
EGYHÁZ SZAVA

VI. PÁL BI!KE8Z0ZATA

Az Osservatore Romano 1969 dec. 13.-i számában jelent meg VI. Pál pápá
nak nov. 30.-án irt szözata, A katolikus egyház feje az újév napján harmadIz
ben megrendezett békevIlágnapra való előkészületül fordult szózatával földünk
valamennyi lakójához és adott gondolatokat evllágnap megtartásához.

Világunk polgárai, akik az új esztendő hajnalár a készültök, áll jatok meg
~gy pillanatra és fontoljátok meg: Merre halad az emberiség? Ma már össze 

fogó képet tudunk alkotni a jövőről, ma már ismerjük a megteendő út további
állomásait. Az emberiség a világ egyre nagyobb birtoklása felé halad. A
gondolat, a kutatás, a tudomány seglti a világ meghódItásában. Munkával,
új eszközök alkalmazásával, a technika erejével megy végbe ez a nagyszerú
hódítás. De mire szolgál mindez? Hogy jobban éljünk, hogy életünk gazdagabb
legyen. Az emberiség az i dő dimenzióin belül törekszik a maga életteljes
ségére és ezt el is érI. De ma már azt ls tudja , hogy ez az életteljesség
nem lehet igazán te ljes , ha nem terjed kl minden emberre. Ezért az emberi ség
arra törekszik, hogya haladás áldásaiban minden népet részesítsen .

Az emberiség egységre törekszik, Igazságosságra , egyensúlyra, tökéletes
ségre, azaz más szóval : békére . I:s az emberis ég még abban az esetben is a
békére t ö-ekszlk, ha egyes emberek a béke ellen törnek. Már Szent Agoston
is megállapította : A háborúnak is tulajdonképpen a béke a célja .

Tehát je len világunk logikus célja a béke, ez minden haladásnak a rendel
tetése, ez a modern civilizáció és kultúra minden erőfeszítésének mozgató
rugója . Ezért ma újra úgy hirdetjük meg a békét , mint aki az eljövendő időkre

minden jót ki ván. Béke néktek, akik az 1970-es új esztendőnek vagytok az
emberel. Úgy hirdetjük meg a békét , mint öntudatos, uralkodó életeszméjét
annak az embernek , aki embertársának jövő sorsával is törődik. Újra meq
hirdetjük a békét , mert a béke az emberi társadalom normális fejlődésének

egyszerre kezdete és beteljesedése. Kezdete, vagyis feltétele . Amint a gép
sem tud jól rn űk ödnl, ha minden része nem felel meg a tervrajznak, így az
emberiség sem tud eredményesen és harmonikusan fejlődni , ha a béke nem
biztosítja számára a fejlődés elIndulásához szükséges egyensúlyt.

A béke a haladás veze tő eszméje . Az az igaz és termékeny eszme, amely
a jobb életnek és történelmünknek alapját alkotja . A béke azonban egyben
annak a sokszor fáradságos és fájda lmas erőfeszítésnek ls a koronája,
amell yel a körülöttünk lévő világot szolgálatunkba igyekszünk törni, amellyel
igazságosságot és jóléte t tükröző társadalmat teremtünk. Nyomatékkal áll it-
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juk: a béke emberi világunk eszmel képének valós éle tr é válása. De vigyáz
zunk: a béke nem valami mozdulatlan állapot, amelyet egyszer s mindenkorra
meg lehet szerezni. Nem valami dermedt nyugalom. Rosszul értenénk Szent
Agoston hires meghatározását: a béke a rend nyugalma; - rosszul értenénk
ezt a meghatározást , ha a rendet magát valami elvont fogalomként mozdulat
lan állapetnak és nem tevékeny életnek tekintenénk. Mert a béke sokkal
jobban függ állandó megteremtőjének a tudatától és akaratától. mint a tel 
tételeknek számító körülményektől. I:s hogy igazi rendről lehessen beszélni ,
az kell, hogy ez a rend egyre tökéletesebb lehessen, azaz állandóan újra
szlllethessen és fejlődhessen . Ebben II rendben az állandó haladásnak úgy
kell jelen lennie, amint a repülés egyensúlyát is a lökőerő dinamizmusa teszi
lehetövé.

Miért mondjuk mindezt? Azért , mert üzenetünket főként a Ilutal szellemek
nek szánjuk . Amikor most a békéről beszélünk, kedves barátaink, nem valami
önzésben megfulladt mozdulatlanságot állitunk elétek. A béke nem olya s
valami , amit boldogan birtoklunk. A békét nekünk kell megteremtenünk.
A béke nem valami elért életszint, hanem egy oly an ielsőbb világ, amely felé
valamennyiünknek állandóan törekednünk kell. A béke nem valami kábitó
ideológia, hanem azoknak az erkölcsi kötelességeknek az együttese, amelyek 
nek mértéke szerint a közjóért valamennyien Felelősek vagyunk és amely
arra kötelez minket, hogy ez ügy érdekében minden er őnket latba vessük.
Ugyanis a béke ügye az egész emberiség igazi ügye.

