a 2000-ík évhez. Most még igen nehéz megmondani,
hogyan jelöli majd meg ez az év az emberi történelem lefolyását és hogy mit
hoz minden nép, nemzet, ország és földrész számára, bár már mostantól kezdve
megpróbálunk előre látni bizonyos eseményeket. Az egyház számára, Isten népe
számára, amely - bár egyenlőtlen módon - a Föld szélső határáig kiterjedt, ez
az év nagy jubileum éve lesz. Már elég közel vagyunk ehhez az időponthoz,

amely - még ha az időszámításban bizonyos javításokat kell is eszközölni 
emlékezetünkbe idézi és sajátos módon megújítja hitünk központi igazságának
tudatát, amelyet Szent János evangéliuma elején így fejezett ki: "Az ige testté
lett és közöttünk lakozott." Majd később még: "úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké
éljen." Mí is egy bizonyos módon új adventben élünk, várakozási időben. "Mi
után többféleképpen és különböző módon szólt hajdan Isten a próféták útján az
atyákhoz, e végső korszakban Fia által szólt hozzánk." A Fiú-Ige által, aki em
berré lett és Szűz Máriától született. A megváltásnak ugyanebben az aktusában
az ember történelme elérte csúcsát Isten szerétet-tervében. Isten belépett az em
beriség történelmébe, és mint ember, annak alanya lett. Egy a sok milliárd ember
közül, jóllehet egyedülálló. A megtestesülés által Isten azt a dimenziót adta az
emberi életnek, amelyet az embernek akart adni első pillanatától kezdve, és vég
leges módon adta, úgy, ahogyan csak Ö képes azt tenni. Örök szeretete és ir
galma szerint, teljes isteni szabadsággal. Azzal a nagylelkűséggel adta, amely az
eredeti bűn és az emberiség bűneinek egész története láttán, az emberi értelem,
akarat és szív tévedései láttán is, a csodálkozó liturgia szavait ismételteti velünk:
"Szerencsés vétek, amely ily nagy Megváltót érdemelt ki nekünk!"

2. Az új pápaság első szavai. A megváltó Krisztus felé fordítottam érzelmeimet és
gondolataimat tavaly október Ifi-án, amikor a kánoni választás után megkérdezték
tőlem: elfogadja? Akkor ezt válaszoltam: Elfogadom a nagy nehézségek ellenére,
hittel engedelmeskedve Krisztusnak, Uramnak, bizalmamat Krisztus és az egy
ház Anyjába vetve. Nyilvánosságra hozom ezt a válaszomat. Mindenkível meg
akarom ismertetni, kivétel nélkül, hogy megmutassam: az a szolgálat, amely sa
játos kötelességem lett Péter apostol székében, amikor elfogadtam választásomat,
vagyis azt, hogy Róma püspöke és az apostol utóda legyek, a megtestesülés előbb

említett első és' alapvető igazságához kapcsolódik. Ugyanazt a' nevet akartam
viselni, mínt amit szeretett elődöm, I. János Pál választott. Már 1978. augusztus
26-án, amikor a Bíborosi Kollégiumnak kijelentette, hogy a János Pál nevet vá
lasztja, - ilyen kettős név nem fordult elő eddig a pápaság történetében 
ebben a kegyelem ékesszóló hívását láttam az új pápaság kezdetén. Ez a pápaság
csak 33 napig tartott. Ezért az én feladatom nemcsak az, hogy folytassam, hanem
hogy bizonyos módon a kiindulópontnál kezdjem el újra. Mindez megerősíti vá
lasztásomat, hogy kettős nevet vettem fel. Ezzel tiszteletreméltó elődöm példáját
követve én is ki akarom fejezni szeretetemet ama örökség iránt, amelyet XXIII.
,János és VI. Pál pápa hagyott az egyháznak. De azt a személyes készségemet is,
hogy Isten segítségével gyümölcsöztetní akarom ezt az örökséget. E két, név és
két pápaság által kapcsolódom az Apostoli Szék egész hagyományához. Huszadik
századi és korábbi elődeimmel együtt, egyre jobban csatlakozva· a korokon át
egészen a legősibb időkig, ahhoz a küldetéshez és szolgálathoz, amely Péter
székének egészen sajátságos helyet biztosít az egyházban. XXIII. János és VI. Pál
olyan állomást képviselnek, amelyre közvétlenül akarok hivatkozni, mint olyan kü
szöbre, amelytől elindulva, mintegy I. János Pál társaságában, folytatni akarom
az utat a jövő felé, határtalan bizalommal engedelmeskedve a Léleknek, akit
Krisztus megígért és elküldött az egyháznak.

