
Az "Irgalmasság Házában" tehetetlen öreg ek, betegek, szellem i károsultak
várták a Szentatya jövetelét. Csak kevesen tudtak elmenni közülük a kápoln á
ban tartott istentiszteletre. De a pápa végigjárta az ágyakat, hol mosol yogva,
hol el-elcsukló hangon vigasztalva, simogatva, áldva. Avendégmunkásokkal 
külön is a lengyelekkel - való találkozások hátterét sötétre festette a munka
nélküliség egyre súlyosbodó gondja.

Egyik legérdekesebb beszédét püspöktestvéreinek tartotta a Szentatya . Fel
vázolta az átalakult vezetői stílust : "A püspököknek ma közelebb kell álln iok
a hivek életéhez. A konvenció kerftései és nem egyelőszobakorlát leomlott."
Krisztus tanújaként, személyes meggyőződésükből erősítsék testvéreiket. Hi
szen az istenhitet ma már nem lehet magától értetődőnek fö ltételezni. Majd az
egymással és az összegyházzal való egységet emelte ki.

Dr. Rudolf Klrchschl áqer köztársasági elnök búcsúszavaiban hálásan jelen
tette ki : osztrák tala jon még soha senk inek sem sikerült mindöss ze négy nap
alatt annyi teherbiró hidat épitenie. Hidat a testvéreg yházak felé, az ifjúság és
az öregek felé, a munkások és parasztok, a tudósok és múvészek felé, s azok
felé is, akik állam unk felelősei. "Ha mi Ausztriában olyan emberektő l veszünk
búcsút , akik drágák nekünk, azt mondjuk nekik: lsten óvjon , viszontl átásra.
lsten óvja, Szentséges Atya, és a viszontlátásra Ausztrl ábanl" Ez a látogatásról
az államelnök véleménye . I:s az utca emberéé? Ketten nézik a pápa menetét
a bécsi utcán. Az egyik : "A pápa is csak emberi" A másik : "De abból az ember-
ségból kihoz valamit!" .

S. M.

A HATODIK POSPöKI SZINÓDUS

1983 szeptember 29-től október 29-éig kerek egy hónapon át ülésezett a
pápa elnöklete alatt Rómában a világ püspökeinek 221 tagból álló hatod ik szl
nódusa. Ezek az összejövetelek immár a II. Vatikáni zsinat utáni egyház életé
nek ritmusához tartoznak, és eleven képét mutat ják annak, hogya katolikus
egyház, a történelemben először, napjainkban valóban egyetemes egyházzá,
világegyházzá lett. A résztvevóknek több mint kétharmada az egyes országok
püspöki karainak választott képviselőiből áll. Rajtuk kívül a kelet i szertartású
katolikusok néhány főpásztora, a szerzetesrendek néhány képvise l ő j e , a római
központi egyházi hivatalok vezetésével megbí zott 21 bíboros, valamint a pápa
által kinevezett 24 püspök vett részt a szinóduson. Ha a Rómában rn űk öd ő bí
borosokat és a szerzetesrendek képviselőit leszámít juk , akkor arra a meglepő

tényre bukkanunk, hogyarésztvevőknek több mint kétharmada az úgynevezett
"harmadik világból" , vagyis Latin-Amerikából, Afr ikából és Azsiából származik.
Eltolódott a katolikus egyház súlypontja a "fiatal egyházak" felé! Főként a jó
részt fiatal , fényes fekete bör ű afrika i püspökö k negyvenen felüli csoportja
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volt szembeötlő jelenség. Ha hozzávesszük a számos indiai, fülöpszigeti, pa
kisztáni, indonéz, vietnami , kínai stb. püspököt, akkor világossá válik, hogya
kereszténység ma már semmiképp sem csupán a "fehér ember" vallása. Krisz
tus minden ember üdvözítője, és tanítványai ma már a világ minden országá
ban dicsérik az ő szent nevét és járnak Krisztus követségében, mint a béke
apostolai.

A mostani szinódu s éppen ennek a krisztusi békének a témáját tárgyalta,
vagyis azt hogy mikép pen teljesítheti az Egyház minél jobban a Krisztus által
rábízott küldetést: az emberek Istennel és egymással való kiengesztelődésének,

kibékülésének, valamint minden ember igazi megtérésének előmozdítását. Az
Egyház feladata békét hirdetni, békéért dolgozni egy békétlen világban. Még
pedig nem akármilyen békét , hanem krisztusi békét, az lsten bűnbocsátó ke
gyelmén alapuló békét , nem mások egyoldalú kritizálása, hanem saját bűneink

és hibáink beismerése, megbánása és megjavítása által megvalósuló békét.