Sok mindenre rájön az, aki ezeken az állItásokon elmélkedik. Rájön először

is arra, hogy világunk vezető eszméit alaposan felül kell vizsgálnl és meg
kell újitani. Rájőn aztán arra is, hogya ma uralkodó eszmék , legalább rész
ben, tévesek. Tévesek, mert csak bizonyo s rétegekre vonatkoznak, mert
korlátozottak, mert az önzés ihleti őket. Az elmélkedő rádöbben arra , hogy
csak egyetlen egy eszme igazán helyes és jó : az egyetemes szeretetnek,
azaz a békének az eszméje . Rádöbben arr a is, hogy ez az eszme, bár igen
egyszerű , mégi s igen nehezen valósítható meg. Egyszerű , hiszen az ember
szeretetre, békére született. Igen nehezen valósítható meg, mert hogyan lehet
a szeretetet az egyetemesség méltóságára emelni? Hogyan tud a szeretet
magának helyet biztositani a mai ember küzdelmekkel , önzéssel , gyűlölettel

átjárt mentalItásában? Ki mondhatja el magáról. hogy szívében szeretet él ,
hogy az egész emberiséget szeretl , hogy a holnap emberiségét, a haladás
emberiségét , az igazi emberiséget szereti; azt az emberiséget, amely igazi
nem lehet, hacsak a testvéri egyetértés és szer étet nem teremti meg egy
ségét? Mert egysége er öszakböl. érdekdiktálta számít ásból. önzésbő l. klzsák
mányolásból nem szIllethet meg.

A béke nagyeszméJének tanulmányozója rájön majd arra is, hogy ma,
éspedig azonnal szükség van új Ideológiai nevelésre. Az embereket nevelni
kell a békére. Igen, mert a béke gyökere a szívben van. Felismerni, rneq
ismerni , akarni és szeretni kell a békét. Csak ezek után újíthat juk meg általa
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az emberiséget : újlthatjuk meg b ölcselet ében. társadalmi rendjében . politikai
életében .

Emberek. testvéreink. döbbenjünk rá arra. hogy milyen nagyszerü látványt
igér a jövő . Vállaljuk is ennek az ígéretnek az első programját : neveljük
magunkat békére.

Tudjuk. hogy ez a program látszólag o:lentétekct rnutat, Mintha ténylege 
sen nem is lehetne megvalósítani. Hiszen úgy t űnik. hogy mindennek a lét
törvénye a küzdelem. A küzdelem biztosit ja a sikert. Úgy tűnlk, hogy az
igazságosság is a küzdelem gyümölcse. I<üzdelem jellemzi történelmünk
valamennyi korszakát. Még ma is - a háborúk félelmetes tapasztalatai után.
- nem a béke. hanem a harc van uralmon . Sőt mi több. az erőszak is meg
találja a maga követőit és lak ájait . A forradalomtól kapja nevét minden Igaz
ságosságért folyó küzdelern . a halad ásen belül minden meg újul ás. Az erő

határozza meg jövő sorsunkat. Testvéreink. emberek . ezt a nehézséget kell
megoldanunk.

Egyáltalán nem tagadjuk. hogya harcra szükség van. hogya harc az igaz
ságosság fegyvere lehet. hogy hősi magatartásra késztethet . Azt sem von
hatja senki sem kétségb e. hogya harc eredményes lehet. MI csak azt állitjuk .
hogy a harc nem lehet az emberiség vezérlő csillaga.

Allítjuk: eljött annak az ideje. hogy az emberiség ne a harc. ne az erőszak.

ne a háború. ne a mások fölé való kerekedés jegyében haladjon az igazi és
mindenkire érvényes igazságosság felé . Allftjuk . hogya béke nem gyávaság.
nem elpuhult gyengeség . A békének fokozatosan - éspedig azonnal hozzálátva
- a barbár erő helyébe az erkölcsi erősséget kell állitania. A fegyveres
erőszak. az anyagi és gazdlIsági hatalom helyéhe a józan belátást. az egyenes
sz ót, az erkölcsi nagyságot kell segítenie. A béke nem más, mint maga az
ember . aki többé nem marja farkasként a másik embert. A béke a legyóz
hetetlen erköl csi erővel rendelkező ember . Ennek az erkölcsi erőnek kell
világunkban uralomra jutnia . ~s uralomra is jut. A béke diadalát elősegftö

nagy kérdésekről. első helyen a leszerelésr ől. az atomfegyverek kcrlátozáa á
ról, nemzetközi itélóforum felállításáról. a vetélkedésnek az együttmúködéssel
való felváltásáról. a k ülönb öz ő ideológiák és rendszerek békés együttéléséről.

annak reményéről. hogya fegyverkezésre szánt összeg egy részét a fejlődő

népek támogatására forditják. - rnlnderr ől már beszélnek . Az is a béke
törekvés jele. hogyaterrort. a hadifoglyok kínzását. az ártatlan lakosság
ell en vezetett megtorlási akciókat . az internálótáborok rendszerét. a túszok
meggyilkolását stb. mindezt általánosan elítélik .

