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II. János Pál beszéde Stockholmban, 1989.VI.8-án

"Hal/juk, hogya mi nyelvűnk ön hirdctik Isten nagy tetteit" (Ap Csel 2,Il).

Krisztusban szetetett Testvéreim!
1. "E ltöltö tte a Szentlélek" (ApCsel 2,4) pünkösdkor az apostolokat,

akik Jeruzsálemben gyűltek össze az emeleti teremben. Olyan zúgás hallat
szott, "rnintha csak heves szélvész közeledett volna" (ApCsel 2,2), majd a
jelenlevők feje felett "lángnyelvek lobbantak és szétoszolva leereszkedtek
mindcgyikükrc" (A pCsel2,3). E csodás jelek között egy különösen feltűnő,

Azt halljuk ugyanis, hogy a közelben temérdek nép tartózkodott, akik a
Földözi-tenger és a Közel-Kelet országaiból jöttek, ezek mind saját anya
nyelvükön hallották szólani az apostolokat. Ami egyesítette ezt a sok
nyelvet, az igazság volt, amit az apostolok a visasztaló Szentlélek sugallatára
hirdettek. Ez az igazság az "Isten nagy tetteiről" sz ól, Ez a jelenség a leg
csodásabb jel a "pünkösdi csodában". Bemutatja az Egyházat a maga egy
ségében. Olyan egység ez, amely magába foglalja a különbözőséget és ezt a
különbözöségct meg is valósítja. A nyelvek különbözöségc képvisel minden
népet "az ég alatt" (ApCsel 2,5) , akikhez Krisztus apostolait küldte, mielőtt
Atyjához távozott. Az Egyház mindig egysé~ lesz a sokszínűs égben. amint
azt a kezdetektől tanúsítják az apotolok, rmnt a keresztre feszített és föl
támadott Krisztus akaratát.

2. (Itt a Pápa köszötöue a jelenlevőket, svédeket és bevándorlókat svéd,
spanyol, olasz, portugál, horvát, magyar, victnám és lengyel nyelven, majd
angolul Iolytatta.) Krisztus egyetlen testét kell felépíteni a svéd kultúra és
a szárnos újabb népcsoport hozzájárulásának gazdag különbözöségéböl. A
különbözöségct a nemzetiségek, a népfajok, a kultúrák és a történelmi kor 
szakok társadalmi csoportjai képviselik az Egyházban, egységünk viszont
"Isten nagy tette", az Igazság rníívc, aki egyébként az emberek új életének
forrása is.

3. A mai liturgia olvasmányai két eseményt helyeznek egymással
szembe: pünkösd ünnepét, az Egyház szülct ésnapját Jeruzsálemben, vala
mint a bibliai tornyot Bábelb ől, amiró1 a Teremtés könyve ír. A bábeli
torony jelképezi az egység feloldását, az emberiség egységes nyelvezetének
elvesztését. Az egység helyébe lépett a szakadás. Pünkösd viszont jelképezi
az egység keresését a különbözöségbcn és a különbözös égekcn keresztül.
Világos belöle , hogy a nyelvi különbözöségck nem kell, hogy szükség
szcrüen sz étválasszák az emberiséget. Ha az emberek egyek az Igazságban,
s különösen, ha "Isten nagy tetteinek" tudatában megegyeztek, mcgva
l6síthatjuk az egységet a nyelvek k ülőnb őzőség ébcn is. Ezek a "nagy tettek"
kinyilvánítják az Istenben levő Közösség nagy titkát. Az a Közösség ez,
amely egymás közöui egységünk legmélyebb forrása. Krisztus által megtud-
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juk, hogy az Atya , a Fiú és a Szentlélek az isteni sze mélye k hárornságos
egysége, egy természetben egyesülve ör ökt ó1 fogva. A Sze mélyek ezen
Közöss ége az Egyház ősforrása és l egfőbb példaképe. Szent Cip rián egyik
idézetével hangsúlyozza a II. Vatikáni Zsinat, hogy az egye temes egyház "az
Atya, a Fiú és a Szentlélek egységéből egybegyüIt né p" (LG 4). K itűn ik ez
Krisztus imádságából is, amit szenvedése előtt mondott az uto lsó vacsora
termében: "Legyenek mindnyájan egy. Amint te, Atyám bennem vagy s én
benned, úgy legyenek ők is bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te
küldi él engem" (Jn 17,21) . Ezért az Egyház legfőbb hivatása, a közösség
Istennel és egymással. Ez a megh ívás érvé nyes minden kor keresztényeire
történelmi szakadásuk közepcue, Az emberiség egész családjár a kiterjed
ez az egységre szólító felhívás. Meg kell szüntetni azo kat a sza kadásokat és
ellenségeskedéseket is, amelyeket a bábeli tor ony jelkép ez. Egységet kell
kialakítani az emberi nem gazdag különbözöség éböl, hogy pünkösd ünne
pének szózata gyözcdclmcskcdhcss ék a történelemben. HISZ nem csak az
Egyház épül "Isten nagy tetteire", mélyen be vannak azok vésve az ember
szívébc s egész viselked ésébe.

