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A rossznak szabott
határ Európa

történelmében

Az. Úrtizenkét évet
adott a nácizmusnak

Emlékezés és.. ~lonazonossag
A Szentatya Emlékezés és önazonosság című könyvét 2005 februárjában
mutatták be Rómában. E 200 oldalas, párbeszédes formában megje
lent kötetnek az alapját azok a beszélgetések alkotják, amelyeket
Castel Gandolfó-i rezidenciáján folytatott értelmiségiekkel, akadé
mikusokkal, s főleg két lengyel filozófussal, Krzysztof Michalskival
és Józef Tischnerrel. A magnófelvételrőlleírt eszmecserék szövegét
körülbelül másfél évvel ezelőtt elővette, s az azóta eltelt több mint
tíz év tapasztalatai alapján átdolgozta és kiegészítette. Fő témái: a
mai demokráciák működése, az emberi szabadság, a nemzet fogal
ma, a nemzet és állam, valamint az egyház és állam kapcsolata, a
20. század nagy ideológiai és elnyomó rendszerei (a nácizmus és a
kommunizmus), Isten jelenléte a történelemben. - Az itt közölt
részletek a könyv öt teljes fejezetét tartalmazzák. (A ford.)

Az embernek néha az az érzése, hogya rossz mindenható és teljesen ural
jaa világot. Ön szerint, Szentatya, létezik a rossz számára végső határ?

Módomban állt személyesen megtapasztalni a "rossz ideológiáit".
Olyan dologról van szó, amely kitörölhetetlenül megmarad az em
lékezetemben. Először ott volt a nácizmus. Már az is szörnyű, amit
azokban az években látni lehetett. Viszont a nácizmus számos as
pektusa, abban a szakaszban, valójában rejtve maradt. Az Európá
ban elburjánzó rossz valós méretét nem érzékelte mindenki, még
azok sem, akik közülünk annak az örvénynek a közepében voltak.
A rossz hatalmas kitörésébe süllyedve éltünk, és csak fokozatosan
kezdtünk ráébredni annak igazi valóságára. A felelősök ugyanis
nagy erőfeszítésekettettek, hogyelrejtsék a világ elől gonosztettei
ket. Mind a nácik a háború alatt, mind később a kommunisták Ke
let-Európában igyekeztek elrejteni a közvélemény elől, amit tettek.
A Nyugat sokáig nem akarta elhinni, hogy a zsidókat kiirtják. Tel
jesen csak később derült rá fény. Lengyelországban sem tudtuk
mindazt, amit a nácik műveltek a lengyelekkel, s azt sem, amit a
szovjetek csináltak a lengyel tisztekkel Katyában. és a deportálá
sok rendkívül szomorú eseményeit is csak részben ismertük.

Később, amikor a háború már befejeződött, azt gondoltam
magamban: az Úr tizenkét évet adott a nácizmusnak, és tizenkét
év múltán a rendszer összeomlott. Tehát ez volt a határ, amit az
isteni gondviselés ennek az őrültségnek szabott. Valójában azon
ban nem pusztán őrültség volt, hanem "bestialitás" - ahogy
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1VÖ. Konstanty
Michalski: Mi~dzy

heroizmem a
bestialstwem. [Hősiesség

és bestialitás között.],
Czestochowa, 1984.

A rossz hasznos
lehet, haalkalmat

teremt a jóra

2Faust, első rész,
III. szín,

"Dolgozószoba".

Konstanty Michalski nevezte. 1 De az isteni gondviselés ténylege
sen csak azt a tizenkét évet engedélyezte, hogy a tomboló vadál
lat elszabadulhasson. Ha a kommunizmus ennél tovább élt, és ha
van még jövője, hogy tovább fejlődjön, akkor - gondoltam ma
gamban - mindezeknek kell, hogy legyen valami értelme.

1945-ben, a háború befejezésekor, a kommunizmus nagyon
szilárdnak és igen veszélyesnek tűnt, sokkal veszélyesebbnek,
mint 1920-ban. Már akkor erősen érezhető volt, hogya kommu
nisták el fogják foglalni Lengyelországot, és tovább nyomulnak
majd Nyugat-Európába, és a világ meghódítását tervezik. Tény
legesen azonban nem jutottak ilyen messzire. "A Visztula csodá
ja", vagyis Pilsudski győzelme a Vörös Hadsereg felett, arra
késztette a szovjeteket, hogy engedjenek követeléseikből. A má
sodik világháborúban a nácizmus felett aratott győzelmük után
azonban a kommunisták ismét erősnek érezték magukat, és gát
lástalanul hozzáláttak, hogy uralmuk alá hajtsák a világot, vagy
legalábbis Európát. Ez kezdetben a földrész érdekszférákra törté
nő felosztásához vezetett, az 1945-ös jaltai konferencián született
egyezmény értelmében. Ezt az egyezményt a kommunisták csak
látszólag tartották tiszteletben, a valóságban sokféleképpen meg
sértették, mindenekelőtt ideológiai megszállásukkal és politikai
propagandájukkal, nemcsak Európában, hanem a világ többi ré
szén is. Számomra akkor rögtön világossá vált, hogy uralmuk
sokkal tovább fog tartani, mint a nácizmusé. Hogy meddig? Azt
nehéz volt előre látni. Az a benyomásom támadt, hogy az a
rossz valamiképpen szükséges lehet a világ és az emberek szá
mára. Előfordul ugyanis, hogy az emberi élet egyes konkrét
helyzeteiben a rossz bizonyos mértékben hasznosnak bizonyul,
amennyiben alkalmat teremt a jónak. Vajon Goethe nem úgy ír
ta-e le az ördögöt, mint "ein Teil von jener Kraft, / die stets das
Böse will und stets das Gute schafft - az erő része, mely / örökké
rosszra tör, s örökké jót mivel,,?2 Szent Pál pedig így figyelmez
tet ezzel kapcsolatban: "Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, in
kább te győzd le a rosszat jóval" (Róm 12,21). Végső soron ily
módon, a rossz ösztönzésére, odajutunk, hogy egy nagyobb jót
hozzunk létre.