3. Bizalom az igazság és a szeretet Lelkében. Teljes bizalmamat az igazság Lel
kébe vetem és így fogadom a legujabb pápaságok gazdag örökségét. Ez az örökség
mélyen meggyökerezett az egyház tudatában. Egészen új és eddig i.smeretlen mó
don vert gyökeret, hála a II. vatikáni zsinatnak, amelyet XXIII. János' hívott
össze és kezdett meg, majd VI. Pál fejezett be szerencsésen és vitt át kitartóan
a gyakorlatba. Ez utóbbi tevékenységet közelebbről megfigyelhettem. Mindig meg
csodáltam mély bölcsességét és bátorságát, míként állhatatosságát és .tűrelmét is a
zsinat utáni időszakban. Mint az egyház, Péter bárkája kormányosa, meg tudta őrizni
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gondviselésszerű nyugalmát és egyensúlyát a legkrítikusabb pillanatokban is, amikor
az egyház látszólag belülről rendült meg. És mindig megőrizte rendíthetetlen
bizaimát az. egyház összetartó erejében, mert ennek az összetartó erőnek foko
zását - a küldetése tudatában levő Isten népe egységének erősítését - kell
szolgálnia mindannak, amit a Lélek mondott napjainkban egyházunknak a zsinat
által, és amit ezen az egyházon keresztül' mond valamennyi egyháznak. VI. Pál
első, Ecclesiam suam kezdetű enciklikájának témája az egyház mély öntudata.
Hadd hivatkozzam mindenekelőtt erre az enciklikára, hadd kapcsolódjam hozzá,
e pápaságomat megnyitó első dokumentum által. A Szentlélek fényénél és se
gítségével az egyház egyre mélyebben tudatosítja isteni misztériumát, emberi kül
detését, sőt emberi gyöngeségeit is. Ez az öntudat marad az egyház szeretetének
első forrása. Az egyházszeretet viszont megszílárdítja és elmélyíti ezt az öntudatot.
VI. Pál az egyház iránti rendkívüli érzékenységet hagyta örökül. Pápasága számta
lan, sokszor gyötrelmes mozzanata révén megtanított bennünket az egyház irán
ti rendíthetetlen szeretetre, amely egyház a zsinat szavaival "Krisztusban mint
egy szentsége, vagyis jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek
és az egész emberi nem egységének".

4. VI. Pál első enciklikájához kapcsolódva. E tény alapján össze kell kapcsoini
az . egyház öntudatát világméretű nyítással. hogy így mindenki megtalálhassa
benne "Krisztus kimeríthetetlen gazdagságát" (Ef 3,8), amelyről a nemzetek apos
tola szól. Ez a nyitottság, melyet saját természetének tudata és saját igazságának
bizonyossága kísér, és amelyről Krisztus mondotta, hogy "nem az enyém, hanem
az Atyáé, aki küldött engem" (Jn 14,24), ez határozza meg az egyház. apostoli,
misszíós dinamizmusát, miközben megrövidítés nélkül vallja és hirdeti a teljes
igazságot, melyet Krisztustól kapott. Ugyanakkor' folytatnia kell azt a párbeszé
det, melyet VI. Pál Ecclesiam suam kezdetű enciklikájában "üdvöt adó dialógus
nak" nevezett. Ennek során gondosan meg kell különböztetnie azokat a területe
ket, amelyeknek körében folytatja ezt a párbeszédet. Amikor most VI. Pál pápa
ságának e programot adó dokumentumára hivatkozom, nem szűnök meg hálát
adni Istennek, hogy nagy elődöm és igazi atyám, így tudta bemutatni az egyház
igazi arculatát "kifelé", annak ellenére, hogy e zsinat utáni időszakban külön
böző belső gyengeségek mutatkoztak az egyházban. Ily módon az emberiség csa
ládjának nagy része, gondolom, az élet különböző, sokrétű területein jobban tu
datosíthatta, milyen szükséges számára Krisztus egyháza, küldetése és szolgálata,
Ez a felismerés erősebbnek bizonyult, mint a különböző kritikus megnyilatkozások,
melyekkel az egyházat, intézményeit és struktúráit, az egyházi embereket és
tevékenységüket "belülről" támadták. Ennek az erősödő kritikának kétségtelenül
van alapja, másrészt biztosak vagyunk abban, hogy az nem míndíg az egyház
iránti igazi szeretet hiányából ered. Bizonyára megmutatkozott bennük az a szán
dék, hogy az ún. triumfalizmust leküzdjék. amelyről a zsinaton oly sok szó esett.
Ha igaz az, hogy az egyház, amennyiben' Mesterét követi, aki "alázatos szívű"

volt, maga is az alázatosságra épül és mindazzal szemben kritikus magatartást
tanúsít, ami sajátos [ellegét és emberi hatékonyságát érinti és önmagával szem
ben míndíg nagyobb igényeket támaszt, az is igaz, hogy a krítíkának is határai
kell, hogy legyenek. Ellenkező esetben többé nem lesz építő ez a krltíka, nem
az igazságot, szeretetet és a kegyelem iránti hálát fejezi ki, amelyben főleg és
teljes mértékben az egyházban és az egyház által részesedünk. Továbbá nem a
szolgálat szellemét fejezi ki, hanem azt a szándékot, hogy mások véleményét a
saját véleményünk szerint irányítsuk, melyet ráadásul meggondolatlanul terjesz-
tenek.

