
SZEMELVÉNYEK

A SZENTATYA ZSINATI BESZÉDEIBŐL

A Vigilia szerkesztősége az alábbiakban néhány dokumentum-szerű

anyaget ad olvasói kezébe az 1962. október ll-én megnyílt II. Vatikáni
Zsinattal kapcsolatban. Elsősorban szemelvényeket azokból a beszédek
ből, amelyeket XXIII. János pápa mondott el a zsinat alkalmából, továb
bá a zsinat ügyrendjét. A beszédek hivatalos magyar szövegeí még nem
állnak rendelkezésünkre, de hitelt érdemlő forrásokból készültek azok a
fordítások, amelyek magyar nyelven s ebben a formában ezúttal jelen
nek meg először.

Kiviláglik belőlük az az emberszeretettől áthatott jóságos szellem,
amely XXIII. János uralkodását, ténykedéseit és emberi gesztusait jelle
mezte és jellemzi. A bonyolult és sokat kifejező mondatok mögül is ki
érezzük a szónok egyszerűséget és kőzvetlenségét, amely első kihall
gatásukkor elbűvölte a világsajto vatikáni munkatársait, később a római
utca, utóbb pedig a loretói zarándoklat útvonalán egész Közép-Itálla né
pét. A mélyen átélt, szinte hússá vált hit és bölcsesség cikornyátlan egy
szerűsége és a belőle áradó szelíd elvhűség erejét még a nyelvi áttétele
zéseken keresztül is megérezzük.

Túl az elavult és megcsontosodott előitéleteken, elfogultságokon és
szorongásokon, János pápa úgy látja és láttatja ,a modern ember helyzetét,
történetünk árnyait és fényeit, hogy mindannyian reményt és bizakodást
merítünk belőle. Szellemének sugallatára reményt merítünk az emberi
történet alakulására nézve éppúgy, mint ahogy megérezzuk azt a nemes
hivatást, amely ennek a történetnek alakításában az egyház legjobb, leg
szebb és legtisztább szándékaira vár. A Szeritatya beszédeiben az örök
kévalóság és az idő kölcsönös fénytörésében ismerjük fel azt a harmó
niát, igazságot és békét, amelyet minden kereszténynek szelgálnia kell
az időben és a maga helyén, emberként és keresztényként egyaránt.

Megtanuljuk belőlük, hogy bátor, nyilt és szerető szívvel kell köze
lednünk a ma feladataihoz és ugyanígy kell merítenünk azokból a !kin
esekből, amelyeket a keresztény kinyilatkoztatás nyújt számunkra. A vi
lágos és bátor tekintet, az egyház és a világ népei előtt álló nagy felada
tok felismerése, az egyház küldetéséért érzett felelősség késztette a Szerit
atyát arra, hogy személyes elhatározásnak ható gesztussal lepje meg a
világot s hívja össze az egyetemes zsinatot, hogy az hozzányúljon bátor
és határozott eréllyel mindazokhoz a kérdésekhez, amelyekre tisztéből

és hivatásából kifolyóan korunk egyházának kell válaszolnia.
Ezekben a napokban, ,a zsinat megnyitása után nem tudjuk még, mi

lyen munkát fog elvégezni a huszadik század zsinata. Nem mérhetjük le
azt a hatást sem, amit a zsinat munkája jelent majd az egyházban és azon
kívül. Hisszük azonban, hogy az egyetemes zsinat a Szeritlélek segítsé
géve! megtalálja azt a nagy választ, amelyre az atomkorszak és az űruta

zás kora vár. Hisszük, hogy XXIII. János pápa szellemében az egyház
kitárja szívét és lelkét korunk nagy gyötrelmei fe1é, hogy útmutatást
adjon szolgáinak és híveinek, hogyan kell kereszténynek lenni a mában
és a holriapban.

Az egyetemes zsinat történeti esemény és éppen történetiségénél és
egyetemességénél fogva nem szakítható ki az egyetemes emberi történés-
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ből. Beleszól abba és szellemi erőivel szolgálni kívánja az idők arcula
tát. Ezt a tényt és ezt a hívek felől is megnyilatkozó óhajt senki sem
ismerte fel világosabban, mint éppen XXIII. János pápa, akit nem ok
nélkül ünnepeltek loretói zarándokútján a jóság és a béke pápájaként az
olasz katolikusok.

