
Z EGYHAZ SZAVA

ELLENTMONDÁSOK ~S ZAVAROK AZ EGYENSÚLYBAN

A pápa beszéde az általános kihallgatáson, 1986. jún. 18-án

1. Az isteni Gondviselésre vonatkozó ligazság mindazoknak az igazságok
nak össztoqlalata, ame lyeket a hittétel fejez kii : " Hiszek egy Istenben , a min
denható Atyában, a mennynek és a föl dnek teremtőjében." A téma gazdag
sága és áll andó Iod ő szerúség e rniatt szükséqesn ek tarto tta a II. Vat ikáni Zsinat
is, hogy k i me r ítően fog lalkozzék vele , amitkiiváló módon meg is telit. A zsinat
számos dokumentumában olvashatunk találó utalást a hltlogazságra, kifejezetlen
pedig a "Gaudium et spes" kons t ituoióban . Amikor erre rámutatunk, jó össze
fog lalót is nyújtunk az isteni Gondviselés ről tartott eddigi katekéziseinkről.

2. Ismeretes, hogy a Gaud ium et spes (GS) lel'kipásrtori kons tlitució "Az
Egyház és a mai vi·l·ág viszonyáról " tárgya l. Első fejezetétől kezdve vilá gos,
hogy az egyházi taní tás nem sz élhat err ől a kérdésrő l ané lkül, hogy vissza
ne nyúl jon az lsten és a világ viszonyára, vége redményben az isten i gondvise
lésre vonatkozó kinyi·latkoztatott igazságokra.

Azt olvassuk ugyan is: "Az emberek vil ágát veszi tehát szemügyre . . . Arra
a világra te kint , amelyet a keresztények hite szer int szeretetből alkotott és
tart fenn a Teremtő. Világunk a bún szolgaságába süll yedt ugyan, de onnan ,
a Gonosz hatalmát megt örve, kiszabadította a keresztre fesz ftett és feltámad t
Krisztus , hogy lsten terve szer int átalakulj on és elérje teljességét" (GS, 2.).

Ez a " le írás" magába foglalja a Gondviselésre vonatkozó teljes tanftást:
Istennek örök tervét a te remtményekikel, tervének megvalósftását a történe
lemben, vatarnint a vil ágmindenség , különösképpen pedig az emberiség üdvös
séget elnyerő , s az i dők végén történő beteljesedését a .Krísztusban való
e lőre elrendel tség" szer int, aki mindennek központja és sarkköve. Más sza
vakka l megisméHi tehát az I. Vatikáni Zsinat dogmatikai kijelentését: "Isten,
mindent amit t eremtett, gondviselés ével óv és vezet , ,Erejét kiifejtve elér (a
világ) egyik végétő l a másikig és a mmdenséqet üdvösen -igazgatja' (Bölcs 8,1).
,Semmilyen teremtett dolog nem marad előtte rejtve' (Zsid 4,13), az sem, ami
a teremtmények szabad kezdeményezéséből történik" (Konst itutio ,De fide',
DS 3003). Már a Gaud ium et spes eleje még céltudatosabban vet i fel a kér
dést , ami témánkhoz tartozik, s egyuttal szívügye a mai embernek: Hogyan
egyeztethető össze az lsten országának növekedése és a világ fej lődése (evo
luciója)? Ennek a problémának alapelemei! Ismertetl ük nagy vonásokban, s
egyszersm ind kiemel jük a zsinat idevágó fontosabb kije lentéseit.
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3. A látható világban a történeknl és kulturális fejlődés fó hordozója az
ember. Azáltal, hogy lsten saját hasonlatosságára teremtette, a létben fenn
tartja, s atyai szeretetével vezeti feladatának betöltésében (H. hogy uralkod
jék a többi teremtmény fölött), az ember bizonyos fokig maga is "gondviselés".
"A hivők biztosak abban, hogy önmagában véve egészen megegyezik lsten
szándékával az egyéni és közösségi tevékenység, vagyrs az a hatalmas erő

feszités, amelyet az emberiség a történelme folyamán életkörülményei javí
tására tesz. Az lsten képmásának teremtett ember ugyanis azt a megbízatást
kapta, hogy vesse uralma alá a földet annak minden gazdagságával együtt,
kormányozza igazságosan és szentül a világot, és elismerve Istent a minden
ség teremtőjének, hozzá vezesse vissza önmagát és az egész világot oly mö
don, hogy mialatt mloden az ember uralma alá kerül, meqdtcsöüljön lsten
neve az egész földön" (GS, 34.).