Hálára vagyunk kötelezve VI. Pál iránt, aki az igazságnak minden kis töre
dékét tisztelte minden véleményben és ugyanakkor a hajó kormányosának gond
viselésszerű egyensúlyát megőrizte. Az az egyház, amelyet közvetlenül utána, I.
János Pál révén reám bíztak, biztosan nem mentes feszültségektől. de ugyan
akkor belsőleg jobban fel van vértezve az önkritika túlzásaival szemben. Azt
mondhatnánk: kritikusabb a különböző meggondolatlan kritikákkal szemben, ellen
állóbb a .kűlönbőző újdonságokkal szemben, érettebb a megkülönböztetés szelle
mében, alkalmasabb arra, hogy "újat és régit hozzon elő" az örök kincsből.

Fokozottabban összpontosítja figyeImét saját mísztéríumára, és mindezek révén
készségesebb arra, hogy teljesítse mindenkit átfogó, üdvözítő küldetését. Isten
"azt akarja, hogy minden emberi üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére"
(lTim 2,4). .
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5. A kollegialitás és apostolság kapcsolata. A mai egyház minden látszat elle
nére egységesebb a közös szolgálatban, és az apostoli kötelességtudatban. Ez az
egység a kollegialitás elvéből következik, amelyre a zsinat emlékeztetett, és amit
maga Krisztus kezdeményezett, amikor a 12 apostol kollégiumát Péter főségével

megalapította, és a püspöki kollégiumban állandóan megűjít, mely az egész Földön
míndíg jobban növekszik és Péter utódával, vezetése alatt egységben marad. De
a zsinat nemcsak emlékeztetett a Szeritírás alapján! a püspöki kollégium és az
élén álló pápa testületi egységére, hanem nagy életlendületet is adott neki, neve
zetesen azzal, hogy egy állandó szerv létrehozását sürgette: Ezt a szervet, a Püs
pöki Színódust, VI. Pál hozta létre és ezzel nemcsak új dimenziót adott pápaságá
nak, hanem az később is, I. János Pál pápaságának és méltatlan utódának első nap
jaiban is világosan tükröződött. A kollegialitás elve különösen is időszerűnek mu
tatkozott a zsinat utáni nehéz időszakban, amikor a püspöki kollégium - amely
különösen a szinóduson keresztül nyilvánította ki egységét Péter utódával - se
gített eloszlatni a kételyeket és jelezte a helyes utat az egyház megújulásához,
a maga világméretű dimenziójában. Többek között a Püspöki Szinódus adott új
lendületet az evangelizálásnak. A szinódus gyümölcseként született meg az Evan
gelii nuntiandi kezdetű apostoli buzdítás, amelyet - mint az apostoli és lelki
pásztori megújulás dokumentumát - oly nagy örömmel fogadtak. Ugyanezt az
irányt követte a legutóbbi színódus, mely a katekézissel foglalkozott. Ennek ered
ményeit az Apostoli Széknek még összegeznie kell és egy dokumentumban kell
megfogalmaznia. (E pont további részében az enciklika a püspökkari konferenci
ákról szól, mint a kollégialítás formájáról, a különböző helyi szinódusok tevékeny
ségéről, valamint arról, hogya papi szenátusok és más zsinat után létrejött gré
miumok is a kollegialitás szellemének terjedését tanúsítják.) Végül a világiak
körében is terjedt ugyanez a szellem. Ezt bizonyítja egyrészt a régi apostoli szer
vezetek megerősödése, másrészt új dinamikus szervezetek létrehozása. A világiak
- tudatában lévén egyházi felelősségünknek-, szívesen elkötelezik magukat a pá sz
torokkal, a szerzetesintézmények tagjaival való együttműködésre, az egyházmegyei
zsinatok vagy az egyházmegyei és egyházközségi lelkipásztori tanácsok keretében.

Mindezekre gondolnom kell pápaságom elején, hogy hálát adjak Istennek és
hogy határozottan bátorítsam testvéreimet és nővéreímet, továbbá, hogy emlékez
tessek a II. vatikáni zsinat munkájára, valamint nagyelődeimre, akik az egyházi
élet megújulásának lendületet adtak és ez a lendület hatalmasabb, mínt a kéte
lyek, az összeomlás és a válság jelei.

I

6. Ot a keresztények egysége' felé. :És mit mondjak mindazokról a kezdeménye
zésekről, melyek az új ökumenikus irányban történtek? A felejthetetlen XXIII.
János pápa a keresztények egységének problémáját biblikus világossággal úgy
mutatta be, mint Jézus Krisztus akaratának egyszerű következményét, aki az
utolsó vacsorán azért imádkozott, hogy a benne hivők mind egyek legyenek. A
II. vatikáni zsinat erre a fontos követelményre válaszolt az ökumenizmusról
szőló tömör határozatában. VI. Pál pápa az Egységtitkárság tevékenységére tá
maszkodva megtette az első nehéz' lépéseket az egység felé vezető úton. Messze
haladtunk-e előre ezen az úton? Anélkül, hogy e kérdésre részletekbe menő választ
akarnánk adni, megállapíthatjuk, hogy igazi előrehaladás történt. Egy biztos:
kitartóan és következetesen dolgoztunk és velünk együtt más egyházak és ke
resztény közösségak képviselői is közremúködtek. Ezért őszintén hálásak vagyunk
1ekik. Továbbá az is Ieszögezendő, hogy a kereszténység és a világ jelen történelmi
helyzetében nem mutatkozik más lehetőség arra, hogy az egyház egyetemes kül
detésének az ökumenikus kérdésekben megfeleljünk, mínt az, hogy lojálisan,
állhatatosan, alázatosan és bátran keressük a közeledés és az egység útjait, amint
erre VI. Pál maga személyes példát adott. Keresnünk kell tehát az egységet, meg
nem riadva a nehézségek előtt, amelyek útközben jelentkeznek, vagy felgyülemle
nek. Különben nem lennénk hűségesek Krisztus szavaihoz, nem valósítanánk meg
végrendeletét. Vajon szabad-e vállalnunk ezt a kockázatot? (A pápa ezután hos2'
szan foglalkozik azok ellenvetéseivel, akik szerint az egységtörekvés új egyház
szakadás veszélyét rejti magában, zavart kelt a hitigazságok terén, vagy hit
közömbösséghez vezet.)