A zsinati atyák latin nyelvű felhívása a világhoz azt a reményt kelti,
hogy nem csalódunk a zsinatba vetett hitünkben sem mi, magyar kato
líkusok, sem pedig azok a jóakaratú emberek, akik szerte a világon az
emberi megbékélésért. a szociálís igazságosságért és felemelkedésért küz
dének. Az üdv, a szerétet és a béke üzenetet kívánja eljuttatni .a zsinat a
világ népeihez és kinyilatkoztatja, hogy az egyház nem fordít hátat a
földi gondoknak és nehézségeknek. Az egyház azonban nem uralkodni
akar az embereken, hanem szolgálni akarja őket és reméli, hogy a saját
munkájával is hozzájárul egy olyan szellemi megújh6dáshoz, amely si
kerekre serkenti a tudományt, a művészetet, a techníkát és akulturát.

XXIII. János pápa, Krisztus tanításához és elődeihez híven, a zsinat
révén is elő akarja segíteni az emberiség megbékülését, sőt ezen túl azt
a mindinkább kibontakozó felismerést, hogy korunk legjelentősebb konk
rét kérdése éppen a békének a biztosítása, az atomháború elkerülése és a
fegyvereket félretevő világ kialakítása. Vajúdó korunk e konkrét szük
ségletének felismerése kapcsolja a zsinatot az idő alakulásába. a keresz
ténység útját a jövő .alakításába.

Alább közölt szemelvényeink kidomborítják a zsinat munkájának ezt
a várható [elentőségét s bemutatják annak a pápánaik a szellemét. akinek
egyénisége a zsinat egész munkáját áthatja.

A SZEPTEMBER 11-1 RADIOSZOZAT

Az alábbiakban részleteket közlünk XXIII. János pápa 1962, szeptember
ll-én elhangzott rádi óüzenetéből, amelyet a Katholtsohe Nachlichten Agentur
nem hivatalos német fordításából ültettünk át magyarra.

"Szellemi előkészítését tekintve - néhány héttel megnyitása előtt 
az egyetemes zsinat méltónak látszik az Úr meghívására. ,Videte omnes
arbores, cum iam producunt ex se fructum. Ita et vos ... scitote quoniam
prope est regnum dei - Nézzétek a fügefát és a többi fákat. Amikor lát
játok, hogy már kihajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. E történ
tek láttára tudjátok meg, hogy közel van Isten országa' (Lk. 21, 30, 32).

Ezekben ,a szavakban ~ Isten országa - a zsinat munkája pontos
és átfogó módon jut kifejezésre. Az Isten országa Krisztus egyházát je
lenti s a valóságban is az, vagyis az egy, szent, katolikus és apostoli egy
ház, úgy, ahogy Krisztus, az emberré lett isteni Ige megalapította, ahogy
húsz évszázadon keresztül fenntartotta, ahogy még ma is jelenlétével és
kegyelmével élteti, mindig készen arra, hogy benne a régi csodajeleket
megújítsa. amelyek az egyházat a gyakran keserű és nehéz időkben csúcs
ról csúcsra, egyik partról a másikra vezérelték a szellem új meg új
győzelmei felé. Az Igazságnak a tévedés, a jónak a gonosz, ,a szeretetnek
és a békének a meghasonlás és a széthúzás felett való győzelrneihez."

"Nagyonis kívánkozik az, hogy rámutassunk a húsvéti gyertya jel
képének tartalmáva. A liturgiában felcsendül Krísztus neve: Lumen
Christi. Krísztus Egyháza pedig erre a föld minden határáról igy válaszol:
Deo gratias, deo gratias, mírrtha csak azt mondaná, igen, Krisztus vilá
gossága, az egyház világossága, a szívek világossága.
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Valójában mi is lehetne más a zsinat, mint a feltámadó Krísztussal,
a halhatatlan, a dicsőséges Királlyal 'történt találkozás megújrázása. ta
lálkozás ,azzal, akinek ragyogása minden népek üdvére, örömére és meg-
világosodására áthatja ·az egész egyházat. .

Ennek a jelenségnek a fényében joggal jut eszünkbe a zsoltár régi
szava: ,Arcodnak fényességét hozd fel Umm, fölébünk! Örömet adtál
szívembe nékem! Extolle super nos lumen vultus tui, domine! dedisti
laetitiam in cor meum' (Zsolt. 3, 7-8).