Ha most elidőztem annál, hogy felfedjem a rossznak szabott
határt Európa történelmében, azzal kell befejeznem, hogy ezt a
határt a jó alkotja, mégpedig az isteni jó és az emberi jó, ame
lyek ugyanabban a történelemben nyilvánultak ki, az elmúlt év
század, sőt egész évezredek folyamán. Mindazonáltal nem
könnyen felejtjük el azt a rosszat, amelyet közvetlenül tapasztal
tunk meg. Csak megbocsátani lehet. És mit jelent megbocsátani,
ha nem azt, hogy a jóhoz folyamodunk, amely nagyobb bármifé
le rossznál? Ennek a jónak végeredményben egyedül Istenben
van az alapja. Csak Isten ez a jó. Ez a határ, amelyet az isteni Jó
ság Krisztus működése révén szabott a rossznak, részévé vált az
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lsten határt szabott
a rossznak Krisztus

révén

A megváltás
misztériuma

emberi történelemnek, különösen Európa történelmének. Nem
lehet tehát elválasztani Krisztust az emberi történelemtől. Éppen
ezt mondtam első lengyelországi látogatásom alkalmával Varsó
ban, a Győzelem terén. Akkor azt szögeztem le, hogy nem lehet
elválasztani Krisztust nemzetem történelmétől. Vajon el lehet-e
választani bármely más nemzet történelmétől? El lehet-e válasz
tani Európa történelmétől? Minden nemzet és az egész emberi
ség egyedül Benne .Jéphetí át a reménység küszöbét"!

E gondolatok fényében felmerül az igény, hogy részletesebb választ kap
junk arra, miben álla megváltás. Mi a megváltás a jó ésa rossz közöttfo
lyó harc összefüggésében, amelyben az ember is részt vesz?

Olykor ezt a harcot a mérleg képének felhasználásával magyaráz
zák. Ha erre a szimbólumra hivatkozunk, azt mondhatnánk, hogy
Isten, saját Fiának feláldozásával a kereszten, végtelen értékű kien
gesztelést helyezett a jó serpenyőjébe, hogy a jó végérvényesen
túlsúlyban legyen. A "megváltó" szó, amely lengyeiül odkupiciel,
az odkupue igéből származik, ami "visszaszerzést" jelent. Egyéb
ként a latin Redemptor kifejezés is etimológiailag a redimere (vissza
szerezni) igére vezethető vissza. Éppen ez a nyelvi elemzés segít
het bennünket, hogy közelebb kerüljünk a megváltás valóságának
megértéséhez.

A megváltás jelentésében nagyon szorosan összekapcsolódik
mindaz, amit a megbocsátás és a megigazulás fogalmak kifejez
nek. Mindkettő az Evangélium nyelvezetéhez tartozik. Krisztus
megbocsátotta a bűnöket, az Evangélium erőteljesen hangsúlyoz
za az Emberfia hatalmát a bűnük megbocsátására. Amikor eléje
vittek egy bénát, azt mondta neki: "Fiam, bűneid bocsánatot
nyertek" (Mk 2,5); később pedig hozzáteszi: "Kelj fel, fogd ágya
dat és menj haza" (Mk 2,11). Ekképpen bennfoglaltan nyilvánva
lóvá tette, hogya bűn nagyobb rossz a testi bénaságnál. És ami
kor feltámadása után első ízben megjelent az apostoloknak,
megmutatta nekik átszögezett kezeit és átszúrt oldalát, rájuk le
helt, és azt mondta: "Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsát
játok bűneit, bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, bűnben ma
rad" (Jn 20,22-23). Ily módon kinyilatkoztatta, hogy a bűnök

megbocsátásának hatalmát, amelyet egyedül Isten birtokol, az
egyházra bízza. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bűn az a leg
nagyobb rossz, amelytől az embert meg kell szabadítani, és
megmutatta, hogy megváltó szenvedése és halála révén ezt a
megszabadítási képességet az egyházra bízta.

Szent Pál még mélyebben kifejti ezt az igazságot a megigazu
lás fogalmával. Pál apostol leveleiben, főleg a Rómaiaknak és a
Galatáknak írt levelében, a megigazulás tanának polemikus fel
hangjai is vannak. Pál, aki az ÓSzövetség tanulmányozására
összpontosító farizeusok iskolájából jött, tiltakozik azon meggyő-
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Megigazulás

Az ember mértéke
a húsvéti misztérium
túláradó gazdagsága

3Szent Irenaeus:
Adversus haereses,

IV, 20,7.

Az egyház küldetése

ződés ellen, miszerint a megigazulás forrása a törvény lenne. Hi
szen, állítja, az ember nem a törvény által előírt cselekedetek ál
tal nyeri el a megigazulást, pláne nem a számos rituális szabály
betartása révén, amelynek nagy jelentőséget tulajdonítottak. A
megigazulás forrása a hit Krisztusban (vö. Gal 2,15-21). A meg
feszített Krisztus az, aki megigazulttá teszi a bűnös embert,
ahányszor csak a Krisztus által végbevitt megváltásba vetett hite
révén megbánja bűneit, megtér, és visszatér Istenhez mint Atyjá
hoz. Ekképpen tehát a megigazulás fogalma, bizonyos szempont
ból, még mélyebb kifejezése annak, amit a megváltás titka jelent.
Ahhoz, hogy Isten előtt igazaknak bizonyuljunk, nem elég az em
beri erőfeszítés, hanem a Krisztus áldozatából áradó kegyelemnek
el kell érnie minket. Egyedül Krisztus keresztáldozatának van
ugyanis hatalma, hogy visszaadja az ember igaz voltát Isten előtt.