Természetes, hogy az egyház életének ez az új szakasza különösen öntuda
tos, elmélyült és felelős hitet követel tőlünk. Az igazi ökumenikus tevékenység
jelenti a nyitottságot, közeledést, készséget a párbeszédre, az igazság közös kere-
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sését a szó teljes evangéliumi és keresztény értelmében. De nem jelenti, nem
jelentheti semmiképpen, hogy lemondunk az egyház által állandóan megvallandó
és hirdetendő isteni igazság kincseiről, vagy szakítunk azzal. Mindazoknak, akik
bármi okból szeretnék letéríteni az egyházat a keresztények egyetemes egysége
keresésének útjáról, még egyszer ismételnem kell: Megengedhető. hogy tétlenek
maradjunk? Szabad-e nekünk - minden emberi gyengeség és évszázados fogya
tékosságok ellenére is - az Úr kegyelmével szemben bizalmatlannak lennünk, mely
az utóbbi időben megnyilatkozott a Szentlélek szavában a zsinaton? Ha így
tennénk, megtagadnánk a ránk vonatkozó igazságot, melyet az apostol oly ékes
szólóan fejezett ki: "Isten kegyelméből vagyok az, aki vagyok. Kegyelme nem
maradt bennem meddő" (IKor 15,10).

II. rész: A MEGVALTAS MISZTÉRIUMA

7. Krisztus misztériumá;nak igézetében. Ha azok az utak, amelyekre a legutóbbi
zsinat vezette az egyházat és amelyeket az elhunyt VI. Pál pápa első enciklikájá
ban mutatott, hosszú időre azok az utak maradnak, amelyeken mindnyájunknak
tovább kell haladnunk, ugyanakkor mégis joggal kérdezzük ebben az új szakasz
ban magunktól: És hogyan? Milyen módon kell tovább folytatni? Mit kell tennünk,
hogy az egyháznak ez az új adventje, párhuzamosan a második évezred közeli
végével, közelebb vigyen minket Ahhoz, akit a -Szentírás a "jövendő Atyjának"
- Pater futuri saeculi - nevez? Ez az alapvető kérdés, amelyet az új pápának
fel kell tennie, amikor a hivő engedelmesség szellemében elfogadja azt a hívást,
amely számára Krisztus parancsa, aki Péterhez szólva megismételte: "Legeltesd
bárányaimat!" vagyis: Légy a nyáj pásztora! Majd pedig: "És te megtérve,
erősítsd meg testvéreidet!" (Lk 22,32) Itt most, kedves testvéreim, fiaim és leá
nyaim, csak egyetlen alapvető és lényegi válasz tör fel, éspedig: szellemünk egye
düli célpontja, értelmünk, akaratunk és szívünk egyetlen iránya Krisztus, az em
ber Megváltója, - Krísztus, a világ Megváltó]a, Feléje akarjuk fordítani tekin
tetünket, mert egyedül Öbenne, Isten Fiában van az üdvösség. Meg akarjuk
ismételni Péter felkiáltását: "Uram, kihez menjünk? Az örök élet ígéi nálad van
nak!" (Jn 6,68) (Ezután sok szentírásí idézettel világítja meg a Szentatya Krisz
tus középpönti [elentőségét, majd a hitvallás személyes megfogalmazásában hirdeti
Krisztus központi szerepét azl egyház életében.)

8: A megváltás: új teremtés. (A pápa bemutatja a teremtés és megváltás. a
megújított teremtés kapcsolatát. Jézus nyilatkoztatta ki a teremtés alapvető igaz
ságát: Isten látta, hogy -amit teremtett, az jó. Jézusban a teremtett világ újra
megtalálja eredeti kapcsolatát az' isteni bölcsesség és szeretet f'orrásával.)