Ezzel a nagy feladattal birkózott a szinódus. Nem volt tervbevéve valami
hosszú okmány kidolgozása. A közös üléseken elhangzó számos felszólalás,
valamint a kisebb nyelvi csoportokban folytatott élénk eszmecsere járult hozzá
ahhoz, hogya résztvevők jobban tudatosítsák ezeknek a nagy kérdéseknek
különbözö szempontjait, és megismerjék a megoldásukra irányuló törekvése
ket. A megbeszélések eredményeként egy sor "tétel" szűrődött le, amelyeket
a szinódus teljes ülése megszavazott és a pápának nyújtott át azzal a kéréssel ,
hogy azoknak, valamint a szinóduson elhangzott felszólalásoknak a figyelembe
vételével a közeljövőben a kiengesztelődés és megtérés kérdéséről egy apos
toli buzdító levelet adjon ki. A szinódus maga egy az egész emberiséghez In
tézett .Dzenetet" szavazott meg egyhangúan és tett közzé. A következőkben

ennek főgondolatait ismertetjük, mert jó bepillantást adnak a szinódus lég
körébe.

Az egész világról egybegyűlt püspökök, a pápával egyetemben, magukévá
teszik minden ember szenvedését, minden ember reményét. Ezért elItélik azt
a sok rosszat , amely megakadályozza az embereket abban, hogy emberhez mél
tó életet élhessenek. Elítélik az emberi jogok megsértését, az egyének méltó
ságát, szabadságát, védtelen emberek életét érő sérelmeket, a vallásszabadság
akadályo zását: igazságtalan faji megkülönböztetést: háborús támadásokat, erő

szak alkalmazását, terrorizmust: fegyverek, főképpen atomfegyverek halmozá
sát, valamint a botrányos fegyverkereskedést; a föld javainak igazságtalan el
osztását, valamint azokat a rendszereket, amelyek ahhoz vezetnek, hogya gaz
dagok még gazdagabbak, a szegények pedig még szegényebbek lesznek .

Ezekből a bevezető gondolatokból jól kiérződik a híveik szenvedéseivel
együttérző pásztorok szívének lüktetése. Főleg a latin-amerikai és ázsiai püs
pökök felszólalásai mutatták, hogy nem elméleti meggondolások, hanem véres
tapasztalatok alapján kiáltják a világba: igazságosságot a szegény embernek,
békét a világnak! Azonban a püspökök jól tudják, hogy hibák kipellengérezése
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nem oldja meg a kérdést. Ezért az "Üzenet" folytatása reményre és megtérésre
hiv.

Jézus elsó nyilvános szava : "Térjetek meg és higgyetek az evanqél iurnnak!"
Hallgassunk Jézusra, térjünk meg szívból , béküljünk ki a megbocsátó Istennel!
Igy lesz az lsten akarata szerint egy család az egész emberiség ; így lesz a világ
rendje : igazságosság, igazság, szabadság és szeretet ; igy születik meg "a sze
retet civilizációja" .

"A szeretet clvllizáclöla" - VI. Pál pápának ez a szava , amelyet II. János
Pál pápa is sokszor idéz, gyakran visszhangzott a szinódus üléstermeiben.
Ebben a "civilizációban" az etika (erkölcs) fontosabb, mint a technika, az em
ber többet számít, mint a tárgyak, az emberek törekvésének fócélja nem az,
hogy több vagyont, hatalmat stb . birtokoljanak, hanem hogy igaz szeretetben
és harmóniában éljenek, és így váljanak igazi emberré. Az ilyen "civil izác ió"
az egyetlen alternativa, amely megoldhatja az ellentétes pártokra. osztályokra,
csoportokra szakadt mai emberiség problémáját.

Ehhez azonban nem mások kritizálása, hanem saját magunk megtérése
szükséges. Ezért kérnek bocsánatot .Dzener-ükben a szinódus püspökei va
lamennyi keresztény nevében azokért a búnökért és hibákért, amivel mi keresz
tények is annyi ellentétet okoztunk a világban. Olyannak kell lennie az Egyház
nak - mondja az " Üzenet" -, hogy az lsten irgalmas szeretetének világos és
hatásos jele legyen e világban.

A Szentlélek és a Zsinat szava eróteljesen figyelmeztet a gyökeres lelki
megújulásra és a hit egységére. A szinódusi atyák nagyobb egyetértésre hív
nak fel mindenkit az Egyházon belül, és sürgetik, hogy minden megkeresztelt
együttesen fedezze fel a látható egységre vezet ó utat az evangéliumi igazsá
goknak való odaadás által. Együtt kell múködnünk más vallásokkal és minden
jóakaratú emberrel az emberiség javára. Ünnepélyesen hangsúlyozzák: nem
a maguk nevében szólnak, hanem Krisztus követségében : "maga az lsten int
benneteket általunk" (2Kor 5,20).

lsten az Egyházat a világ megbékélésének eszközeként kívánja használni.
Ezért akar megtenni mindent az Egyház, hogy elómozdltsa a békét és lefegy
verkezést, és mérsékelje az ellentéteket, amelyek manapság fóképp a nyugati
és keleti blokk között élezódtek ki. Az Egyház kezében nincs politikai hatalom,
de szószólója a világ békére és biztonságra vágyakozó népeinek.