4. Megmutatja a mai liturgia, hogyan válaszolha t mind egyikünk és való
ban minden keresztény pünkösd ünnepi felszólítására, és hogyan igazedjon
ahhoz. Az evangéliumban is ezt fejtegeti Kr isztus a "só" és a "világosság"
képeivel. Tanítványaihoz int ézett szavai reánk , mai tanítványair a IS érvé
nyesek: "Ti vagytok a föld sója... Ti vagytok a világ világossága" (M t 5,13
14). Azért van szükség a világosságra, hogy "Isten nagy tettei" láthatóvá vál
janak. A "lelketek világossága" (Ef 1,18) nélkül nem figyelhetünk fel ezekre
a tettekre személyes "én- ünk m élyén. Szükségünk van továbbá az apostoli
tanúságtétel fényére is, hogy "Isten tettei!" mások is megláthassák, úgy, hogy
ezek a tettek beszéljenek az emberhez, behatoljanak lelkükbe és szívükbe
s "mindcnkinek világítsanak" (Mt 5,15). "A föld sója" is erre való. Azoknak
a lelki érettségét igazolja, akik "Isten nagy tetteinek" ismeretéből születt ek.

A "só" és a "világosság" képei alkalmazhatók mindegyikünkre külön
külön. Vonatkoznak az Egyház és az e mberiség családjána k különböző

s égérc. A különbözőséget meghat ározza végezetül az a tény is, hogy minden
egyes ember élete egyedi és megism ételhetet len . Ugyana kkor mindcgyi
künk meghívást nyert , legyen mások "sója" és "világossága", hogy ezáltal
megvalósuljon az egység a sokré tűségbcn : az ember ek összefogjanak, az
Egyház és az emberi közösség élete vá ljon annak az Egységnek képmásává,
aki maga az lsten, az Atya és a Fiú és a Szenil élek egysége.

5. "Isten nagy tettei" felsz ólítanak minket: higgyünk Istenben és enge
delmeskedjünk törvényének . De kinyilván ítják az ember nagyságát is,
minden emberi szem ély méltóságát és trans zcendens hivatását. Az Isten és
a felebarát iránti szeretet tesz ben nünket "sóvá" és 'világoss ágga". Ez a sze
rct ct a mért ékc minden em beri - egyed i és társadalmi - fej lődésnek.