Valóban: "Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte." Amint
az ember-Adámban ez a kapcsolat megszakadt. úgy az ember-Krisztusban újra
Iétrejött, Talán minket, a XX. század embereit nem győznek meg a nemzetek
apostola ékesszóló szavai: "Az egész teremtés együtt sóhajtozik és vajúdik mind
ez ideig?" És: "A sóvárgással eltelt teremtés az Isten fiainak megnyilvánulását
várja, hiszen a természet is hiábavalóságnaki van alávetve... (Róm 8,22). Eddig
ismeretlen, hatalmas fejlődésnek lehetünk tanúi, különösen a mi századunkban.
Az ember uralma alá hajtja a világot. De vajon ez a fejlődés nem nyilvánítla-e
ki eddig ismeretlen fokban a hiábavalóságnak való sokrétű alávetettséget? Elég,
ha itt néhány tényt említünk. A természeti környezet fenyegető szennyczettsége
a gyorsan iparosodó központokban; a fegyveres konfliktusok, amelyek állandóan
fellángolnak és ismétlődnek; az önpusztítás veszélye az atomfegyverek használata
által, a hídrogén-, neutronbombák és más hasonlók által; a meg nem született
élet hiányzó tisztelete. Vajon az új korszak világa, az űrhajózás világa, a hallat
lan tudományos és technikai eredmények világa ugyanakkor nem szülésí fájdal
maktól nyögő világ, amely "türelmetlenül várja Isten fiainak megnyilvánulását?"
(Itt a pápa a Gaudium et Spes zsinati konstitúció 22. pontjának hosszú szakaszát
idézi körlevelében, amely az egész enciklika legfontosabb teológiai mondanivaló
ját adja.)

A II. vatikáni zsinatnak a mai világról adott mély elemzése a látható világ
legfontosabb pontjához, az emberhez érkezve az emberi tudat mélyére hatol, majd
az ember legbensőbb mlsztéríumát érinti, melyet biblikus (és nem biblikus) szó-

444



val "szív"-nek nevez. Krisztus, az ember Megváltója, az, aki egyedülálló módon
és megismételhetetlenül behatolt az ember misztériumába és belépett a "szívébe".
Joggal tanítja ezért a zsinat: "Valóban csak a megtestesült Ige misztériumában
taláfható az ember .mísztéríumának igazi magyarázata. Mert Adám, az első ember,
előképe volt a jövendő embernek, ti. az Úr Krisztusnak. Krisztus, az új Adám,
nyilatkoztatja ki az Atya titkának és szeretetének kinyilatkoztatásában az em
bernek magát az embert teljesen, és feltárja legfőbb hivatását." Majd tovább ezt
olvassuk: "A láthatatlan Isten képmása, egyszersmind a tökéletes ember, aki
Adám fiainak visszaadta az Istenhez való hasonlóságot, melyet elvesztettek az
első bűn által. Mert felvette az emberi természetet, anélkül, hogy feloldódott volna
benne, ezáltal azt bennünk is magas méltóságra emelte. Mert C, az. Isten Fia,
megtestesülése által bizonyos módon minden emberrel egyesült. Emberi kézzel
dolgozott, emberi értelemmel gondolkodott, emberi akarattal cselekedett, emberi
szívvel szeretett. Szűz Máriától születve, valóban egy lett közülünk, hasonló lett
hozzánk mindenben, kivéve a bűnt" (Gaudium et Spes, 22. pont). (j az ember
Megváltójal

9. A megváltás misztériumának isteni dimenziója. (Az idézett zsinati szőveget

csodálatosnak nevezi a Szentatya, de megjegyzi, hogy; annak megfontolása nem
feledtetheti velünk, hogy "Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, az Atyával való ki
engesztelődésünkké lett", vagyis azt, hogy Isten szeretetének és irgalmának az
ember történetében neve van: Jézus Krisztus.)

10. A megváltás mieztériumuinak: emberi dimenziója. Az ember nem élhet sze
rétet nélkül. Önmaga számára is érthetetlen marad. Élete értelmetlen, ha nem
kapja meg a szeretet kinyilatkoztatását, ha nem találkozik a szeretettel, ha nem
tapasztalja meg, nem teszi magáévá a szeretetet, ha nem részesedik benne. Éppen
ezért a megváltó Krisztus nyilatkoztatja ki teljesen az embert az embernek. Azt
mondhatnánk, hogy ez a megváltás mísztéríumának emberi dimenziója. Ebben
találja meg az ember nagyságát, embersége méltóságát és értékét. ... Az ember
értéke és méltósága fölötti mélységes csodálat fejeződik ki az evangéliumban is,
amely "örömhírt" jelent. Ez a csodálkozás igazolja az egyház küldetését a világ
ban és talán még inkább a mai világban... Az egyháznak minden korban, de kü
lőnösen a mi korunkban az a kötelessége, hogy az emberre irányítsa tekintetét,
hogy az egész emberiség tudatát és tapasztalatát Krisztus misztériuma felé for
dítsa, hogy minden emberrel megismertesse a Krísztusban megvalósuló megváltás
mélységét, Ugyanakkor elérjük az ember legmélyebb szféráját, az ember szívét,
lelkiismeretét, életét.

11. Krisztus misztériuma: az egyház küldetésének és a kereszténységnek alapja.
(A Szentatya e pontban ismét a zsinat és VI. Pál Ecclesiam Suam enciklikája
alapján fejti ki, hogy az egyház öntudata megnőtt, felismertük, hogy meg kell
nyílnunk mások felé, felfigyeltünk más egyházak és vallások értékeire, a Krisz
tusban megvalósuló egység sürgető feladataira, és a világ, az egész emberiség
iránti kötelezettségeinkre.)