Igen, az új egyetemes zsinat Krisztus egész egyházának örömét akar
ja szolgálni,

Az egyetemes zsinat egybehívásának igazolása, mint ahogy ez fo
gadtatásából, előkészítéséből és a feléje irányuló várakozásból is !kiderül,
abban rejlik, hogy folytatása, vagy inkább újbóli erőteljes kifejezése lesz
az egész világ, a modern világ számára adandó válasznak, az úr Jézus
Krísztus paranasa szerint, amit akkor adott, mikor kezét a földkerekség
határai felé emelve, ünnepélyes szavakkal jelentette ki: ,Menjetek tehát,
tegyetek tanítvánvommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya
és Fiú és Szentlélek nevében és tanítsátok őket mindannak megtartá
sára, amit parancsoltam nektek' (Mt. 28, 19-20).

Az egyházat, mint a bensőséges élet forrását keresik, :aminthogy
benső jellege szerint az is, és abban a helyzetben van, s mindenkor kész
is reá, hogy mindenkinek, külőnösen azonban fiainak és leányainak, 
azoknak, akiket Krisztus idézett utolsó szavai ihlettek - a megvilágitó
hit kincseit ésa megszentelő kegyelmet ajándékozza. Ezek la szavaik tar
talmazzák az egyház legkiemelkedőbb feladatát, jogeimét és külőnleges

tisztét: életet ajándékozni, tanítani és Imádkozni."

"A világnak megvannak a maga problémái s azok megoldását nem
egyszer nvugtalanság és aggodalom közepette keresi. Az a nyugtalanító
gond, hogy idejében és becsületesen oldja meg őket, a teljes igazság és a
megszentelő kegyelem terjesztése elé nyilvánvalóan akadályokat gördíthet.

Az ember a család szeretetét a házitűzhelynél keresi. A rriíndennapí
kenyeret magának és övéinek, az asszonynak és a gyermeknek. Bekében
akar élni népén és hazátán belül, mírrt ahogy .a föld más népeivel ls.
Érzi a szellemi dolgok kihívását, amely arra ösztönzi, hogy tanuljon és
fejlődjék. Féltékenven gondol személyes szabadságára, de mégis elismeri
annak törvényes korlátait, hogy megfelelhessen társadalmi kötelessé
geinek.

Ezek a súlyos kérdések állandóan nyomják az egyház szívét. Ezért
figyelmesen tanulmányozta őket és az egyetemes zsinat teljes viláaosság
gal olyan megoldásokat ajánlhat majd, amilyeneket az ember méltósága
és keresztény hívatása megkövetel.

Ide tartozik például a nének családján belül minden nép alapvető

egyenlősége a jogok és a kötelességek gyakorlás.a tekintetében; a házas
ság szerrtségi jellegének határozott védelme, mert a szentségi házasság a
házastársakat tudatos és nagylelkű szeretetre kötelezi és €,ltVedülebból
kiindulva ismerhetjük fel az utódok létrehozásának valláserkölcsi [elen
tőségét és tágabb összefüggéseiben az ember társas természetét és fele
lősségét az időben és az örökkévalóság előtt."

"A fejlődésben lévő országokkal kapcsolatban az egyház ugy mutat
kozik meg, mint amilyen és amilyen lenni is akar; mindenkinek, de kü
lőnösen a szegényeknek az egyháza.

Minden semmibevételét és megsértéséf a szerit Tízparancsolat ötödik
és hatodik parancsának, a hetedik parancsból fakadó kötelességek figyel-



men kívül hagyását, a társadalmi nyomort, amely bosszúért kiált az egek
Urához, igen, mindezt világosan fel kell ismerni és el kell itélni. Minden
ember kötelessége, de parancsoló kötelessége minden kereszténynek, hogy
saját fölöslegeivel szemben az idegen szükséglet mértékét alkalmazza és
figyelmesen vigyázzon arra, hogy a létrehozott javak elosztása és ható
sági kezelése mindenkinek az előnyére váljék.

Ezt nevezik a társadalmi és a közösségi szellem hirdetésének, amely
hozzátartozik az igazi kereszténységhez. Mindezt erőteljesen meg kell ál
lapítani."

"Az egyetemes zsinat tizenhét évvel a második világháború után jön
ÖSSze. A zsinati atyák - ezúttal először a történelemben - valóban min
den népből és nemzedékből valók - értelmükkel és tapasztalatukkal
hozzájárulnak az országuk arculatát teljesen megváltoztató két nagy ösz
szecsapás sebhelyeinek gyógyításához.