Krisztus feltámadása állítja szemünk elé azt a tényt, hogy
egyedül Isten - a történelemben, a megváltás misztériuma által
- kinyilvánított jóságának a mértéke az, ami teljesen megfelel
az ember igazságának. A húsvéti misztérium ily módon válik az
ember létezésének végérvényes mértékévé az Isten által terem
tett világban. Ebben a misztériumban Isten nemcsak az eszka
tológiai igazságot, az Evangéliumnak, vagyis az örömhírnek a
teljességét nyilatkoztatta ki, hanem olyan fény árad ki belőle,

amely megvilágítja az időben zajló emberi életet, s következés
képpen visszatükröződika teremtett világon is. Feltámadása ál
tal Krisztus úgymond "megigazulttá tette", "igazolta" a teremtés
művét, de különösképpen az ember teremtését abban az érte
lemben, hogy kinyilatkoztatta az emberi történelem kezdetén Is
ten által szándékolt jó "igaz mértékét". Ez a mérték nemcsak az,
amit Isten előre látott a teremtéskor, s amelyet bűne által az em
ber veszélynek tett ki, hanem egy túláradó mérték, amelyben a
kezdeti terv "magasabb" megvalósulást nyer (vö. Jn 3,14-15).
Krisztusban az ember új életre kapott meghívást, hogy fiúként
éljen a Fiúban, Isten dicsőségének tökéletes kifejeződéseként:

"Gloria Dei vivens homo - Isten dicsősége az élő ember."?

1978-ban Ön, Szentatya, elhagyta a háborút túlélt és a kommunizmus
igáját hordozó Lengyelországot, hogy Rómába jöjjön, és elvállalja Péter
utódjának feladatát. Lengyelországi tapasztalatai közelebb vitték az egy
ház újfajta, zsinat utáni formájához: egy olyan egyházéhoz, amelya ko
rábbinál nyitottabb a világiak és egyáltalán a világ problémái felé. Szent
atya, Ön szerint melyek az egyház legfontosabb feladatai a maivilágban?
Az egyházi emberek magatartásának milyennek kellene lennie?

Manapság az egyháznak hatalmas munkát kell végeznie. Különös
képpen a világiak apostoli működésére van szükség, amiről a II.
Vatikáni zsinat beszélt. Elengedhetetlen, hogy elmélyült missziós
tudatosságra tegyünk szert. Az egyháznak Európában, de a többi
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Az egyháznak
szükségszerűen

misszionálnia kell

Nem szabad
elbátortalanodni!

Nincs Krisztus
egyház nélkül

4VÖ. Lumen gentium, 8;
Gaudium et spes, 43;

Unitatis redintegratio, 6.

kontinensen is, számot kell vetnie azzal, hogy mindig és minden
hol missziós egyháznak kell lennie (in statu miseionis). A misszió
olyannyira lényegéhez tartozik, hogy soha és sehol, még a hagyo
mányosan keresztény országokban sem lehet nem missziós
egyház. Pápaságának tizenöt éve folyamán VI. Pál pápa a püspöki
szinódusok segítségével tovább növelte ezt a II. Vatikáni zsinat által
megújított tudatosságot. Ekképpen született meg szívébó1 például
az Evangelii nuntiandi kezdetű apostoli buzdítás. Jómagam, szolgá
latom első heteitó1kezdve, igyekeztem továbbhaladni ezen az úton.
Pápaságom első dokumentuma, a Redemptor hominis is tanúsítja ezt.

Ebben a küldetésben, amelyet Krisztustól kapott, az egyház
nak fáradhatatlannak kell mutatkoznia. Alázatosnak és bátornak
kell lennie, olyannak, amilyen maga Krisztus és apostolai voltak.
Ha ellenállásba ütközik, ha sokféleképpen vádolják is - például
azzal, hogy visszatér az ún. prozelitizmushoz, vagy hogy
klerikalizálni igyekszik a társadalmi életet -, nem szabad elbá
tortalanodnia. Főleg nem szabad felhagynia az Evangélium hir
detésével. Ennek már Szent Pál is tudatában volt, amikor azt írta
tanítványának: "Hirdesd az igét, állj vele elő, akár alkalmas,
akár alkalmatlan; érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzá
értéssel" (2Tim 4,2). Az e fajta belső imperativus - amelynek
erejéről Pálnak más szavai is tanúskodnak: "Jaj nekem, ha nem
hirdetem az Evangéliumot!" (IKor 9,16) - honnan származik?
Világos! Abból a meggyőződésből, hogy nem adatott másik név
az ég alatt, amelyben az emberek üdvözülhetnek, csak Krisztusé
(vö. ApCsel 4,12).

"Krisztus igen, egyház nem!" - tiltakoznak egyesek kortársa
ink közül. Olyan program ez, amelyben az ellenkezés ellenére
úgy tűnik, van egyfajta nyitottság Krisztus felé, amelyet a felvi
lágosodás annak idején elutasított. Ez a nyitottság azonban csak
látszólagos. Krisztus ugyanis, ha valaki valóban befogadja, hoz
za magával az egyházat, amely az ő misztikus teste. Nincs
Krisztus megtestesülés nélkül, nincs Krisztus egyház nélkül. Is
ten Fia megtestesülésének az emberi természetben, akaratából
kifolyólag, van meghosszabbítása az embereknek egy olyan kö
zösségében, amelyet - biztosítva állandó jelenlétét - ő maga
hozott létre: "Íme, én veletek vagyok minden nap, a világ végé
ig" (Mt 28,20). Az egyháznak mint emberi intézménynek nyilván
szüksége van megtisztulásra és megújulásra, ezt a II. Vatikáni
zsinat bátor üdeséggel elismerte." Az egyház mint Krisztus teste
ugyanakkor Krisztus világban való jelenlétének és működésének

természetes feltétele.
Kijelenthetjük, hogya most kifejtett gondolatok - közvetle

nül vagy közvetve - kifejezik azt az inspiráló alapeszmét,
amely meghatározta a Krisztus születése óta eltelt két évezred
nek és a harmadik elkezdésének megünneplését. Beszéltem erről

abban a két apostoli levélben, amelyet az egyházhoz s bizonyos
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Krisztus adja meg
a történelem formáját

A világ pozitív
jelentése

SVÖ. Gaudium etspes, 2.