De béke nincs igazságosság nélkül. Ezért törekszik az Egyház minden ren
delkezésére álló eróvel arra , hogy kiegyenlítse az égbekiáltó egyenlótlenséget
a jómódban éló északi és a nyomorban tengódó déli földteke népei között, Úgy
mint Jézus , az Egyház is a szegényekkel , szenvedókkel, elnyomottakkal és az
egész emberiséggel azonosítja magát. Ezért tartja túrhetetlennek az olyan gaz
dasági és politikai rendszereket, amel yek az igazságtalanságot álla ndósítják .
Van sok jóakaratú ember, aki változtatni akarna ezen a helyzeten, de nincs ha
talma hozzá. Ezért fordul zárószavában a szinódus " Üzenete" azokhoz, akiknek
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kezében a hatalom: Szánják rá végre magukat egy igazságosabb és békésebb
vil ág megteremtésére.

A szinódus ..Ozenete " ló összefoglalása annak, amit a felszól alások és viták
még sokkal konkrétabban foga lmaztak meg. Egy témáról azonban még röviden
szólnunk kell , amelyet az ..Ozenet " csak egy rövid mondatban érint , de a szl
nódus tárgyalásaiban nagy tért fogl alt el, vagyis a búnbánat szentségének kér
déséről. A gyónást a szinódus okmányai legtöbbször a " k i engeszt e l ődés , ki
békülés szentségének" (sacr amentum recon ciliationis) nevezik. Ez a név nagyon
találóan fejezi ki ennek a szentségnek a lényeg ét: általa ajándékozza az lsten
a búnbeesett keresztényeknek, Krisztus keresztje és feltám adása által , az Isten
nel való békét, és a kölcsönös kiengesztelődést. Ezért van szoros kapcsolat a
gyónás szentsége és az emberiség társadalmi békéje között.

Gonddal töltötte el a szinódus püspökeit az a tény, hogy sokfelé nagyon
megcsappant a gyón ások száma. Ezért keresték a mód ját annak, hogy miképen
lehetne a " k iengeszte lődés szentségének" menetét úgy megreformálni , hogy
az igaz i, személyes megtérés, az egyén i, közösségi , társada lmi búnök felisme
rése, megbánása és megjavítása, Krisztussal való személyes talál kozás és egy
ben közösségi istentisztelet megvalós ulása legyen . Néhány csupán panaszkodó
és múltba néző felszólalás mell ett nagyon sok oko s felszólalás hangzott el
errő l a kérdésről. A bún fogalmának teológ iailag és lélektanilag mélyebb és
helyesebb megfogalmazása; az új gyónási szerta rtás formáinak jobb alkalma
zása; az általános feloldozás kérdése ; az adventi és nagyböjti i dő jobb fel
használása; kiváló gyóntatóatyák kiképzése; az állan dó paphiányban szenvedő

országokban felmerülő problémák megoldása képezte számos felszólalás és
vita anyagát. Minthogy a világ és a társadalom megbékülése nem valósulh at
meg az emberi szív Istennel való megbék ülése nélk ül, azért bizonyos, hogy
az lsten szavának hirdetése, a keresztény szeretet gyakor lata, az eukarisztia
megülése mellett a "kiengesztelődés szentség ének" is igen fontos szerepe
van a krisztusi béke megvalósításában. Remél jük , hogy a szinódus hatására
újra fellend ül ennek a szentségnek igazi megért ése és gyakorlata.

Beszámolónk befejezéséül idézzük a szinódu s el ső felszólalójának, Hamao
István yokohamai püspöknek (Japán) szavait. Jól fog lal ják össze azt, amit lsten
nemcsak a szinódus püspökeitől , hanem minden kereszténytő l vár :

"A Bölcsesség könyve mond ja : ,Isten szereti az éle tet ' (11,27). Ha az embe
rek Assisi Szent Ferenc szell emében magukévá teszik Istennek minden élőlény

iránti szeretetét, akkor visszaszerzik majd azt a lelki egészséget, a tisztelő

bámulatnak és alázatosságnak azt a szellemét, amely megszabadít ja ő ket a
birtoklás és uralkodás vágyától. [gy lesznek majd béketeremtők, akiket maga
Jézus mond ,boldogok'-nak és nevez ,Isten gyermekei'-nek."

Nemeshegyi Péter
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