Az édesanyák és a családapák gyűlölik a háborút: az egyház, kü
lönbség nélkül mdndnyájunk édesanyja, újból felemeli hangját, amely
az évszázadok messzeségéből, Betlehemtől a Kálváriáig ível át, hogy be
lekapcsolódjéka békéért könyörgő imába - azért a békéért, amely le
hetetlenné teszi a fegyveres összeütközéseket. de azért a békéért is, amely
nek gyökeret kelil vernie minden egyes ember szívében s ott !kell meg
találnia igazi biztosítékát.

Világos, hogy az egyháza maga hivatalos tanítójellegű kijelentései
ben éppúgy, mint ahogy lelkipásztori tevékenysége során is, kifejezésre
óhajtja juttatni a népeknek ezt a vágyakozását, és az isteni gondviselés
.től míndenki számára eleve felvázolt úton haladva hozzá akar járulni a
béke győzelméhez, hogy az ember földi létét nemesebbé. igazságosabbá
és hasznosabbá alakítsa.

A püspökök, Krísztus nyájának pásztorai .az ég alatt található min
denféle nemzetből' (Ap. Csel. 2, 5) a béke eszméjére nemcsak annak nega
tív értelme szerint mutatnak majd rá, vagyis mint a fegyveres összeüt
közésektől való tartózkodásra, hanem sokkal inkább pozitívelőfeltételeire,

amelyek minden embertől megkövetelik saját kötelességének felismerését
és megvalósítását: a dolgok helyes rangsorát, a harmóniát és mindenki
számára a szabad hozzájutást a szellem javaihoz.

A természet és a technika összes erőinek ra birtoklása és felhasználása
csakis abból a célból történjék, hogya népek életében emelkedjék a gaz
daságí és szellemi színvonal egyaránt."

AZ OKTOBER 11-1 MEGNYITO BESZÉD

Az alábbi részletek fordírtásának ugyancsak a K. N. A. nem hivatalos né
met fordítása szolgált szövegül.

"Örömünnepet ül ma szent anyánk, az egyház, hiszen az isteni gond
viselés megajándékozta ezzel az annyira óhajtott nappal, amelyen a má
sodik vatikáni egyetemes zsinat itt, Szent Péter sírjánál elkezdődik. A
Legboldogságosabb Szűzanya, Mária védelme alatt áll, akinek istenanya
ságát éppen ma ünnepli az egyház.

A zsinatok, amelyeket a történelem során ünnepeltek - a húsz egye
temes zsinat ésa számtalan tartományi és regionális zsinat, amelyeknek
szintén megvan a jelentősége - teljes világossággal tanúskodnak a ka
tolíkus egyház életereje mellett és világító pontokként fénylenek törté
netében." ., .c.. .• .• • ls.
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"Kézenfekvő, hogy ennek az általános zsinatnak kezdetén szívesen
pilLantunk vissza. Halljuk a múltból azokat a hangokat, amelyek báto
rítanak minket, elődeink hangját a régi és az újabb időkből: ünnepélyes
és tiszteletreméltó hangok, amelyeknek bizonysága ra keleti és nyugati
zsinatok idejéből a IV. századtól kezdve napjainkig száll felénk. Olyan
hangok ezek, amelyek folyamatosan hirdetik Krisztus egyházának dicső

ségét, azét az egyházét,am~ly Jézus nevétől kapja kegyelmét és tar
talmát."

"Előttünk állnak a különböző korszakok egymásutánjában, a keresz
tény történelem első húsz századának történetében az egyház különleges
tanító hivatalának bizonyítékai sok kötetbe összegyűjtve s ezek itt Ró
mában éppúgy, mínt az egész világ leghíresebb könyvtáraiban, az egy
házi levéltárak legszentebb örökségét alkotják,

Ami a nagy esemény indítékait illeti, úgy .az egyszerű történeti do
kumentáció céljából legyen elég a mi szerény, de személyes tanúságtéte
lünk arról, hogy ez a szó: zsinat hogyan csírázott ki váratlanul szívünk
ben és ajkunkon, s ezt itt most ismételten megerősítjük. A szót a bíbo
rosok szent kollegiurna előtt mondottuk ki 1959. január 25-én, azon a
boldog napon, Szent Pál megtérésének ünnepén, az ő bazilikájában. Vá
ratlan indítás volt ez, a természetfölötti világosság fénysugara, nagy
öröm a szemben és a szívben, de egyidejűleg buzgóság és hatalmas tűz,

amely azután észrevétlenül az egész világban elterjedt a zsinat várásában.
Három évnyi munkában gazdag előkészület, az átfogó és mélyreható

vizsgálódások, amelyek a hit ésa vallásos élet helyzetét kutatték a mo
dern világban, az isteni kegyelem ajándékának első jelei voltak."