Az egyház viszonya
azállamhoz

szempontból minden jóakaratú emberhez intéztem ebből az al
kalomból: mind a Tertio millennio adveniente, mind a Novo
millennio ineunte kezdetű levelemben hangsúlyoztam, hogy a
Nagy Jubileum olyan esemény, amely - korábban soha nem lá
tott mértékben - az egész emberiséget érinti. Krisztus az egész
emberiség történelméhez hozzátartozik, és formát ad ennek a tör
ténelemnek. Lelkesíti a maga sajátos módján, az evangéliumi ko
vászhoz hasonlóan. Öröktó1 fogva létezik az ember és a világ
Krisztusban történő isteni átalakításának a terve. És ez az átalakí
tás most, a mi korunkban is folyamatosan történik.

A Lumen gentium konstitúció által felvázolt egyházképet vala
miképpen ki kellett egészíteni. Ezt hamar észrevette maga XXIII.
János is, aki a halála előtti utolsó hetekben úgy döntött, hogy a
zsinat dolgozzon ki egy külön dokumentumot a mai világban
élő egyházról. A Gaudium et spes konstitúció megnyitotta az egy
házat mindarra, amit a "világ" szó magában foglal. Tudjuk,
hogy a Szentírásban a világ szónak kettős jelentése van. Amikor
például "e világ szelleméről" van szó (vö. IKor 2,12), ez mindar
ra vonatkozik, ami a világban eltávolítja az embert Istentől: ma
a laicista szekularizáció fogalmával adnánk ezt vissza. A világ
nak ezt a negatív megítélését viszont a Szentírásban kiegészíti
egy pozitív jelentés: a világ Isten műve, azoknak a javaknak az
összessége, amelyeket Isten az embernek adott, az emberre bí
zott, hogy körültekintő és felelős leleményességgel kibontakoz
tassa. A világ, amely olyan, mint egy színház, ahol az emberi
nem történelme játszódik, magán hordozza az ember erőfeszíté

seinek, vereségeinek és győzelmeinek jeleit. Bár az ember bűne

beszennyezte, a megfeszített és feltámadt Krisztus megváltotta,
és arra vár, hogy az emberi erőfeszítésnek köszönhetően is elérje
beteljesedését.' Parafrazeálva Szent Irenaeus kijelentését, azt
mondhatnánk: Gloria Dei mundus secundum amorem Dei ab homine
excultus - Isten dicsősége az ember által Isten szeretete szerint
kibontakoztatott világ.

Az egyház missziós feladatait meghatározott társadalomban és egy meg
határozott állam területén kell végrehajtani. Szentatya, hogyan látja az
egyház viszonyát az államhoz a mai helyzetben?

A II. Vatikáni zsinat Gaudium et spes kezdetű konstitúciójában ezt
olvassuk: "A politikai közösség és az egyház a maguk termetén
függetlenek egymástól és önállóak. Mindkettő, bár más-más cí
men, ugyanazoknak az embereknek a személyes és társadalmi hi
vatását szolgálja. Annál gyümölcsözöbb lesz szolgálatuk minden
ki javára, minél egészségesebb együttműködést alakítanak ki a he
lyek és korok körülményei szerint. Az ember nincs korlátozva a
pusztán evilági síkra, hanem az emberi történelemben élve érintet
lenül megőrzi örök hivatását" (76). Az a jelentés, amelyet a zsinat
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A szétválasztás
zsinati fogalma

A hívő polgároknak
nem szabad

engedniük amarxista
ideológía szerintí

szétválasztást

Európa sebeit pusztán
a gazdasági fejlődés

nem gyógyítja be

tulajdonít a "szétválasztás" szónak az egyházzal és az állammal
kapcsolatban, nagyon távol van attól, amelyet a totalitárius rend
szerek akartak tulajdonítani neki. Ez kétségtelenül meglepetést és
bizonyos értelemben kihívást is jelentett számos országnak, de kű

lönösképpen azoknak, ahol kommunisták kormányoztak. Nyil
vánvaló, hogy ezek a kormányzó pártok nem utasíthatták el a zsi
natnak ezt az álláspontját, ugyanakkor azonban tudatosult ben
nük, hogy ez ellentmond annak, ahogyan ők fogták fel az egyház
elválasztását az államtól. Ök úgy képzelték el ugyanis, hogya vi
lág kizárólagosan az államhoz tartozik, az egyháznak pedig meg
van a maga területe, amely azonban úgymond a világ "határain"
kívül található. Az, ahogyan a zsinat tekinti az egyházat a vi
lágban, elveti ezt az értelmezést. A világ az egyház számára feladat
és kihívás. Minden keresztény, de főleg a keresztény világi hívők

számára az. A zsinat határozottan állást foglalt a világiak apostoli
működése, vagyis a keresztények tevékeny jelenléte mellett a tár
sadalmi életben. Ám éppen ez az a terület, amely, a marxista ideo
lógia szerint, az állam és a párt kizárólagos fennhatósága alá esik.