12. Az egyház küldetése és az ember szabadsága. A mísszíós magatartás mín
dig azzal kezdődik, hogy az ember mély tiszteletet érez azzal szemben, ami az
emberben lakik, amit szelleme legmélyén, az alapvető problémákkal kapcsolatban
kidolgozott. Arról van szó, hogy tiszteljük azt, amit a Lélek - "aki ott fú, ahol
akar" - művelt az emberben. A misszió sohasem lerombolás, hanem minden
érték felvétele és új építés, még ha gyakorlatban nem is felelt meg mindig ennek
a magas eszménynek. Ami pedig a megtérest illeti, amelynek gyökerei a misszióba
nyúlnak, tudjuk, hogy ez a megtérés míndíg a kegyelem műve, amelyben az em
bernek teljesen meg kell találnia önmagát. Ezért korunk egyháza igen nagy je
lentőséget tulajdonít mindannak, amit a II. vatikáni zsinat kifejtett a vallássza
badságról szóló nyilatkozat. első és második részében. ... A vallásszabadságról
szóló nyilatkozat meggyőzően tanúsítja, hogy Krisztus és az apostolok, amikor
az igazságot hirdetik, amely nem az emberektől, hanem Istentől származik, mély
tiszteletet tanúsítanak az ember, annak értelme, akarata, lelkiismerete, és sza
badsága iránt...
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III. rész: A MEGVALTOTT EMBER ÉS HELYZETE A MAI VILAGBAN

13. Krisztus minden emberrel egyesült. (A már többször idézett Gaudium et
Spes 22. pontja gondolatát fejti ki jobban ebben a részben az enciklika. Ebből

következik, hogy az egyháznak alapvető gondja az emberrel való törődés.)

14. Az egyház minden útja az emberhez vezet. (Itt mínden emberről, a Föl
dön élő valamennyi emberről van szó - hangsúlyozza a pápa. Az emberhez vezeti)
út pedig a megtestesülés és megváltás misztériumán keresztül vezet.)

15. A mai ember félelmei. A pápa itt újra jellemzi a mai valóságot: A mai
embert míndíg újra fenyegetni látszanak saját termékei, vagyis rnunkájának,
eredményei. Nemcsak keze munkájának eredményei, hanem még inkább értelmé
nek és akaratának eredménye. Az ember e sokoldalú tevékenységének gyümölcsei
nemcsak "elidegenedésének" tárgyai, mert egyszerűen elveszik tőle, amit termelt,
Gyakran előre nem látható módon maguk a termékek, legalábbis részben, ha
tásuk következményeként, fordulnak az ember ellen. így valóban ellene irányul
nak vagy bármikor ellene fordulhatnak. Úgy tűnik, ebben van a mai emberi
lét drámájának legfontosabb fejezete és egyetemes dimenziója. Az ember ezért
egyre inkább félelemben él. Fél, hogy termékei - persze nem mind és nem is
azok többsége - mégis némelyik, és épp azok, amelyek a legtöbb zsenialitást és te
remtő erőt fejezik ki, radikális módon ellene fordulhatnak. Fél, hogy ezek egy elkép
zelhetetlen önpusztítás eszközeivé válhatnak. Olyan katasztrófák fenyegetik, ame
lyekre nem' volt példa a történelemben. Isten akarata az volt, hogy az ember
uralkodjék a Földön. Miért fordítja ezt a hatalmat az ember önmaga ellen? ..

A haladás nem teszi az emberi életet emberibbé, emberhez méltóbbá, És úgy
tűnik, maga az ember sem válik igazában jobbá, vagyis lelkileg érettebbé, nem
növekszik méltóságának tudata, felelősségérzete, nem lesz nyitottabb mások, főleg

a nincstelenek és gyengébbek felé, nem növekszik szolgálatkészsége, A pápa első

sorban a keresztényeket szólítja lelkiismeretvizsgálatra ezekkel ~ kérdések formá
jában megfogalmazott megállapításaival. De' minden embernek fel kell tennie ma
gának e kérdéseket. Vajon melyik növekszik: a szocíálís szeretet, mások jogainak
tisztelete, minden ember, nemzet és nép jogainak védelme egyrészt, - vagy a
különböző egoízmusok, nacionalizmusok, uralomvágy és az imperializmus formái
másrészt.

16. Haladás vagy fenyegetés? (A pápa itt ismét leírja a mai ember helyzetét,
amely annyira eltávolodott az erkölcsi rend, az igazságosság és a szociális szere
tet követelményeitől. Majd hivatkozik a pápai, zsinati, szinódusi dokumentumokra,
amelyek felmérték ezt a helyzetet és keresték a keresztény megoldásokat. Egy
szóval erkölcsi felelősségtudatra van szükség, amelynek alanya az ember. Az egy
ház nem rendelkezik más fegyverekkel, mínt egyedül a szellem, a szó, a szerétet
fegyvereivel. Ezért nem szűník meg kiáltani: Ne öljetek! Ne készítsetek az ember
számára pusztulást!)