Nem tartozik hivatalunkhoz. hogya nemzetek. fajok . törzsek és osztályok
közt fennálló ellentétekben blr áskodlunk . De kötelességünk. hogya harcban
állókat békére ints ük, testvér voltukra figye lmeztessük. szeretetre bírjuk.
kiengesztelődésre seqltsük, békére neveljük . Ezért buzdítunk. bátor/tunk
mindenkit . aki ezt a békepedagógíát szolgálja . Ebben az esztendőben is fel
hívtunk tehát mindenkit; személyeket és közegeket. a közvéleményt lrány ítö
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szarveket. a pol ltt kusokat, a szellem és a múvészet képviselőit, főként pedig
a fiatalokat. hogy határozottan haladjanak a béke útján . Mert el kell Jönnie
annak a Biblia által megjövendőlt napnak. amikor az igazságosság és a béke
találkozik és cs óket vált egymással.

Hozzátok. akik Krisztus egyazon hitében testv éreink és gyermekeink
vagytok. még külön is szólunk. Jézus Krisztus tanitása és példája áll előttünk .

Az Isteni Mester hallj a. amikor imánkban mondjuk : . Bocsásd meg a mi vét
keinket, a m i n t ml is megbocsájtun k az elle nünk vé tkezőknek " .

Rettenetes szó a Miatyánkban ez az . arntnt" . Ha v állaljuk. amit ez a szó
kíván. az üdvösségrendben örök boldogs águnkat nyerjük el ; ha nem vállalluk.
az ítélet haragját vonjuk magunkra . Képtelen dolognak látszik . hogy valaki
a megbocsájtás evangéliumát a politika vil ágában hirdesse. De egyáltalán
nem képtelens ég a keresztény életre nd magasabb si kján. Nehéz dolog. de nem
képtelenség. Mert hogyan végződnek a háborúk? A béke nem más. mint a
gyengébb nyakába kényszeritett járom. a szerz ő d é s képmutató szaval mögött
gyúlölet rejtőzik . Eppen az hiányzik . ami a magoldást teljessé tenné : a meg
bocsájtás és a győztes fé lnek mindar ról való lemondása. ami a l egyőzöttet

megalázza és menthetet lenül szerencsétl enné teszi. Hogyan ls lehet beszélni
békérő l ott . ahol nem kap helyet az engedékenysé g, ahol a bosszú szellem e
még jelen van. Mindké t olda lnak a felsőbb igazságosság parancsát kell kö
vetn ie. Ez pedig a megbocsájtás: ez oldja meg a presztlzs-kérdéseket. ez
teszi lehet övé a barátságot. Nehéz fel adat ez. De nagyszerü és nagyon i dő

sze r ű, keresztényi felada t. E l őszö r is magunkat neveljük erre a feladatra .
tes tvérei nk. gyermekeink. Olvassuk el újra és újr a a Hegyi beszédet . Példánk
kal és szavunkkal hirdessük is ennek tanítását az egész világnak. Befejezésül
fogadjátok aposto li áldásunkat.

1969. nov. 30-án. VI. Pál pápa
(Orbán M. ford.)

AZ UJ BREVIARIUM FEL PIUS

A liturgia reformjának bevezetésével megbízott Tanács még 1969-ben egy
könyvecskét jelentetett meg. hogyafőpásztoroknak és a liturgia szakembe
reinek az előkészületben lévő új papi breviárium felép ltését bemutassa . Ennek
a kiadványnak az első része az új zsolozsmáskönyv szerkesztésének elveit
serakoztat ja fel , Ismerteti beosztását. míg második részében teljes szövegé
ben közli az új officium két prototIpusának példájaként az Antiochiai Szent
Ignácról való liturgiai megemlékezésnek február elsej ei szolozsmáját és
ugyanennek a hónapnak harmadik napján kötelező hétköznapi zsolozsmát.

A zsolozsma reformját a zsinat írta elő. Az új breviárium szerkesztésén
négy éven át a vi lág minden részéből több mint 80 liturgiai és biblikus
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