Nem hasztalan arra gondolnunk, hogy vannak ma pártok,
amelyek a biztonságot adó demokrata címkével ellátva növekvő

hajlandóságot mutatnak arra, hogy az egyház és az állam szét
választásának alapelveit a kommunista kormányok álláspontja
szerint értelmezzék. Manapság természetesen a társadalmak ren
delkeznek megfelelő eszközökkel önmaguk megvédésére. Egye
dül az a dolguk, hogy használják őket. De éppen ennek kapcsán
ad aggodalomra okot az a passzivitás, amely a hívő polgárok
magatartását jellemzi. Az az ember érzése, hogy egykor eleve
nebb volt az érzékenységük saját jogaikat illetően a vallás terüle
tén, következésképpen nagyobb hajlandóságot mutattak, hogy a
rendelkezésükre álló demokratikus eszközökkel megvédjék azo
kat. Manapság mindez valamiképpen gyöngének, sőt visszafo
gottnak bizonyul, talán azért is, mert a politikai elit nem eléggé
felkészült.

A 20. században nagyon sokat tettek azért, hogya világ
hagyjon fel a hittel, és utasítsa el Krisztust. E század s egyben
az évezred vége felé a romboló erők hatása csökkent, ugyanak
kor hatalmas pusztítást hagytak maguk után. Az emberek lelki
ismeretének pusztításáról van szó, amely romokat hagyott mind
az egyes emberek, mind a családi élet erkölcsének. s hasonló
képpen a társadalmi erkölcsnek a terén. A lelkipásztorok, akik
naponta látják az emberek lelki életét, mindenkinél jobban tud
ják ezt. Amikor alkalmam nyílik beszélni az emberekkel, gyak
ran megrázó gyónásokat hallgatok. A két évezred határán élő

Európa sajnos a pusztítás kontinenseként határozhatná meg ma
gát. A politikai programok, amelyek elsősorban a gazdasági fej
lődést tűzik ki célul, önmagukban nem elégségesek ezeknek a
sebeknek a gyógyítására. Sőt még el is mélyíthetik azokat. Itt az
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"Mintha valaki
vezette és eltérítette

volna útjából azt
a lövedéket..."

Minden Jel lsten
gondviseló jelenlétére

utalt

"Megbocsátottam
a merénylónek..."

egyház számára óriási munkaterület nyílik. Az evangéliumi ter
més, amelyet a mai világban találunk, valóban nagy. Csak kérni
kell az Urat - és kérni nagy buzgalommal -, hogy küldjön
munkásokat erre az aratásra váró termőföldre.

(Az utolsó beszélgetés a Castel Gandolfó-i pápai palota kicsiny
ebédlőjében zajlott. A Szentatya titkára, Stanislaw Dziwisz is részt
vett rajta.)

1981. május 13-án valójában hogyan történtek a dolgok? A merénylet ésaz
azt kiivető események nem tárnak fel valamiféle, talán már feledésbe ment
igazságot a pápaságról? Szentatya, vajon nem lehetséges úgy értelmezni
óket, mint egyfajta üzenetet az Ön személyes küldetéséró1? Ön felkereste a
merénylőt a börtönben, és személyesen találkozott vele. Hogyan látja ma,
oly sokév után,annaka napnak az eseményeit? A merényletnek ésa hozzá
kapcsolódó eseményeknek mi lett a jelentése az Ön éleiében?

II. János Pál: Mindez az isteni kegyelem megnyilatkozása volt. Bi
zonyos hasonlóságot látok benne azzal a megpróbáltatással, ame
lyet Wyszynski bíborosnak kellett elszenvednie fogva tartása alatt.
Lengyelország prímásának ez több mint három évig tartott, míg
nekem viszont csupán rövid ideig, néhány hónapig. Agca tudta,
hogyan kell lőni, s nyilván úgy lőtt, hogy megöljön. Csakhogy úgy
esett, mintha valaki vezette és eltérítette volna útjából azt a lőve

déket...
Stanislaw Dziwisz: Agca azért lőtt, hogy megölje. Annak a ta

Iálatnak halálosnak kellett volna lennie. A golyó áthatolt a
Szentatya testén, sebet ejtett a hasán, a jobb könyökén és a bal
mutatóujján. Azután a lövedék leesett a pápa és közém. Még két
lövést hallottam, két ember sérült meg, akik a közelünkben voltak.

Kérdeztem a Szentatyát: "Hol találta el?" "A hasamat" - vá
laszolta. "Fáj?" "Fáj."

Nem volt orvos a közelünkben. Gondolkodásra nem volt idő.

Azonnal a mentőautóhoz vittük, és irtózatos sebességgel a
Gemelli klinikára szállítottuk a Szentatyát. Az út során halkan
imádkozott, majd elvesztette az eszméletét.

Arról, hogy életben marad-e vagy meghal, több tényező dön
tött. Nézzük például az időt, ami a kórházba érkezésig eltelt: ha
néhány perccel később érkezünk, ha az úton valamilyen aka
dályba ütközünk, már elkéstünk volna. Isten keze látható mind
ebben. Minden jel őrá utal.

II. János Pál: Igen, emlékszem arra, amikor a kórházba tartot
tunk. Egy kis ideig a tudatomnál voltam. Éreztem, hogy ki fo
gom bírni. Szenvedtem, s ez félelemre adott okot, ugyanakkor
valami különleges bizalom töltött el.

Mondtam Stanislaw atyának, hogy megbocsátottam a merény
lőnek. Arra, hogy mi történt a kórházban, már nem emlékszem.
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Az orvosok maguk
adtak vért

6A Szentatya a merény
letet követő vasámapi

felvonulásra utal, ame
lyen több százezer diák

és felnőtt vett részt. akik
fehér ruhát viseltek,

hogya gonosz és az
erőszak sötétségével

való szembefordulást je-
lezzék. A csöndes me

net a B/onia térről indul
va a Trzech Wieszczów
úton, a Karmelicka és a

Szewska utca mentén
haladt a piactérig

(Rynek), ahol tizenkét
órakor Franciszek

Macharski bíboros, Krak·
kó érseke, misét muta
tott be. (A könyv szer

kesztőinek jegyzete)

Staníslaw Dzíwísz: Szinte rögtön azután, hogy a klinikára ér
keztünk, a műtóbe vitték a Szentatyát. Nagyon súlyos volt a
helyzet. A szervezete nagyon sok vért vesztett. A vérnyomása
drasztikusan csökkent, alig lehetett érezni a pulzusát. Az orvo
sok javasolták, hogy adjam fel neki a betegek kenetét, amit
azonnal meg is tettem.