Szerot ett Testvéreim! Soha sem engedhetjük meg, hogy az anyagi javak
az Isten vagy az emberi lény elé kerüljenek. Egyet len emberi elméletet, ter
vet vagy célkitűzést sem követhetünk azo n szc retö engedel messég rovására,
amivel Istennek tartozunk, vagy a szeretette ljes tiszteletad ás elle nére, ami
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embe rtá rsainknak jár. Se mmiképpen sem válha t a gazdasági vagy techno
lógiai megfonto lás az emberekkel való bán ásmódunk döntő nermájává.
Minden emberi személy esetében érvényes ez - a még meg nem szülctctt
gyermek, az idős ember, a beteg és ha ldo kló, a szegé ny és mindazok ese
tében, akik fajuk vagy kultúr ájuk kapcsán mások rnint mi.

Ta lán azok, akik más földről Svédo rszágba költöztck, megtapasztalták
a szegénységet, miclött in letel epedtek volna. E lvakítha tja őket új hazájuk
anyagi bősége . Soha se feledjétek, hogy ezek a do lgok csak ann yiban ért é
kesek . amennyibe n az emberi személy igazi - sze llemi és anyagi - javát
szo lgálják. Ha ugyanis céllá válnak és elvesz tite k a helyes értékelésüket.
abba a kis értésbe jutha u ok, hogy az embert tá rgyként kezelj étek. Ezért tart
sá tok mindig Krisztus szavait szemetek clöu: "Mi hasznára van az em 
be rne k, ha az egé sz világot megszerzi is, de lelke kár át vallja?" (Mt 16,26)

6. Szolidaritásra is kötelez be nnünket pünkösd ünnepének szava és a
felszólítás: legyünk a világ "sója" és "világossága". Svédország megérdemelt
hírnévvel bír, mcrt támogatja a fejlődő országokat valamint több igazsá
gosságot és bé két követel az emberiség családjának. Adja át helyét a bábeli
tor onya szegénység, az éhség és betegségek, az összeférhetetlenség, az igaz
ság ta lanság és üld öztetés, az erőszak és a háború valamint a kör 
nyezetvéd elem problémái közös kutatásának és világméretű megoldá
sának. Maga az a tén y, hogy olya n so k nemz etiség - születctt svédek,
menekültek és vendégmunkások - ké pviselteti in magát, bizonyítja, hogy az
együnélés és cgyüu müködés lehetséges.

Meg követel i a szelidaritás azt is, hogy annak az országnak és helyi
közöss égnck javát szorgalrnazzá tok, ahol é ltek. A katolikusok és egyéb ke
resztény egyháza k s egyházi közösségck kötelessége, tevékenykedni annak
érdekében, hogy a társadalom á tszcrveződjék az Isten és az ember iránti
szc re tet révén. Ehhez teljes részvételet ekre van szükség Svédország társa
da lmi, politikai és kulturális éle tében, valam int az iparban, különösképpen
a sza ksze rvezetekben és a munkaadók szervczctébcn. Nemcsak aszületelt
svéde k, a bevándorlók is foglalják el az őket megillető helyüket a társada
lomba n, hogy hozzáj árulhassanak anna k az országnak a Icjlödéséhcz, ahova
immár tart oznak.

Nem beszélhetünk a szolidaritásról a modern tár sadalomban anélkül.
hogy ne említenénk a családi életet. Mégpe dig azé rt, rncrt a polgárok "első
isko lája a család, ahol azokat a szociális eré nyeket sajátítják el, amelyek a
tá rsadalom éle té t és fejlődését belülről hordozzák és alakít ják" (Fam. cons.
42) . A házaspár oknak nem mindig könnyű man aps ág olyan szövetségben
élni, amely éle tre szóló, s amit a kölcsönös hűség, tisztelet és szcrcict sza
bályoz. Ugya ncsak nincs kőnnyűdolguk a keresztény szü l őknek gyermekeik
vallásos fölne veléséb en , miközben megtanítj ák őket - röviden - arra, hogy
szeressek Istent mindenek felelt, embertársaikat pedig mint önmagukat.