"Főpásztori hivatalunk gyakorlása során elszomorító hangok érnek
a fülünkhöz, amelyek bár nagy buzgóságról tanúskodnak, de ugyanakkor
nem túlzott bölcsességről és a helyes mérték iránti érzék hiányáról. A
modern időkben ezek csak igazságtalanságot és hanyatlást Iétnak. Foly
tonosanazt mondják, hogy ami időnk a múlthoz képest állandóan csak
rosszra fordult. Úgy viselkednek. mintha semmit sem tanultak volna a
történelemből. amely pedig mégisosak az élet tanítója és mintha a ré..
gebbi zsinatok idején minden, a keresztény tanítás, a keresztény élet és
a hit szabadságának diadalával ment volna végbe.

Mi azonban nem adhatunk igazat ezeknek a sötéten látó próféták
nak, ha csak baljós eseményeket ígérnek, míntha küszöbön állna a vi..
lág vége.

A jelenlegi világrendben az isteni gondviselés az emberi kapcsolatok
új rendje felé vezet minket. Az emberek munkája révén és az ő várako
zásaikat messze túlszárnyalva hajtja végre ilyen módon egyre nagyobb
mértékben terveit, amelyek magasabbak, semhogy emberi gondolatokkal
ki lehetne számítani őket és így minden, még az emberek közötti véle
ménykülönbségek is az egyház nagyobb [avát szolgálják."

"Ezeket ra tényeket könnyű megállapítani, csalk figyelemmel kell vízs
gálni a mai világot. Ezt a világot úgy elfoglalja a gazdasági versengés,
hogy nines már ideje a szellemi világ dolgaihoz. amelyekkel az egyház
tanítóhivatala foglalkozik. Ez a magatavtás nem vezet jóra és nem he
lyeselhető. Mégis nem tagadhatjuk, hogy a modern élet új viszonyainak
legalább megvan azaz előnye, hogy eltávoIították azt a számtalan aka
dályt, amelyekkel rannak idején a világ Iiaí az egyház tevékenységét kor
látozták. Elég egy futó pillantás az egyháztörténelemre, hogy félre nem
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érthető világossággtal rnegállapíthassuk, hogy éppen az egyetemes zsina
toknak, amelyek a katolikus egyház dicsőséges eseményei voltak, milyen
nagy nehézségekkel és bajokkal kellett megküzdenWk,az állami hatósá
gok illetéktelen beavatkozása miatt, E világ fejedelmei néha egészen
őszintén védelmezni akarták az egyházat, mégis sokkal gyakrabban csak
kárt okoztak ezzel az egyháznak és veszélybe sodor-ták, miu tán önző és
veszélyes politikai célok irányították őket."

"Ennek a zsinatnak döntő feladata, .punctum saliense' nem az, hogy
az egyház alapvető tanításának egyik vagy másik tételét mcgvitassa, és
teológusainak tanításait ismételgesse. Ezek a tanítások magától értetődően

állandóan a szemünk előtt kell, hogy legyenek és járatosnak kell lenni
bennük.

Ehhez azonban még nincs szükség zsinatra. Viszont az egyház egész
tanításának, a maga teljességében és pontcsságában. megújított világos és
nyugodt megerösítésétől, ahogyan az a tridenti és az első vatikáni zsinat
okmányaiból világítóari sugárzik, az egész katolikus kereszténység lépést
vár előre, la tanítás mélyére hatolás és a lelkiismeretek alakítása irányá
ban. Ennek természetesen az igazi tanítással összhangban kell megtőrtéri

nie, de ezt a tanítást is a modern kutatások fényében és a mai gondolko
dás nyelvén kell kifejteni és megvízsgální, A régi tanítás hitletéteményé
nek Iényegét külön kell választani nyelvezeti ruházatának formulázása
tól. Türelemmel kell erre nagy súlyt vetni és amellett mindent úgy mér
legelni,ahogyan az a tanítóhivatal formáinak és követelményeinek meg
felel, figyelembevéve, hogyatanítóhivatalnak elsősorban lelkipásztori jel
lege van."

. "Az egyház gondoskodása, amellyel az igazságot előmozdítja és vé
delmezi, isteni megbízásonalapul. Mert Isten üdvterve szerínt, aki .azt
akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson'
(1 Tim. 2, 4), az emberek nem érhetik el azt a mélységet és szilárd egy
séget, amellyel az igazi béke és az örök üdvösség össze van kapcsolva, a
teljes kinyilatkoztatott tanítás segítsége nélkül.

