
A II. Vatikáni zsinat üzenete a világhoz

A konnányfőkhöz

Ebben az ünnepélyes pillanatban, mi, a katolikus egyház XXI. Ökumenikus Zsinatának
atyái, míelött szétszélednénk a négyéves ima és munka után, az emberiségért vállalt kül
detésünk teljes tudatában mély tisztelettel és bizalommal fordulunk azokhoz, akik kezük
ben tartják az emberiség sorsát ezen a földön, minden világi hatalom letéteményeséhez.

Hangsúlyozottan kíjelentjűk; tiszteletben tartjuk az önök tekintélyét és szuverenitá
sát; nagyra becsüljük az önök közszolgálatát; elismerjük igazságos törvényeiket; nagyra
értékeljük azokat, akik ezeket megalkották, és azokat is, akik alkalmazzák. De nekünk
szent üzenetet kell önökkel közölnünk: Egyedül Isten hatalmas. Egyedül Isten a Kezdet
és ~ Vég. Egyedül Isten a forrása hatalmuknak és alapja törvényeiknek.

Onöknek kell előmozdítania a Földön, hogy az emberek között béke ésrend uralkodjék.
De ne feledjék: Isten az, aki az élő és igaz Isten, aki az emberek Atyja. Es Krisztus az ő örök
Ra, aki eljött hozzánk hirdetni, hogy núndnyájan testvérek vagyunk. Ó a Földön a rend és
a béke mestere, mert ó irányítja az emberiség történetét, és egyedül ő képes a szíveket arra
késztetni, # hogy lemondjanak a rossz szenvedélyekr6l, amelyek gonoszságot és háborút
szülnek. O az, aki megáldja az emberiség kenyerét, aki megszenteli munkáját és szenvedé
sét, aki olyan örömöket ad, amit önök nem tudnak neki adni, és vigasztalást a fájdalmak
ban, amelyeket önök nem tudnak enyhíteni. Az önök földi és id61eges birodalmában ő

alkotja meg titokzatosan lelki és örökkévaló birodalmát, az egyházat. Es nút kér önöktól, a
majd kétezer év alatt az önökkel - földi hatalmakkal való kapcsolatokban - mindenféle
viszontagságokat átélt egyház; nút kér ma önöktól? A zsinat elmondta ezt egyik fontos
fejezetében: nem kér mást csak szabadságot. A hit szabadságát, a hit megvallásának sza
badságát, azt a szabadságot, melyben az ember szeretheti Istenét és szolgálhat neki, az élet
szabadságát, éshogy elvihesse az emberekhez az élet üznenetét. Ne féljenek tóle: ő hasonlít
Mesteréhez, akinek titokzatos tevékenysége nem zavarja az önök előjogait,de meggyógyítja
az egész emberiséget a végzetes esendóségból, átformálja, s az igazságosság és a szépség
reményével tölti el. Engedjék működniKrisztusnak ezt a tevékenységét, mely megtisztítóan
hat a társadalomra. Ne feszítsék újból keresztre: ez szentségtörés lenne, mivel ő Isten fia;
ez öngyilkosság lenne, mert ő az Ember fia. És nekünk, az ő alázatos követeinek engedjék
szétárasztani núndenütt, korlátok nélkül az örömhírt, a béke evangéliumát, amelyr6l oly
sokat elmélkedtünk a zsinat alatt. Az önök népei lennének első haszonélvezőiennek, mivel
az egyház önöknek hűséges állampolgárokat nevel, akik a társadalmi békének és haladás
nak barátai.

Ezen az ünnepélyes napon, amikor a XXI. Ökumenikus Zsinat ülését bezárja az
egyház, a mi szavunkon keresztül barátságot, szolgálatait, lelki és erkölcsi erejét ajánlja
föl. Mindnyájunknak az üdvösség üzenetét és áldását küldi. Olyan lélekkel fogadják,
mint ahogyan ő fö1;ljánlja, igaz és őszinte szívböl, és vigyék el népeikhez!

A gondolkodás és tudomány embereihez

Egy egészen különleges köszöntéssel fordulunk önökhöz, az igaság kutatóihoz, és önökhöz,
a gondolkodás és a tudomány képvisel6ihez, az emberiség, a világmindenség ésa történe
lem feltáróihoz, és önökhöz, míndannyíukhoz, akik a világosság zarándokútját járják, és
azokhoz is akiket egy sikertelen kutatás fáradsága és csalódása megállított útjukon.