17. Az ember jogai: "betű" vagy "szellem". (Az encíklíkának ez a leghosszabb
pontja az előző elméleti, teológiai fejtegetések után azok gyakorlati következmé
nyeit fogalmazza meg az egyház és világ kapcsolatában. Méltatja az ENSZ te
vékenységét az emberi jogok érvényesítése érdekében, és XXIII. János, a II.
vatikáni zsinat és VI. Pál megnyilatkozásaira hivatkozva hangsúlyozza, hogy az
emberi- jogok kérdése azért is érinti az egyházat, mert a társadalmi és nemzet
közi béke is függ attól, hogyan halad előre a világban az ember jogainak tisz
telete. Felemeli szavát minden elnyomás, erőszak és terrorizmus ellen. Foglalkozik
a vallásszabadság és a lelkiismereti szabadság kérdéseivel, a II. vatikáni zsinat
Dignitatis humanae kezdetű nyilatkozata alapján, nemcsak teológiailag, hf
nem a természetjog szempontjából is.)

IV. rész: AZ EGYHAZ KüLDETÉSE ÉS AZ EMBER SORSA

18. Az egyház és az ember krisztusi hivatása. (Az egyház néhány belső prob
lémájával foglalkozó utolsó részében az enciklika ismét Krisztus mísztériumára
irányítja figyelmünket. Az egyháznak' a megváltás mísztéríumára kell összpontosí
tania figyelmét. Az egyház úgy gyakorolja szolgálatát, hogy részesedik Krisztus
hármas funkciójában : papi, prófétai és királyi tísztségében.)
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19. Az egyház' felelős az igazságért. (Amikor az egyház megvallja és hirdeti
hitét, mindig az isteni igazság teljességéhez ragaszkodik.)

A teológia ma, pontosan úgy, mint korábban, nagyon fontos ahhoz, hogy az
Isten népe kreatív (teremtő) és gyümölcsöző módon részesedhessék Krisztus
prófétai küldetésében. Ezért a teológusok sosem téveszthetik szem elől szelgálatuk
[elentőségét az egyházban, amikor az isteni igazság szolgáiként kutatásaikban és
munkájukkal mindig mélyebben hatolnak annak megértésébe. Ezt a [élentőséget az
"intellectus fidei" (megértendő hit) fogalma fejezi ki. De a fogalom kétoldalú,
ahogya következő két megfogalmazás jelzi: "Intellege, ut credas!" (Érts, hogy
higgy!) és "Crede ut íntellegas!" (Higgy, hogy érts l) E kifejezéseket úgy alkal
mazzák helyesen a teológusok, ha a tanítóhivatalt igyekeznek szolgální. Ezt pe
dig az egyházban a Péter utódával hierarchikus egységben levő püspökök gya
korolják. . .. A teológiában nemcsak megengedett, \ de kívánatos is egy bizonyos
pluralizmus, de a kutatásnak nem szabad eltávolodnia a hit és erkölcs tanításában
az alapvető egység céljától. Ezért elengedhetetlen a teológia szoros együttműködésea
tanítóhivatallal. Senki sem művelhetí a teológiát úgy, mintha az egyszerűen saját
személyes gondolatainak elődása lenne.

20. Eukarisztia és bűnbánat. (E pontban a pápa a két szentségről fejti ki az
egyház tanítását, hisz nemcsak az igazság szolgálatával, hanem a szentségek révén
részesedik az egyház a megváltás misztériumában. Az Eukarisztia egyszerre szent
ség és áldozat, szeritség és communio, szeritség és jelenlét. Emlékeztet arra, hogy
újabban nagy erőfeszítések történtek a legrégibb egyházi hagyomány szellemé
ben a bűnbánat szentsége gyakorlásának közösségí vonásai hangsúlyozására. Ezek
a kezdeményezések hasznosak és gazdagítják a szentségi gyakorlatot, de nem
feledhetjük, .hogyamegtérés az ember személyes, benső aktusa és ezt a kö
zösség nem helyettesítheti.)

21. Keresztény hivatás: szolgálni és uralkodni. (Az egyház nemcsak szocioló
gíai valóság, amit részben az "Isten népe" kifejezés jelez, hanem "Krisztus titok
zatos teste" is. Az egyházhoz tartozni nemcsak szociológiai tény, hanem a kegyelem
rnűvében való részesedés is. Kifejti a Szeritatya a ,;szolgálva uralkodni" felada
tát, a különböző hivatásokban lIl1egvalósul6 közös felelősséget, a hivatásunkhoz
való hűség feladatát.)

22. Reménységünk Anyja. (Az enciklika utolsó pontja az egyház Anyját, Má
riát állítja elénk eszményképül.) •

Főleg Máriához könyörgök, az egyház égi Anyjához, hogy maradjon velünk,
amikor állhatatosan, az emberiség új adventjében imádkozunk, hogy egyházat al
kothassunk, Fia titokzatos testét. Remélem, hogy ennek az imádságnak erejében
képesek leszünk befogadni a Szentlelket, aki leszáll ránk, és így Krisztus tanúi
leszünk a Föld szélső határáig, mint azok, akik pünkösd napján kimentek a coe
naculumból.

"NOVO INCIPIENTE" APOSTOLI LEVÉL A PAPOKHOZ

1979. április 8-án kelt az a két levél, amelyet II. János Pál pápa püspök- és
paptestvéreihez intézett - nagycsütörtök alkalmából. A Magnus Dies kezdetű levél

. a püspökökhöz rövid, öt oldal terjedelmű és az affektív és effektív kollegialitást
köti lelkükre, vagyis a pápával és püspöktestvéreikkel való együttműködést és
testvéri egységet papjaikkal is.