Elózőleg ezt találjuk ugyanebben a zsinati dokumentumban: "Nem önálta
tás, ha az ember az anyagi világnál magasabbrendúnek ismeri el és ha többre
tartja magát, mint a természet egy részecskéjének, vagy a társadalom vala
milyen névtelen alkatrészének. Bensó valójával ugyan is az anyagi mindenség
fölé emelkedik; ebbe a mély bensó v~lágba vonul vissza, amikor szíve rejtekét
keresi fel; itt lsten vár reá, a szívek vizsgálója, és ó is itt dönt saját sorsa
felől lsten színe előtt" (GS, 14.).

4. Az ember fe~adata, s egyúttal hivatása, hogy múvelje és őrizze, magának
alárendelje a földet: Törekednie kell tehát arra, hogy a világ olyan gazdasági
és kulturális intézmények irányába fejlődjék, amelyek megfe lelnek az emberi
ség összes igényeinek. Ennél fogva a modern tudomány és techno lógia tény
leges eredményei, valamint rmnden 'idők humanisztikus és kulturális vívmányai
a Gondviselés azon területe/hez tartoznak, amelyeknek megvalósitását az
isteni terv az emberre bizta. Ilyen fényben látja és ismeri el a zsinat korunk
kultúrájának és munkájának értékét és szerepét. Valóban , a Gaudkrrn et spes
konstitúció úgy ecseteli az emberiség kul1urá~is és szoclálls helyzetének kci
emelkedő [etlernz öa és lehetősége it, mint amelyek feltartóztathatatlan, csodá
latos és félelmet keltő haladást idéznek eló (vö. GS, 53-54.). A zsinat nem
vonakod ik tan úskodni az ember nagyszerú sl'ke rei rő l. Mindezt visszavezeti Is
ten tervére és parancsára, s ezeken túl összeköti a Jézus Krisztustól meghir
detett evangé liumi testvérrséggel : "Amikor ugyanis az ember keze munkájá
val vagy technikai eszközökkol megmúvel i a fö ldet, hogy teremjen és az em
beriség egyetemes családjának méltó lakóhelyévé váljék, vagy amskor tudato
san részt vesz a közéletben , akkor Istennek a történelem hajnalán kiny ilvání
tott szándékát hajtja végre, parancsát a föld meghódítására és a teremtés
továbbfejlesztésére, és egyúttal saját magát is kimúvel i. Ugyanekkor eleget
tesz Krisztus nagy parancsának [s, hogy testvéreinek szo lgálatára szentelje
magát" (GS, 57., és vö. 63.).

51



5. A zsinat azonban nem huny szemet azok el őtt a komoly problémák előtt

sem, amelyek az embert személyes és közösség i dimenzióiban ér intik a fej
lődés következtében. Illúziót kergetnénk, ha azt gondolnánk, hogy egyszerüen
figyelmen kívül haqyhatjuk ezeket a prob lémákat. Másrészt téved nénk, ha
helytelen vagy elégtelen módon fog lalkoznánk velük; vagyis abból az értel
metlen felfogásb61 indulnánk ki, hogy mego ldásukban elvonatkoztathatunk a
Gondviseléstől és lsten akaratá tól. A zsinat mond ja : " Napjainkban az emberi
ség elbüvö lten nézi saját találmányait és hatalmát, közben pedig aggaszt6
kérdések gyötrik: hogyan alakul a violág , mi az ember helye és szerepe a
mindenségben, van-e értelme egyén i és közösség i erőfeszíléseinknek, és
egyáltalán, mi a lét és az ember végső célja" (GS, 3 .). Utána ped~ ~ifejli :

"Mint minden növekedési válság, ez az átalakulás ls nagy nehézségekkel jár .
Az ember mérhete tlen arányokban te rjeszti ki hatalmát, de nem mind ig sikerül
ezt a maga szo lp álat ában megtartania. Azon fáradoúk, hogy mélyebbre ha
toljon saját tudatának világába, és gyakran csak még bizonytalanabbnak rnu
tatkozik önmaga iránt. Társas éfetének törvényszerüségeire egyre több fényt
derít, mégis tanácstalan, hogy rntlyen irányban fejlődjék a társadalom" (GS,
4.). A zstnat kifejezetten beszél "az egyensúly ellentmondásair61 és zavarai
r61 ", amelyek a társadalmi és gazdasági körülményekben, szokásokban, a
kultúrában, valamint az emberi gondolkodásban és tudatban, a családban, a
szoc iális viszonyokban, a csoportok, közösségek, s nemzetek kapcsolataiban
jelentkeznek a "tú l gyors és rendezetlen" fejlődés miatt. Ennek következ
ményei "a kölcsönös bizalmatlanság, gyülölködés, összetúzés és szenvedés;
az ember okoz6ja is, áldozata ls ezeknek" (vö. GS, 8-10.). S végül mindennek
a gyökerére mutat rá a zsinat, amikor kijelenti: "Azok az egyensúlyhiányok,
amel yekkel a modern világ küszköd Ik, tu lajdonképpen azzal az alapvetőbb

egyensúlyhiánnyal függenek össze, amely az ember szívében gyökerezik"
(GS, 10.).