Miért ez a különleges köszöntés önökhöz? Mert mi mindnyájan, akik itt vagyunk,
püspökök, zsinati atyák, mi az igazságra figyelünk. A mi erőfeszítésünk e négy eszten-
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dő alatt mi más lett volna, ha nem az egyházra bízott igazság üzenetének figyelmesebb
és elmélyültebb kutatása, hacsak nem egyerofeszítés az igazság Lelkének tökéletesebb
megértésére. Elkerülhetetlen tehát, hogy önökkel találkozzunk. Az önök útja a miénk.
Az önök ösvényei soha nem vezethetnek távol a mieinkt61.Mi barátai vagyunk az önök
kutatói hivatásának, szövetségesei az önök fáradozásainak, csodálói az önök sikereinek
és ha kell, vigaszta1ói csüggedésüknek és balsikereiknek.

Tehát az önök számára is van egy üzenetünk, ez pedig a következő: folytassák to
vább a kutatást, fáradhatatlanul, soha nem csalatkozva ,az igazságban.

Emlékezzenek az önök egyik nagy barátjának,. Szent Agostonnak szavaira: Keressünk
azzal a vággyal, hogy találjunk, és találjunk azzal a kívánsággal, hogy tovább keressünk.
Boldogok,akik az igazság birtokosai, és azt tovább keresik,. hogy megújítsák, elmélyítsék,
hogy másoknak adhassák. Boldogok,akik még nem találták meg, s 6szinte szívvel mennek
felé: akik a jelen fényével, keresik a holnap fényét, a teljesmegvilágosodásig!

De ne feledjék: ha a gondolkodás nagy dolog, akkor gondolkodni kötelesség; jaj
annak, aki szemét szándékosan bezárja a fény el6tt! Gondolkodni felelősséget is jelent
jajazoknak, akik elhomályosítják a szellemet ezerféle mesterkedéssel, amelyek elnyom
ják, gőgőssé teszik, félrevezetik és deformálják! Mi a tudomány embereinek alapvető

elve, hacsak nem: törekedni a helyes gondolkodásra?
Ezért anélkül, hogy megzavamánk az önök lépéseit, elkápráztatnánk tekintetüket,

önöknek nyújtjuk a mi titokzatos lámpásunk fényét a hitet. Az, Aki ránk bízta, a gon
dolkodás legfóbb ura, akinek mi alázatos követői vagyunk, ő ,az egyedüli, aki mondta
és mondhatja: "Én vagyok a világ világosssága, én vagyok az Ut, az Igazság és az Elet."

Ez a beszéd önöknek szél, Istennek hála, talán sohasem nyílott lehet6ség oly mély
harmóniára, az igazi tudomány és az igazi hit között, mint ma, melyben az egyik is,
másik is szolgálja az egyetlen igazságot. Ne akadályozzák meg ezt az értékes találko
zást! Bízzanak a hitben, az értelem nagy barátjában! Teremtsenek fényt az igazság, a
teljes igazság megismeréséhez.

Ez a kívánság, bátorítás, reménység, amit az önök számára kifejezésre juttatunk,
mielőtt feloszlik az egész világ atyáinak Rómában összegyűlt zsinata.

A mövészekhez

Most pedig önökhöz, mindannyiukhoz, művészekhez, akik a szépség szerelmesei, és
akik érte dolgoznak, költők, írók, festők, szobrászok, építészek, zenészek, a színház és
a film művészeihez... mindannyiukhoz a zsinat egyháza szól általunk: ha önök az igaz
művészet barátai, akkor a mi barátaink is.

Az egyház már hosszú ideje kapcsolatot tart önökkel. Őnök építették és díszítették temp
lomait, megjelenítették dogmáit, gazdagították a liturgiáját. Onök segítették lefordítani az
ő isteni üzenetét a formák és alakok nyelvére, érzékletessé téve a láthatatlan világot.
, Ma éppúgy, mint a múltban, az egyháznak szüksége van önökre és önök felé fordul.

Altalunk üzeni önöknek: ne engedjék, hogy megszakadjon ez a mindenekfölött termé
keny szövetség! Ne utasítsák vissza az isteni igazságot szolgáló tehetségüket! Ne zárják
be lelküket a Szentlélek sugallatai előtt!

E világnak, melyben élünk, szüksége van arra, hogya szépség ne vesszen bele a
reménytelenségbe.

Az igaz szépség az, ami az emberek szívének örömet szerez, ez az az értékes gyü
mölcs, melyet az idő nem koptat el, ami nemzedékeket egyesít a csodálatban. Es ez az
önök kezének közvetítésével történik... Hogy ezek a kezek tiszták és önzetlenek legye
nek, emlékezzenek arra, hogy önök a szépség őrei a világon! Ez teszi önöket képessé
arra, hogy megszabaduljanak az időleges és érték nélküli ízlésektől, s ez szabadítja fel
önöket a helytelen és hamis kifejezések kereséséből.
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Legyenek mindig és mindenütt méltók az eszméikhez, és akkor méltóak lesznek az
egyházhoz, aki ezen a napon a mi szavunk által, a barátság és az üdvösség, a kegyelem
és az áldás üzenetével fordul önökhöz.