Mindig mélyebbe n meggyőződhetünk arról, hogy az emberiség jövője a
csa lád által valósul meg. Mindenkine k éreznie kell tehát annak szük
ségcsségét, hogy védelmezz ékés elősegítsék a csa lád értékeit és jogos köve
telménye it. Az Egyház fiainak és leá nyainak különöscn fontos feladata ez.
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Hitünk megadja Isten csodálatos tervének teljes ismeretét. Ezzel még több
okunk van arra, hogy a kegyelem és kihívás jelen idejében segítsük a család
életé t (vö. u.o. S6).

7. Testvéreim, ha a pünkösd ünne pé nek hívását elfogadjuk és ha az em
beri nem egységén ek tanúsításában a "s ó' és "világosság" szerep ét akarjuk
bet ölteni , é lnünk kell "Isten nagy tett eit ". Tesszük ezt imával és a szentségek
- különösképpen a gyónás és eukariszt ia - vétclével, a szent életvitel pél
dájával, önzetlen önfelá ldozással és tevékeny felebaráti szeretettel (vö. LG
10). Ilymódon folytatódik és növekszik a "pünkösdi csoda", itt, közöuctck,
Svédország szeretett fiai és leányai között, "Iste n nagy tettei" közelcdnek.
Megérintik az ember szívét. Megalko tják az Egyházat. Szelgálj ákaz emberi
közöss égjavát. így valósul meg Krisztus imája: Atyá m, legyenek mindnyá
jan egyek, hogy így higgyen a világ (vö. Jn 17,21). Am en.

KATOLIKUS EGYESÜLETEK

(Kivonatos fordítás a Német Püspöki Kar 1988. szept. 21-i tanuim ényi
napjának anyagábó/.)

1.1. A trón és az oltár, az Egyház és a világi rend ős i, szo ros kapcsolat át
gyökerében megrendítették a IS. és 19. száza do k polgári forradalmai, ame 
lyek az abszolutista államhatalom ellen ford ultak valamint az ipari tá rsa
dalom megjelenése... A katolikus egyház szoci ális-karitatív ténykedése is
veszélybe került. A szor ongattat ások azo nban nem vezettek ellenzékbe
vagy passzív visszavonulásba, hanem lelki rncg újulást váltottak ki... Ezt a
fejlődést támogatták az 1948-as forr adalmat követő szabadságjogok, első

sorban a sajtó és az egyesülés szabadsága. A katol ikusok azonnal magukévá
tették ezen polgári jogokat és szamos egyesületet létesíte ttek sebtében, szo
ciális, karitat ív, társadalmi, politikai és lelkipásztori célkitűzésse l. Nem
igényelték természet esen az egyletek az Egyház l etűnt hatalmi helyzetét
felújítani az állam és az egyházi tek intély közötti szövctséggcl, Ehelyett új
partokat kerestek. Hátrányos helyzetük és a szükséges eszközök hiánya
ellenére síkra szálltak a katolikusok az emberek, a kultur ális élet, a gaz
dasági és a politikai élet Icjlödése érdekében...

1.2. A célkitűzések és belső szerkezet sokrétűsége elle nére, ham arosan
kifejlődött a katolikus egyesületek alaptípusa a 19. században. Három saját
ság jellemezte azt: az egyesületek szabadok, tárgyukra összpontosítanak és
egyháziasak.

AZ EGYLETEK SZABAD KEZDEMÉNYEZÉSEK. Nem alakulnak
az egyh ázi hat óság parancsára vagy megbízásából. Alapjuk a katolikusok
önálló keresztény felelősségtudata polgári szaba dságjogaik megvaló
sításár a. Jogi és szervezeti mintaként nem az egyházi egyesületek, mint pl.
a harmadrend vagy tá rsulatok szolgáltak, hanem az álla mi egyesülési jog .
Bár az egyletek alap ításánál és kibontakozásánál a papok gyakor ta jelentős

szerepet vállaltak, Jelenlétük - a katolikusok szab ad egyesülési jellege miatt
- mégis másodrangú volt.
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