Sajnos, az egész keresztény család még nem érkezett el teljesen az
igazság ilyen látható egységéhez. A katolikus egyház ezért kötelességének
tekinti, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy megvalósuljon
annak az egységnek nagy titka,amelyért Jézus Krisztus szenvedésének
előestéjén olyan forró imádsággal könyörgött a mennyei Atyához. Az
egyház örvend a csendes békének, tudva azt, hogy bensőséges kapcsolat
ban vian azzal az imával és nagy örömmel tölti el ha látja, hogy ez a
kérés azoknak körében is gyümölcsöző, akik elszakadtak tőle. Igen, ha
ezt a Krísztustól az ő egyháza számára kért egységet figyeljük, úgy lát
juk, hogy háromszoros fényt sugároz egyidőben: a katolikusok egysége
egymás között, amelynek példás szilárdsággal meg kell maradnia; azután
az egység az imádságban és .abban az égő óhajban. amellyel az apostoli
Szeritszéktől elszakadt keresztények <éi velünk való egységet óhajtják; vé
gül az egység abban a megbecsülésben és tiszteletben, amellyel azok te
kintenek a katolikus egyházra, akik még nem keresztény vallásokat kö
vetnek. Amellett nagy fájdalmat okoz, ha azt kell látnunk, hogy az em
beriség nagyobb része még nem részesedik az isteni kegyelemnek ama
forrásaíban, amelyek a katolikus egyház birtokában vannak, noha rnin
den ember születésénél fogva megváltatott Krisztus vére által. A kato
líkusegyházra gondolva, amelynek világossága mindent megvilágít és
amely a maga természetfölötti egységét az egész emberiség hasznára bon-



takoztatja ki, Szent Ciprián szavai kívánkoznak ajkunkra. ,Az egyház
ístení világossággal eltelve, sugárzik az egész világra; ugyanakkor csak
fény az, amí mindenhova árad anélkül, hogya test egysége szétválasztat
nék. Agait gazdag bőségben nyújtja ki az egész földre, hatalmasan elő
retörő patakokban őmleszti ki magát; mégis csak egy a forrás, egy az
eredet, egy az édesanya, aki túláradó termékenységgel áldatott meg: az
ő öléből születünk, az őtejével táplálkozunk. az ő szelleme tölti be lel
künket.' "

"A kezdődő zsinat egy világító nap előhírnökeként emelkedik fel az
egyházban. Alig, hogy megkezdődött, már az első nap első köszöntése
nagy örömmel tölt el minket. Minden szentséget lehel itt, minden örömet
ébreszt. Nézzünk a osíllagokra, amelyek fényükkel Isten házánalk ma
gasztosságát sokasitják. Ti vagytok ezek a csillagok János apostol tanú
sága szerint (Jel. 1, 20). És veletek együtt látjuk, hogy az arany gyertyák
az apostolok fejedelmének sírjánál ragyognak, nevezetesen a rátok bízott
egyházak.

Veletek együtt látjuk itt azokat a tiszteletreméltó személyiségeket,
aJk.1k nagy tisztelettel és szivélyes várakozással vannak jelen. Öt vdlágrész
ből jöttek Rómába, hogy a világ nemzeteit képviseljék.

Elmondhatjuk, hogy az égés a föld egyesül a zsinat ünnepében. Az
ég szentjei, hogy rnunkánkat védelmezzék és a hivek a földön, amennyi
ben szakadatlanul imádkoznak az Úrhoz; és ti, akík a Szentlélek sugal
mazását követve arra törekedtek, hogy a közös rnunka megfeleljen a kü
lönböző népek várakozásainak és igényeinek. Míndez kiegyensúlyozottsá
got, testvéri egyetértést, a javaslatokban okos rnérsékletet, a vitákban
méltóságot és bölcs megfontolást igényel tőletek. Adja az ég, hogy fára
dozásotok és munkátok, amely felé nemcsak minden nép tekintete, hanem
az egész világ reménysége is fordul, hiánytalanul megfeleljen a várako
zásnak.

Mindenható Isten, beléd helyezzük minden bizalmunkat, minthogy
saját erőinkben nem bízhatunk. Tekints le kegyesen egyházad e pászto
raíra, Kegyelmed fénye segítsen nekünk, amikor határozatokat hozunk,
vagy törvényeket bocsájtunk ki. Hallgasd meg az imádságokat, amelye
ket hitünk, szavunk és szívünk egyöntetűségével intézünk hozzád.