A nőkhöz

Most önökhöz szólunk, bármily társadalmi helyzetben élő nőkhöz, lányokhoz, felesé
gekhez, anyákhoz és özvegyekhez, önökhöz is szerzetesnőkhöz és egyedülállókhoz,
önök az emberiség hatalmas családjának felét jelentik.

Onök tudják, hogy az egyház büszke arra, hogy felszabadította és visszaadta a nőnek

az emberi méltóságot, felragyogtatva mindezt a századok során, a különbözőségekben

és a férfival való alapvet6 egyenl6ségben.
De eljön az id6, már itt is van, amikor a női hivatás kiteljesedik,eljön az óra, amikor a nő

elnyeri a világban azt a jelent6séget,azt a ragyogást, azt a hatalmat, amelyet eddig el nem
érhetett. Ezért ebben a pillanatban, amikor az emberiség oly alapvető változás tanúja, az
evangélium szellemével áthatott nők segíthetnek abban, hogy az emberiség el ne vesszék.

Asszonyok, mindig az önök osztályrésze volt a családi fészek 6rzése, a források
szerelme, és a bölcsők vonzalma! Onök jelen vannak az élet kezdetének misztériumá
ban. Onök vigasztalnak a halálba induláskor. Technikánk az embertelenné válást koc
káztatja. Engeszteljék ki a férfiakat az élettel!

És mindenekfölött kérjük önöket, virrasszanak, főként a mi emberi világunk jövője
felett. Tartsák vissza annak az embemek a kezét, aki egy őrült pillanatban megpróbálja
szétrombolni az emberi civilizációt.

Feleségek, családanyák, első nevelői az emberi nemnek, az otthonok titkaiban adják
át fiaiknak és leányaiknak atyáik hagyományait, ugyanakkor készítsék fel őket a kifür
készhetetlen jövőre! Emlékezzenek mindig arra, hogy egy anya mindig gyermekei által
tartozik ahhoz a jöv6höz, amelyet nem láthat előre.

És bnök, egyedülálló nők, jól jegyezzék meg, hogy önök tudják teljesíteni az önfel
áldozás hivatását. A társadalom minden területe hívja önöket. Es a családok sem tudnak
élni azoknak a segítsége nélkül, akiknek nincs családjuk.

Különösen önök, szerzetesnók, egy olyan világban, ahol az önzés és az élvezetek hajhá
szása akar törvényessé válni, legyenek a tisztaság, az önzetlenség, a vallásosság őrzői! Jézus,
aki a házastársi szeretet teljességére rámutatott, felmagasztalta az emberi szerelemr6l való
lemondást is, amit a végtelen szeretetért és mások szolgálatáért tesznek.

Onök pedig, megpróbáltatásban élő nők, akik Máriához hasonlóan ott állnak a ke
reszt alatt, önök, akik a történelem folyamán erőt adtak a férfiaknak a végsőkig, tanú
ságot tenni a mártíromságról, segítsenek nekik most is megőrizni a bátorságot a nagy
vállalkozásokra akkor, amikor a türelem és az alázat ideje jön el.

Csak önök adhatják vissza a szelíd, a finom, az elérhető igazságot; csatlakozzanak a
zsinat szelleméhez, hogy az átjárja az intézményeket, az iskolákat, az otthonokat a
mindannapi életben!

Az egész világ asszonyai, keresztények és nem hívők, önök azok, akikre a történelemnek
ebben a súlyos pillanatában az életet bízták, önöknek kell megóvni a világ békéjét!

A munkásokhoz

A zsinat folyamán együtt elmélkedtünk sok komoly kérdésről, azokról a súlyos prob
lémákról, amelyek az emberiség lelkiismeretét terhelik, a jelenkori gazdasági és társa
dalmi körülményekr61, a nemzetek együttéléséről,a fegyverkezésr61, a háború és a béke
kérdéseir61.
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Meg vagyunk győz6dve arról, hogy ezeknek a problémáknak a megoldásában az
egész világ munkásai és munkásnői illetékesek Ezért is kívánjuk, hogy a mi vizsgálodá
saink végén, mindannyiunkhoz a bizalom, a béke és a barátság üzenetével forduljunk.