II. János Pál: Gyakorlatilag már a másvilágon voltam.
Stanislaw Dziwisz: Azután vérátömlesztést kapott.
II. János Pál: A későbbi komplikációk és a felgyógyulás elhúzó

dása egyébként annak a vérátömlesztésnek volt a szövődménye.

Stanislaw Dziwísz: Az először kapott vér hatására a szerveze
tében kilökődési reakció zajlott le. Ugyanakkor voltak a kórház
ban orvosok, akik saját vérüket adták a Szentatyának. Ez a má
sodik vérátömlesztés aztán jól sikerült. Az orvosok, akik
végezték a műtétet, nem hitték, hogy a beteg túl fogja élni. Egy
általán nem törődtek az átlőtt ujjával, ami persze érthető is. "Ha
életben marad, később majd teszünk valamit, hogy orvosoljuk
ezt a problémát" - mondták. Az ujjon lévő seb azután különö
sebb kezelés nélkül magától behegedt.

A műtét után megfigyelésre egy másik terembe vitték a Szent
atyát. Az orvosok fertőzéstől tartottak, ez pedig abban a helyzet
ben halálos lehetett volna. A Szentatya néhány belső szerve sú
lyosan megsérült. A műtét nagyon nehéz volt. Valójában minden
tökéletesen, komplikációk nélkül sikerült, bár tudjuk, hogy ilyen
bonyolult műtéteknél ezek nem ritkák.

II. János Pál: Rómában a haldokló pápa, Lengyelországban a
gyász... Az én Krakkómban az egyetemisták felvonulás t szer
veztek, ez volt a "fehér felvonulás"." Amikor Lengyelországba
utaztam, azt mondtam: "Azért jöttem, hogy köszönetet mondjak
a »fehér felvonulásért«. Fatimában is voltam, hogy hálát adjak a
Szűzanyának."

Istenem! Kemény próbatétel volt. Csak másnap ébredtem fel,
dél körül. Azt mondtam Stanislaw atyának: "Tegnap nem mond
tam el a kompletóriumot."

Staníslaw Dzíwísz: Hogy pontosak legyünk, Ön, Szentatya, azt
kérdezte tőlem: "Elmondtam a kompletóriumot?" Azt gondolta
ugyanis, hogy még az előző napon vagyunk.

II. János Pál: Egyáltalán nem tudatosodott bennem, amit
Stanislaw atya tudott. Nekem nem mondták, milyen súlyos a
helyzet, s különben is jó ideig egyszeruen eszméletlen voltam.

Amikor felébredtem, nem éreztem magam túlságosan rosszul,
legalábbis kezdetben.

Staníslaw Dzíwísz: A következő három nap szörnyű volt. A
Szentatya iszonyúan szenvedett. Mindenhol váladékelvezetőcsö
vek és vágások voltak rajta. Ennek ellenére a gyógyulása nagyon
gyorsan haladt. Június elején a Szentatya hazatért. Még különle
ges diétát sem írtak elő neki.
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Ismét kórházba került

A Szent Szüz anyai
védelme

Ali Ageánál
a börtönben

II. János Pál: Látható, hogy meglehetősen erős a szervezetem.
Stanislaw Dziwisz: Csak később támadta meg vírus a szerveze

tét, ez pedig az első vérátömlesztés vagy az általános legyengü
lés következménye volt. A szentatyának hatalmas mennyiségű

antibiotikumot adtak, hogy megvédjék a fertőzéstől. Ettől azon
ban erőteljesen legyengült az immunrendszere, s ez okozta,
hogy egy másik betegség ütötte fel a fejét. A szentatyát ismét
kórházba szállították.

Hála az alapos kezelésnek, egészsége annyira feljavult, hogy
az orvosok úgy döntöttek, hozzá lehet látni a következő műtét

nek, a merénylet napján végzett műtét kiegészítéseképpen. A
szentatya az augusztus 5-i dátumot választotta, Havas Boldog
asszony napját, amely a liturgikus naptárban a Santa Maria
Maggiore-bazilika felszentelésének ünnepeként szerepel.

A kezelés második szakasza is sikerrel járt. Augusztus 13-án,
három hónappal a merénylet után, az orvosok közleményt adtak
ki, amelyben a gyógykezelés befejezéséről adtak hírt. A beteg
véglegesen hazatérhetett.

Öt hónappal a merényletet követően a Szentatya újból lement
a Szent Péter térre, hogy találkozzon a hívőkkel. A félelem vagy
a feszültség halvány jele sem volt rajta, bár az orvosok figyelme
zették, hogy ez előfordulhat. Akkor azt mondta: "Ismét adósa
vagyok a Szent Szűznek és minden védőszentnek.Vajon elfeled
hetném-e, hogy az, ami a Szent Péter téren történt, éppen azon a
napon és abban az órában történt, amikor több mint 60 éve
megemlékeznek a portugáliai Fatimában arról, hogy Krisztus
anyja először jelent meg a szegény pásztorgyerekeknek? Mind
abban, ami azon a napon történt velem, rendkívüli anyai védel
met és gyengédséget vettem észre. Ez pedig erősebbnek bizo
nyult a gyilkos lövedéknél."