A Novo incipiente kezdetű, papokhoz szóló buzdító levél - nagycsütörtök li
turgiájának szellemében - 33 oldalon a papságról szóló hagyományos egyházi,
teológiai tanítás összefoglalása, személyes hangvétellel. Mivel a' zsinat utáni belső

egyházi problémák közül az egyik legvitatottabb kérdést érinti, nem csodálható,
hogy több országban élénk kritikát is kiváltott. Szól ez a levél arról, hogy Krisz
tus és az egyház szeretete egyesítse a püspököket és a papokat, azután kifejti
a szolgáló és az általános papság közöttí míaőségí különbséget, a papról úgy
beszél, mínt Krisztus ajándékáról a közösségnek, aki a Jó Pásztor szelgálafába
állt, ezért a lelkek vezetésének múvészetét kell elsajátítania. A pap Isten kegyelmé-
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nek kiosztója és Isten tanúja. A cölibátust megerősítő részében kifejti annak. je
lentését, mínt próbatételt és felelősséget, azután a naponta való megtérest hangsú
lyozza és végül - mínt az enciklika végén is - Máriához fordul, a papok édes
anyjához. A' levél egyébként is szorosan kapcsolódik szellemében, mondanívalójá
ban a Redemptor hominis enciklikához.

A levélnek azt a részét adjuk itt szó szerinti fordításban, mely a lelkek ve
zetésének művészetéről szól ; a 6. pontot:

. Mások üdvösségének, az igazság, szeretet és Isten egész népe életszent
ségének, valamint az egyház lelki egységének különös gondja, melyet Krisztus
a papi teljhatalommal együtt. bízott ránk, különböző módokon valósul meg. Az
utak, amelyeken ti, kedves testvérek, papi hivatástokat betöltitek, valóban külön
bözőek. Egyesek a plébániai rendes lelkipásztorkodásban' tevékenykednek, mások
míssziós országokban dolgoznak. Ismét mások iskolákban, a képzés és ifjúsági
nevelés területén dolgoznak. Különböző konkrét életterületeken és szervezetekben
kötelezik el magukat, a szociális és kulturális élet fejlődését követik. Mások végül
a szenvedők, betegek és elhagyottak szelgálatára szentelik magukat, és olykor úgy
is teljesítitek hivatástokat, mint akik magatok is a szenvedés ágyához vagytok
kötve. Nagyon különböző utak vannak, melyeket lehetetlen egyenként felsorolni.
Ezek szükségképp számosak és különbözőek, mert az emberi élet, a szociális
fejlődés, a történelmi hagyományok és az egyes kultúrák és civílizációk örökségei
nek struktúrái míndig kűlönbözőek, Mégis, mindezen különbségek ellenére, mín
dig és mindenek felett különleges hivatásra vagytok kötelezve: Krisztusnak, az
örök Főpapnak kegyelmét hordozzátok, a J ó Pásztor karizmáinak vagytok hor
dozói. Erről sosem feledkezhettek el, ez alól sosem vonhatjátok ki magatokat. ha
nem inkább míndíg, mindenütt és minden lehetséges módon életté kell valósíta
notok. Ebben áll az a "művészetek művészete", melyre Jézus Krisztus hívott
meg benneteket. "Minden művészetek művészete a lelki vezetés" - írta Nagy
Szent Gergely.

Szívesen teszem magamévá az ő szavait és azt mondom nektek: legyen gon
dotok arra, hogya lelkipásztorkodásban "művészekké" váljatok! Az egyház törté
netében sokan voltak már ilyenek. Nem szükséges felsorolnom őket. Míndegyíkünk
nek mond valamit, például Páli Szent Vince, Avilai· Szent János, Ars -szent plébá
nosa, Bosco Szent János, boldog Maximillan Kolbe és sok-sok más név. Mind
egyikük különbözött a másiktól, míndegyik önmaga volt, korának gyermeke, és
korához "alkalmazott". De ez az "alkalmazkodás" míndegyiknél eredeti válasz
volt az evangéliumra, éppen annak a kornak megfelelő válasz, az életszentség és
lelki buzgóság válasza. A mi életünkben és papi müködésünkben sincs más sza
bály a korhoz, a mai világhoz való "alkalmazkodásra". Kétségtelenül nem tekint
hető megfelelő "alkalmazkodásnak" az olyanféle kísérlet és szándék, mely a
papi életet .Jaícízální'' szeretné.

Nézd, hogy dagad, hogy fut a zöld folyam,
amíg a tengerbe dobja magát.
Mi az, ami még gyorsabban rohan?
Az ifjúság.

Nézd a tüzet, mily hetykén énekel,
de lángja fogy és meghal csendesen.
Mi az, ami gyorsabban hamvad el?
A szerelem.

Nézd a csillagot, lobog, áthevül
s mint arQ,ny nyíl, úgy száll, de már letűnt.

Mi az, ami gyorsabban elrepül?
Az életünk.

ÖLBEY IRÉN
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