Kedves Fiaink, biztosítjuk önöket arról, hogy az egyház ismeri erőfeszítéseiket, har
caikat, reménységüket; nagyra értékeli azokat az eredményeket, melyek az önök lelkét
nemesítik, a bátorságot, az önfeláldozást, a szakmai lelkiismeretességet, az igazság sze
retetét; ismerjék fel azt a hatalmas szolgálatot - hogy mindenki a maga helyén és
gyakran a legsötétebb és legmegvetettebb beosztásban - mindannyian a társadalom
egészéhez tartoznak. Az egyház ezt jól tudja és általunk mond köszönetet önöknek,

Az utóbbi években az egyház nem szűnt meg jelen lenni a munkásvilág egyre nö
vekvő és összetetett gondjaiban. A mostani pápai enciklikának az önök soraiból érkező
visszhangja mutatja, hogy korunk megannyi munkásának lelkében egyetértéssel talál
kozott a legfőbb lelki vezet6k elgondolásaival.

XXIII. János pápa, aki ezekkel a páratlan üzenetekel gazdagítja az egyház örökségét,
megtaláita az utat az önök szívéhez, Saját személyében világosan megmutatta az egy
ház szeretetét a munkások iránt, ugyanígy az igazságot, az igazságosságot, a szabad
ságot, a szeretetet, amelyekkel a béke megteremtódik a világban.

Munkások, az egyháznak az önök felé irányuló szeretetével szeretnénk önök után mi is
megvallani, és teljesmeggy6z6déssel elmondani: Az egyház az önök barátja. Bízzanak ben
ne! A múlt szomorú félreértései nagyon hosszú ideig bizalmatlanságot és meg nem értést
szültek közöttünk: az egyház ésa munkásosztály kiegészítik egymást. Ma eljött a kiengesz
telődés órája, és a zsinat egyháza hátsó gondolatok nélküli ünneplésre hívja önöket

Az egyház mindig az önök jobb megértését keresi. De önöknek is keresniük kell saját
körükben, hogy megértsék: mit jelent az önök számára az egyház, a munkásoknak, akik
legfőbb munkásai azoknak a csodálatos átalakulásoknak, amelyeket a világ ma ismer.Mert
önök is tudják, hogyha egy hatalmas lelki áramlat nem bátorítja öket, akkor az emberiség
szerenesétlenségén munkálkodnak, ahelyett, hogy az emberiség boldogságát építenék.

A gyűlölködés nem menti meg a világot, és nem ez az egyetlen kenyere a földnek,
amely jóllakatni képes az emberi éhséget. Tehát fogadják az egyház üzenetét. Fogadják
a hitet, mely kész megvilágítani útjukat: ez Péter utódainak a hite és 2000 püspöké,
akik a zsinaton együtt voltak, ez az egész keresztény nép hite. Ami titeket megvilágosít!
Ami titeket vezet! Ami lehet6vé teszi, hogy megismerjétek Jézus Krisztust, társatokat a
munkában, Mestereteket, az egész emberiség Megváltóját.

, A szegényekhez, a betegekhez és a szenvedőkhöz

Számotokra, megpróbáltatást szenvedö testvéreink számára, akiket az ezerarcú fájda
lom látogatott meg, a zsinatnak egy egészen különös üzenete szól.

Frezzük, hogy a ti könnyes szemeitek az egyházra szegez6dnek, a szemek, amelyek
büszkeségt61 ragyognak, vagy fáradságtól megtörtek - a kérd6 tekintetek, amelyek
hiába keresik a feleletet arra, hogy miért van az emberi szenvedés, és amelyek fárad
hatatlanul kérdezik, mikor és honnan jön a gyógyulás? ..

Igen, kedves testvéreink, a mi atyai és pásztori szívünkben mélységesen átérezzük
a ti gyötrelmeiteket és panaszaitokat, és fájdalmunk csak növekedik annak a gondola
tára, hogy nincs hatalmunkban testi egészséget nyujtani, sem csökkenteni fizikai fájdal
matokat, amelyeket az orvosok, betegápolók és míndazok, akik a betegeknek szentelték
az életüket, igyekeznek megkönnyíteni, ahogy csak tehetik.

De mi rendelkezünk egy mélyebb és értékesebb dologgal, amit nektek nyújthatunk:
az egyetlen igazságot, amely képes felelni a fájdalom misztériumára, s amely számo
tokra egy illúzió nélküli megoldást ígér: ez pedig a hit és egyesülés a Fájdalmak Em
berével, Krisztussal, Isten Fiával, akit a mi bűneinkért és üdvösségünkért keresztre
feszítettek.
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Krisztus nem győzte le a fájdalmakat; nem is akarta teljes egészében feltámi a misztéri
umot; ő magára vette azt, és ez elegend6 ahhoz, hogy megértsük a szenvedés értékét.