O Mária, keresztények segítsége, püspökök segítsége, loretoi szenté
lyedben, ahol a megtestesülés titkát szemléltük, éppen röviddel ezelőtt

tapasztaltuk különösen szeretetedet. Vezess mírident a siker felé. Imád
kozzál értünk Istenhez, Szent Józseffel, jegyeseddel, Szent Péter és Pál
apostolokkal, Keresztelő Szerit Jánossal és Szent János evangelistával
együtt.

Jézus Krisztusnak, drága Megváltónknak, minden népek és idők hal
hatatlan királyának szeretet, hatalom és dicsőség mindörökké. Amen."

A SZENTATYA BESZÉDE A DIPLOMATAKHOZ

Ugyancsak a K. N. A. szövege nyomán.

"Az önök becses jelenléte megújitja ma reggel azt a belső megin
dultságot, amelyet tegnap a Szent Péter templomban éreztünk az egye
temes zsinat ünnepélyes megnyitása alkalmából, ahol kormányaik nevé
ben önök is mindnyájan jelen voltak, Mindenek előtt köszönetünket sze
retnénk kifejezésre juttatni ezért a jelenlétért, amely jelentősen hozzá
járult az esemény fényéhez és a világ jóakaratú embereiben keltett vissz
hangjához.
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Éppen ezért, ennek a rendkívüli összejövetelnek egy rendkivüli ren
dezvénnyel akarunk megfelelni, amennyiben a sixtusi kápolnában fogad
juk önöket, amely rendesen liturgikus szertartások részére van fenntartva
és ahol, mínt tudják, a bíborosok szoktak összegyülekezni, hogy az új pá
pát megválasszak.

Meg fogják érteni, hogy a legnagyobb belső megindultsággal fordu
lunk önökhöz ezen a helyen, ahol kereken négy évvel ezelőtt az isteni
gondviselés a maga titokzatos terveinek megfelelően a szerény velencei
pátriárkát emelte a legmagasabb főpapi székbe, azt a férfiút, aki életének
legnagyobb részét azzal töltötte, hogy Keleten és Nyugaton a szeritszéket
szolgálja, És íme négy év múltával ugyanaz a jóságos gondviselés abbari
az örömben részesit minket, hogy megnyithatjuk az egyetemes zsinatot
és azt láthatjuk, hogyez önök tiszteletreméltó személyében a világ ná
peinek nagy többsége képviselteti magát ezen az eseményen, amely maris
mindenütt a katolíkus egyházra terelte a figyelmet.

Ebből az is kitűnik, milyen nagy a jelentősége ennek a ma délelőtti.

egészen különleges és ünnepélyes összejövetelnek a zsinat rendezvényei
nek keretében: teljes világossággal mutatja, hogy a zsinatnak a vallási
mellett társadalmi jelentősége is van a népek életében, amint azt az önök
jelenléte ezen a helyen félre nem ismerhetően hangsúlyozza.

Köztudott és könnyen belátható, hogy a zsinat mindenek előtt a ka
tolikus egyház ügye. Az egyház tanúságotakar tenni életerej éről és hang
súlyozni kívánja lelki küldetését. Ugyanakkor a ma követelményeihez
akarja idomítani eszközeit, hogy az evangélium tanítását méltó Iormában
lehessen élni és a népek könnyebben magukévá tehessék. Egyengeini sze
retné azonkívül oly sok testvér számára a találkozáshoz vezető utat; merl
a zsinat, amint azt 1959. január 25-én mondottuk: új meghívás az elsza
kadt közőseégek hívei felé, hogy szeretettel telve kövessenek minket az
egység és a kegyelem keresésében, hiszen a világ mindcn részében oly
sok lélek vágyódik azokra.

A zsinat megmutatja majd a világnak, hogy isteni alapítójának, a
béke fejedelmének tanítását hogyan lehet tettekre váltani. Mert aki tény
legesen ezeknek a tanításoknak megfelelően él, hozzájárul a béke meg
szilárdításához és az ígazi jólét előmozdításához.

Azok között az emberek között, akik nem ismernek mást, mint fizi
kai erőszakot, az egyháznak feladata, hogya kereszténység erkölcsi ere
jének teljes jelentőségét és hatékonyságát kinyilvánítsa, hiszen a keresz
ténység az igazságosság és a szerétet üzenete.