II. János Pál: 1983-ban, a karácsony utáni napokban megláto
gattam a merénylőt a börtönben. Hosszasan beszélgettünk. Ali
Agca, ahogy mondják, profi bérgyilkos. Vagyis a merénylet nem
tőle indult ki, hanem valaki más találta ki, s valaki más bízta
meg vele. Társalgásunk egész ideje alatt kiderült, hogy Ali Agca
folytonosan azon töprengett, miképpen lehet, hogy a merénylet
nem sikerült. Mindent megtett, amit kellett, a legapróbb részle
tekre is odafigyeIt. A kijelölt áldozat ennek ellenére elkerülte a
halált. Hogy történhetett mindez?

Az az érdekes, hogy ez a nyugtalanság elvezette őt a vallás
kérdéséhez. Azt kérdezte, hogy állnak a dolgok azzal a bizonyos
fatimai titokkal, mi annak a mondandója. Főképpen ez iránt ér
deklődött, elsősorban ezt akarta tudni.

Nyugtalan kérdezősködése talán azt fejezte ki, hogy észrevet
te, mi a valóban fontos dolog. Ali Agca valószínűleg megsejtette,
hogy hatalma fölött, a lövés és gyilkolás hatalma fölött létezik
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7,A vértanúk vére
a keresztények

magvetése."

Hála az imákért

BKatekézis azáltalános
kihallgatáson 1981.

október 7-én (5. pont):
Insegnamenti di

Giovanni Paolo II, IV/2.
Cíttá del Vaticana,

1981,368.

Nem egyedül én
cselekszem tetteimben

egy nagyobb erő. És akkor elkezdte keresni. Remélem, hogy
megtalálta.

Stanislaw Dziwisz: Mintegy az ég ajándékának tartom a szent
atya csodálatos életben maradását és felépülését. A merénylet em
berileg nézve titok maradt. Nem tisztázta sem a bűnvádi eljárás,
sem a merénylő hosszú fogsága. Tanúja voltam a Szentatya láto
gatásának Ali Agcánál a börtönben. A pápa nyilvánosan megbo
csátott neki már a merénylet utáni első beszédében, de a fogolytól
nem hallottam a szavakat: "Bocsánatot kérek." Egyedül a fatimai
titok érdekelte. A Szentatya többször fogadta a merénylő édesanyját
és családtagjait, s gyakran érdeklődött feló1e a börtönlelkészektó1.

A drámai esemény egész lejátszódása isteni oldalról is titok
volt: legyöngítette a Szentatya egészségét és erőnlétét, de egyál
talán nem fékezte apostoli szolgálatának hatékonyságát és ered
ményességét az egyházban és a világban.

Úgy vélem, nem túlzás erre az esetre alkalmazni a mondást:
Sanguis martyrum semen christianorum' Talán szükség volt arra a
vérre a Szent Péter téren, az első keresztények vértanúságának
helyén.

Kétségtelen, hogy annak a vérnek az első gyümölcse az egész
egyház intenzív imádságban való összefogása volt a pápa élet
ben maradásáért. A merényletet követő egész éjszaka folyamán
az általános kihallgatásra érkezett hívők és a tömegesen gyüle
kező rómaiak imádkoztak a Szent Péter téren. A következő na
pokban a székesegyházakban, a templomokban és a kápolnák
ban az egész világon miséket mutattak be a pápáért, és
imádkoztak szándékaiért. 6 maga mondta ezzel kapcsolatban:
"Nehéz erre gondolnom meghatódottság, végtelen hála nélkül
mindazoknak, akik május 13-án imádságra gyűltek össze, és
mindazoknak, akik kitartottak az imában ezen egész időszak

alatt [... ]. Hálás vagyok Krisztus Urunknak és a Szentléleknek,
aki a Szent Péter téren május 13-án délután 5 óra 17 perckor tör
tént eseményen keresztül az emberek szívét közös imádkozásra
indította. Erre a nagy imádságra gondolva nem tudom elfelejteni
az Apostolok Cselekedeteinek Péterre vonatkozó szavait: »Az egy
ház állandóan imádkozott érte Istenhez« (Apcsel 12,5).,,8

II. János Pál: Abban az állandó meggyőződésben élek, hogy
mindabban, amit mondok és teszek hivatásom és kűldetésem,

szolgálatom teljesítésében, történik valami, ami nem kizárólago
san az én kezdeményezésem. Tudom, hogy nem egyedül én cse
lekszem abban, amit teszek Péter utódaként.

Vegyük példaként a kommunista rendszert. Miként korábban
már mondtam, összeomlásához bizonyosan hozzájárult a fogya
tékos gazdasági elmélet. Ugyanakkor pusztán a gazdasági ténye
zőkre történő hivatkozás meglehetősen naiv leegyszerűsítés len
ne. Másfelől tudom jól, nevetséges lenne azt gondolni, hogy a
pápa a saját kezével rombolta le a kommunizmust.
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"Mihaszna szolga..."

Az erőszak

új fellángolása

Azemberek tanulnak-e
a tragédiákból?

A megváltás
folytatódik

Úgy vélem, az Evangéliumban találjuk meg a magyarázatot.
Amikor az igehirdetésre küldött első tanítványok visszaérkeznek
Mesterükhöz, azt mondják: "Uram, nevedre még a gonosz lelkek
is engedelmeskedtek nekünk" (Lk 10,17). Krisztus így válaszol
nekik: "De mégse annak örüljetek, hogya gonosz lelkek enge
delmeskednek nektek, hanem inkább annak örüljetek, hogy ne
vetek fel van írva a mennyben" (Lk 10,20). És egy másik alka
lommal hozzáteszi: "Azt mondjátok: mihaszna szolgák vagyunk,
hisz csak kötelességünket teljesítettük" (Lk 17,10).

Mihaszna szolgák... A "mihaszna szolga" tudata növekszik
bennem minden körülöttem zajló eseménnyel kapcsolatban - s
úgy vélem, jól van így.