Ó, TI mindnyájan! Akik súlyosabbnak érzitek a keresztet, ti, akik szegények vagytok
és elhagyatottak, ti, akik sírtok, ti akiket üldöznek az igazságért, ti akikr61 hallgatnak,
ti a fájdalom ismeretlenjei: bátorítunk benneteket! Ti vagytok Isten országának a ked
vezettjei, ti vagytok a reménység, a boldogság és az élet birodalma; ti vagytok a szen
ved6 Krisztus testvérei és vele együtt, ha akarjátok, megmenthetitek a világot!

Íme a szenvedés keresztény tudománya, az egyetlen, ami a megbékéléshez vezet.
Tudnotok kell, hogy nem vagytok egyedül, sem elválasztva, sem elhagyatva és nem

vagytok haszontalanok: ti Krisztus meghívottjai vagytok, az ő élő és áttetsző képe. Az
ő nevében a zsinat szeretettel köszönt benneteket, köszönetet mond nektek, biztosít
barátságáról, és az egyház segítségér61, és megáld benneteket.

A fiatalokhoz

A zsinatnak ebben az utolsó üzenetében végül hozzátok szólunk, az egész világ ifjaihoz
és leányaihoz, mivel ti vagytok azok, akik az id6sebbek kezéből átveszitek a fáklyát, és
akik a világtörténelem leghatalmasabb átalakulásában éltek. TI vagytok azok, akik át
véve szüleitekt6l és tanítóitoktól a nevelés és példaadás tanúságtételeit, alakítani fogjá
tok a jöv6 társadalmát ti vagytok, akik a jövővel együtt magatokat megszentelhetitek,
vagy elveszíthetitek. Az egyház négy éven keresztül dolgozott azon, hogy megújítsa
saját képét, hogy jobban válaszoljon Alapítójának szándékaira, az Élő, az örökké ifjú
Krisztus szándékaira. Es ennek az impozáns "életrevíziónak" a végén felétek fordul.
Ertetek történt, fiatalok, mindenekfölött értetek, hogy az egyház a zsinat által új fényt
gyújt fényt, mely bevilágítja a jövőt, a ti jövőtöket.

Az egyház szívén viseli, hogy az a társadalom, amelyet építeni fogtok, tekintettel
legyen az emberi méltóságra, a szabadságra, és a személyek jogaira, rátok.

Az egyház mindenekelőttazt kívánja, hogy ez a társadalom kibontakozni engedje
örökké régi és örökké új kincsestárát: a hitet, hogy a ti lelketek szabadon mártózhasson
meg ennek jótevő tisztaságában. Bízik abban, hogy rátaláltok egy olyan erőre és egy
olyan örömre, hogy nem lesz kedvetek - ahogyan némelyeknek elődeitek közül 
engedni az egoizmus és a gyönyör filozófiájának, a reménytelenség és a tagadás szel
lemének, és szembekeriilve az ateizmussal, az unalom és az öregség jelenségével, meg
erősíthetitek hiteteket az életben és abban, ami az élet értelmét nyújtja: az igaz és jó
Isten létezésének biztonságában.

Az Istennek és az ő Fiának, Jézusnak nevében buzdítunk benneteket, nyissátok meg
szíveteket a világ dimenziói felé, hogy meghalljátok testvéreitek hangját, és elszántan
szenteljétek fiatal energiátokat az ő szolgálatukra,

Harcoljatok mindenféle egoizmus ellen! Ne engedjetek szabad folyást az erőszak és
a gyúlölet indulatainak, amelyek háborúkat és annak nyomorúságos következményeit
idézik elő!

Legyetek nagylelkűek, tiszták, tisztelettudók és szerények! Lelkesen építsetek egy
jobb világot, jobbat annál, mint amilyen elődeiteké volt!

Bizalommal és szeretettel tekint rátok az egyház, magában hordozva egy hosszú
múlt élő gazdagságát, törekedve az emberi tökéletesség felé: ő az igazi ifjúsága a világ
nak. Tisztában van azzal, mire képes az ifjúság ereje és kedvessége: a részesedés annak
az örömében, ami kezdődik, visszavonás nélkül odaadni magunkat, megújítani magun
kat, és elindulni az új győzelmek felé.

Tekintsetek az egyházra, és felismeritek benne Krisztus arcát, az igazi hőst, aki alá
zatos és bölcs, az igazság és a szeretet prófétája, barátja és társa a fiataloknak. Valóban
Krisztus az, akinek nevében üdvözlünk. budítunk és megáldunk benneteket.
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