Ezek azok az alapelvek, amelyek szerint a pápának munkálkodnia
kell, hogy létrehozza az igazi békét, amely hivatott ana, hogy a népeket
az emberi személyhség tiszteletére vezesse és a vallásos tevékenység igaz
ságos szabadságát biztosítsa, a békét, amely az államok közlilli egyetér
tést mozdítja elő, mégha - amint az magától értl'tőciij -- ez bizonyos
áldozatolrot követel is tőlük.

Természetes következménye lesz ennek a kölcsönös szeretet, a test
vériség és a harcok megszűnése a különböző származású és különböző

felfogású emberek :között. Ilyen módon meggyorsul a fejlődésben lévő

országoknak juttatandó oly sürgős segítség és ígazi jólétük előmozditása

,,mindenféle uralmi igény kizárásával" (Matel' et magistra). Ez az a nagy
béke, amelyet minden ember vár és amelyért oly sokat szenvedett; ideje
lenne már, hogy döntő lépéssel közeledjék.

648



Ez az a béke, amelynek létrehozásan az egyház fáradozik: az imád
sággal, a mély tisztelettel, amellyel a szegények, a betegek és az öregek
iránt viseltetik, és tanításánaik terjesztésével, amí a testvéri szeretet ta
nítása, hiszen az emberek testvérek és - megindult szívvel mondjuk ezt
- ugyanannak az atyának gyermekei. A zsinat kétségtelenül hozzájárul
majd, hogy ez az új beállítottság előkészíttessék és minden konfliktus
távol tartassék, ikülönösen ,a háború, a népek ostora, amely ma az emberi
ség elpusztításával jelentene egyet.

Kegyelmes és tisztelit uraim! Ebben a sixtusi kápolnában látható
Michelangelo nagyszerű mesterműve, az utolsó itélet, amelynek komoly
sága elgondolkozásra és elmélkedésre indít. Igen, számot kell adnunk
majd Isten előtt, nekünk és minden államfőnek, akik a népek sorsáért
felelősek. Mindnyájan gondolják meg, hogy egy napon számot kell ad
niok az Úr és Teremtő előtt, aki nekik is legfőbb bírájuk lesz. A szívükre
tett kézzel hallják meg ra rettegő kiáltást, amely a világ minden részéből,

az ártatlan gyermekek és ,az öregek, az egyes személyek és közösségek
ajkáról az ég felé száll: béke, béke! Hasson ez a gondolata felelősséger

zetükre, hogy semmi fáradságot ne kíméljenek, hogyelérjék ezt a jót,
amely minden egyéb javaknál nagyobb értéket jelent az emberiség csa
ládja számára.

Folytassák a találkozásokat, a tárgyalásokat, hogy becsületes, nagy
vonalú és igazságos megegyezésre jussanak. Legyenek készek a szükséges
áldozatokra is, hogy a világ békéjét megmenthessék. Akkor a népek a
belső nyugalom légkörében dolgozhatnak majd, a tudomány minden föl
fedezése a haladást fogja szolgálni és hozzájárul ahhoz, hogy egyre kel
lemesebbé váljék a tartózkodás itt a földön, ahol, úgyis sok más elkerül
hetetlen szenvedést kell elviselni.

A zsinat, amely tegnap az önök jelenlétében nyílott meg, egyértel
műen kinyilvánította az egyház egyetemességét. Aligha lehet kétség az
iránt, hogy ez a mély benyomást keltő gyűlés, amelyen ',minden nép,
nyelv és nemzet' képviselve van, a jóakarat kinyilvánításával ne tudna
hozzájárulni az egy évszázada minden tekintetben megrázkódásokat szen
vedő világ megmentéséhez. elhozva számára Isten világossággal teli vá
laszát a félelmet keltő problémákra és segítséget nyujtva az egyeseknek
és a népeknek. Ez rnindenesetre, kegyelmes és tisztelt uraim, a mi leg
főbb óhajtásunk. Egész szívünkkel kérjük az önök és az önök által kép
viselt népek számára az isteni áldások bőségét, ahogyan a zsoltáros
mondja:

'Isten legyen irgalmas hozzánk,
és adja áldását nekünk;
orcája fénye ragyogjon ránk.

Utját a földön ismerjék meg,
szabadítását minden népek.

Áldjanak, Isten, a népek,
minden népek áldjanak téged.

Örüljenek, vigadjanak a nemzetek,
mert Igazságban kormányzod a népeket
s a földnek nemzeteit te vezérled.

Áldjanak, Isten, a népek,
minden népek áldjanak téged.

(Zsolt. 67, 1-6)"
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