6. Az ember mai helyzetét tekintve a világban, te ljesen indokomtlan az a
felfogás, miszer int "uralma" abszo lút és gyökeres lenne , s megval6sulhatna
a Gondv iselésre való minden tekJintet nélkü l is. üres és veszedelmes illúzió
azt képzelni, hogy az ember kizáró lag saját erejébő l képes felépítem életét,
és a világot boldogságának birodalmává alakíthatja át. Ennek a hatalmas kí
sértésnek esett áldoza tul az ember; miközben el1elejtli, hogy a természet tör
vényei határt szabnak rnínd az ipari mInd pediog a post- ipar i oivilizációnak (vö.
GS, 26-27.). A természet erőinek fokozatos birtokba vétele könnyen akkora ön
te ltséghez vezethet, hogy az ember meqfeledkezik lstenről vagy saját magát
teszi helyébe. Ez az igény manapság számos területen biológ iai , genetIkai és
pszichológiai manipulációhoz vezet, azzal a végzetes és trag ~kus következ
ménnyel , hogy az egyik ember elnyomja a másikat - hacsak nem fogadja el
irányelvnek az erkölcsi törvényeket (s ezekkel együtt azt, hogy végső rendel
te tése az lsten országa). A zsinat elismeri a modern ember nagyságát, de
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tudja azt is, hogy a földi valóságok jogos autonómiájának vannak határai (vö.
GS, 36.). Azért emlékeztet az isteni Gondv iselés igazságára, hogy segítségére
legyen és támogassa. Istenhez, teremtő Atyjához és gondviselő erejéhez való
viszonyában az ember újra meg újra felfedezheti boldogsága alapját.

A CSALÁDI ~LETROL

II. János Pál szeritbeszéde a családok szentmiséjén Szczecinben (Stettinben)

A pápa mindenekelőtt köszöntötte a rendezvényen résztvevő házaspárokat és csa
ládokat, de azokat ls, akikkel egész lengyelországi útján még találkozni fog . Utána
kitért a házassági esk űb ől származó sajátságos egységre : a "communio personarum" •
ra (a személyek közösségére) . Felszólltotta a Jegyeseket és házasokat , elmélkedjék
át a szentcsalád ünnepének liturgiáját. Beszédét Szt. Pál Kolosszeieknek Irt levelének
magyarázatával folytatta, mivel ebb ől vették a szentmise leckéjét. (1-3. pont).

4. Ezért tanítja az apostol, hogya szeretet "kötelék" (Kol 3,14), egyszers
mind életet árasztó központ, amit azonban mlnden tetlünkkel rendszeresen
és kitartóan építeni kell. Levele utal a különböz ő erényekre, amelyektől függ
a szeretet tartóssága, sőt kifejlődése: "Öltsétek magatokra az i·rgalmasságot,
a jóságot, a szeHdséget és a türelmet. Viseljétek el egymást , és bocsássatok
meg egymásnak, ha valakiinek panasza van a másik ellen " Kol 3,12-13).

Milyen gyakorlati tanács! Az apostol kétezer éwel ezelőtt írta, s kora csa
ládi életét tartotta szem elót'", de levelében a ma; ember is felismerheti ön
magát.

A házasság életközösség, otthon, munka és gondoskodás a gyermekekről,

de közös öröm és szórakozás ls. Nem aján lja az apostol, hogy nagy bölcses
séggel és "énekJkel" tanítsuk és intsük egymást, ahogyan a Lélek sugall ja,
hisz lsten kegyelmében élünk? (vö. Kol 3,16-17). Talán a ml lengyel karácsonyi
énekeinkre gondolt?

5. Próbáliuk megérten i az egyházi örökség apostoltól származó szavainak
eredeti zengését, ugyanakkor azonban törekedj ünk arra is, hogy alkalmazzuk
mai - gyakran oly nehéz - körülményeinkre, problémáinkra és helyzetünk
re, pl. a szülők és gyermekek közötti viszonyra. Az apostol azt írta : "Gye rme
kek, fogadjatok szót szüleiteknek mindenben" , de azt is : "Apák, ne keserltsé
tek gyermekeiteket, nehogy kedvüket veszítsék" (Kol 3.20,21). Igen jelentős

összefüggés I Mi az értelme mai lengyel körülményeInkben?
Sürgős és komoly erőfeszítést kell tenni, hogy kido lgozzuk a házasélet

lelkíséqét, erkölcsét, a házasok szentségre vezető útját. A házasság szent
ségében kifejezett elemeket találunk erre: hüség, szeretet, becsületesség.
Erl-ölcsi kötelezettségek, a házasság és a család alappillérei, rajtuk keresztül
válik az otthonigaZIi élet- és szeretetközösséggé, az Istennel kötött szövet
sé9 frigyszekrényévé.
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