Térjünk vissza a merénylethez: azt hiszem, ez a 20. században
elszabadult erőszakos ideológiák egyik utolsó vonaglása volt. Az
elnyomást gyakorolta a fasizmus és a nácizmus, csakúgy, mint a
kommunizmus. Hasonló érvekkel alátámasztott elnyomás ala
kult ki itt, Olaszországban is: a Vörös Brigádok ártatlan és tisz
tességes embereket öltek meg.

Újraolvasva ma, évek múltán az akkori beszélgetések írásos válto
zatát, megjegyzem, hogy az erőszakos cselekmények jelentős mér
tékben csökkentek az "ólomévekhez" képest. Az utóbbi időben

azonban elterjedtek a világban az ún. "terrorista hálózatok", ame
lyek állandó fenyegetést jelentenek ártatlan milliók életére. Világos
bizonyítéka volt ennek a New York-i World Trade Center ikertor
nyainak lerombolása (2001. szeptember 11.), a madridi Atocha-pá
lyaudvar elleni támadás (2004. március 11.) és a beszlani mészárlás
Észak-Oszétiában (2004. szeptember 1-3.). Hová vezetnek bennün
ket az erőszaknak ezek az új fellángolásai?

Először a nácizmus, aztán pedig a Szovjetunió összeomlása
világos következménye volt egy kudarcnak. Megmutatta az ezek
ben a rendszerekben elméletileg alaposan kidolgozott és széles
körben gyakorolt erőszak teljes abszurditását. Vajon az emberek
számot vetnek azokkal a drámai leckékkel, amelyeket a történe
lem nyújtott nekik? Vagy pedig engedik, hogy megkísértsék az
emberi lélekben lapuló indulatok, és újra engednek az erőszak

pusztító kísértéseinek?

A hívő tudja, hogya rossz jelenlétét mindig kíséri a jónak, a kegye
lemnek a jelenléte. Szent Pál azt írta: "A kegyelemmel azonban
nem úgy áll a dolog, mint a bűnbeeséssel. Mert ha egynek bűn

beesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme s az egy ember
nek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább ki
árad sokakra" (Róm 5,15). Ezek a szavak napjainkban is időszerű

ek. A megváltás folytatódik. Ahol növekszik a rossz, ott növekszik
a reménykedés is a jóban. Korunkban a rossz hatalmas méreteket
öltött, gyalázatos rendszerek működését használta fel, amelyek
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gátlástalanul gyakoroltak erőszakot és elnyomást. Nem arról a
rosszról beszélek, amelyet egyének cselekedtek személyes érdeke
ik elérésére. A 20. században a rossz nem kis kiadású, úgymond
"kisipari" rossz volt. Óriási méretű rosszról van szó, amely fel
használta az állami struktúrákat pusztító működéséhez.Rendszer
ré alakult rosszról van szó.

Ugyanakkor túláradó gazdagságban mutatkozott meg az iste
ni kegyelem. Nincs olyan rossz, amelyből Isten ne tudna kihozni
valami nagyobb jót. Nincs olyan szenvedés, amelyet ne tudna
átalakítani hozzá vezető úttá. Isten Fia azáltal, hogy szabadon
vállalta a szenvedést, és odaadta magát, hogy keresztre szegez
zék, magára vette a bűn teljes rosszaságát. A megfeszített Isten
szenvedése nem pusztán egyik formája a szenvedésnek a többi
mellett, egy többé-kevésbé nagy fájdalom, hanem mással össze
nem hasonlítható mértékű szenvedés. Krisztus azáltal, hogy
mindnyájunkért szenvedett, új értelmet adott a szenvedésnek, új
megvilágításba helyezte, új helyi értéket adott neki: a szeretet
rendjébe illesztette. Az igaz, hogy a szenvedés a kezdetek bűné

vel lép be az ember történelmébe. Ez a bűn "fullánk" (vö. IKor
15,55-56), amely fájdalmat okoz és halálosan megsebzi az em
bert. Krisztus szenvedése a kereszten azonban gyökeresen új
értelmet adott a szenvedésnek, belülről formálta át azt. Az em
beri történelembe, amely a bűn történelme, bevezette a bűn

nélküli, pusztán szeretetből vállalt szenvedést. Ez a szenvedés
az, amely ajtót nyit a reménységnek a felszabadulásra, annak a
"fullánknak" a végleges megsemmisítésére, amely kínozza az
emberiséget. A szenvedés az, ami elégeti és felemészti a rosszat
a szeretet lángjával, és a bűnből is a jó sokféle kivirágzását
eredményezi.

Minden emberi szenvedés, minden fájdalom, minden beteg
ség az üdvösségnek, az örömnek az ígéretét hordozza magában:
"Örömmel szenvedek értetek" - írja Szent Pál (Kol 1,24). Ez
igaz a rossz okozta mindenféle szenvedésre; igaz arra a hatal
mas társadalmi és politikai rosszra is, amely megosztja és felfor
gatja a világot: ez a háborúknak, az egyén és a népek elnyomá
sának a rosszasága, a társadalmi igazságtalanságnak, az emberi
méltóság semmibevételének, a faji és vallási hátrányos megkü
lönböztetésnek a rosszasága, az erőszaknak, a terrorizmusnak, a
fegyverkezésnek a rosszasága - mindez a rossz azért is létezik
a világon, hogy felébressze bennünk a szeretetet, ami nem más,
mint jóságos és önzetlen szolgálatban megmutatkozó önátadá
sunk szenvedéstől sújtott embertársainknak.

A Krisztus szívéből forrásozó szeretetben rejtőzik a világ jövő

jére irányuló a reményünk. Krisztus a világ megváltója: "Az ő

sebei által nyertünk gyógyulást" (Iz 53,S).

Tőzsér Endre fordítása
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