
·,A katolikus állam tézise nem az
egyház tana; rninden kísérlet, hogy
megvédjék ezt a tézist, míntha ez a
katolikus tannak egyik lényeges kö
vetkezménye lenne, csak árthat az
egy:ház hatásos működésének és evan
gélium-hirdetése őszínteségének." A
vallásszabadság teljesen összefér az
egyház elveivel. Mi több, egyenesen
szükséges az egyházban összefogott
közösséz számára. Emellett lényeges
követelmény a nemzetek közösségének
jóléte szempontjából is. Nincs tehát
hőbb óhajunk, mínt az, hogy minde
nütt felismerjék: a lelkiismereti sza
badságnak és a szabadság nornnális
gyakorlásának minden csorbítása ká
ros, mínd az egyes népek, mínd az
emberiség egységére, következményei
ben tehát mindannyiunkat személy

.szerint sújt. Valamely hitnek rákény-
szerítése valakire ellenemond az is
teni akarat szabadságának éppúgy,
mínt az emberi csatlakozás szabadsá-
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gának. Az állam sem igényelhet ma
gának illetékességet vallási dolgok
ban, még ha "keresztény államnak"
is nevezi magát. E tekintetben csupán
azt tarthatja feladatának, hogy meg
akadályozza olyan hitbeli tanítás hir
detését, amely nem egyeztethető ösz
sze a közrenddel és az igazságosság
gal, és megakadályozza az olyan hir
detési módot, amely a közbékét veszé
lyezteti.

*
Zsinati beszédében De Smedt nyil

tan szóvá tette, hogy a vallásszabad
ság általa előterjesztett rnegszövegezé
se ellen több pápai megnyilatkozást
lehetnefelvonultatni. "Kérem azon
ban önöket - fordult az atyák felé -,
ne hangoztassuk ezeket a szövegeket
anélkül, hogy ne térnénk ki mindjárt
történeti összefüggéseikre is. Enélkül
úgy cselekednénk. mintha vízből ki
emelve akarnók úsztatni a halakat."

Sokat olvastam, hallottam arról, mennyire a hitre épül keresztény maga
tartásunk. Ugyanakkor azonban hol arról szólnak a prédikációk, hogy hitünk
legyen férfiasan erős, szilárd, máskor meg, hogy legyen gyermekien egyszerű,

bizakodó. Ezek az ellentétek kissé megzavartak. Voltaképpen milyen legyen
hitem: "gyermeki" vagy "felnőtt", azaz nagykorú emberhez illő?

Válaszunkbevezetójében Michael
Horatzuk közelmúltban megjelent
könyvéből szerétnénk idézni.' Obo
lungwe, a katolikus hitre tért afrikai
néger Európában járt tanulmányúton.
Egy alkalommal frissen szerzett ba
rátja autókirándulásra hívja. 000
Iungwenek úgy tűnik, hogy autós ba
rátja hivő, vallásos ember. Abból a kö
rülményből következtet erre, hogy ko
esijának szereléklapján kis Szent Krís
tóf táblát fedez fel. A maga nyíltszí
vű módján fel is veti a kérdést - Ön
ís hivő ember? Ahogy vesszük 
hangzik a válasz -, tulajdonképpen

.azt tartom a leghasznosabbnak, ha az
ember megőrzi,gyermekkori hitét, s
nem sokat spekulál a később felve
tődő nehéz problémákon.

Derék négerünket azonban egyálta
lán nem elégíti ki ez a válasz s tovább
fűzi a szót, mondván: - Én bizony
úgy tartom, hogya gyermeki hit a

gyermekek számára nagyon szép és jó
dolog, de csakis azokhoz illik. A fel
nőtt embernek hite is legyen tudatos,
felnőtt emberhez méltó. Végtére is, ha
felnőtt bűnöket tudunk elkövetni, ak
kor higgyünk ~s felnőttek módjára. Ha
a bennünk szunnyadó rossz velünk
együtt növekszik, míért hagynánk cse
nevész állapotban a jót? Ugye, általá
ban azt tapasztaljuk, hogy a kis gyer
mekek jók, szívesen mennek a temp
lomba, hallgatják Isten igéjét. Ha
azonban felcseperednek, sokan közü
lük felhagynak e szép gyakorlattal.
Bizonyára nem más ennek a jelenség
nek oka, hogy felnőtt fejjel is csak
gyermeki fokon áll hitük s azzal is
igyekszenek - legalább is kifelé 
mutatni, hogy felnőtt számba mennek,
hogy míndent, ami .a gyermekkorhoz
fűzi őket, levetkőznek, vagy csak tit
kon őriznek. Amint ugyanis nevetsé
gessé 'válnék, ha egy felnőtt nem mo-
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torkerékpárral vagy autóval hajtana
hivatalába, hanem gyermekkori roller
jét használná, épp úgy van ez az Is
ten felé vezető úton is. Sőt, itt még
inkább! Hisz Isten felé haladva utunk
gyaJkran igen meredek, tele van veszé
lyes kanyarokkal. Hát itt valóban meg
bízható, nagyteljesítményű, felnőttnek

való motorra van szükségünk. S tud
juk, hogy ez aZ8Jkadályokon, bukta
tókon urrá levő motor hitünk A fel
nőtt emberhez, a nagykorúhoz illő s
szükséges hit. Oly erős hit, mely a hi
vatásbeli, a családi élet, a házasság, a
társas élet adta problémák előtt nem
torpan meg, nem áll tanácstalanul
előttük, hanem képes rá, hogy urrá
legyen a nehézségeken, hogy választ
adjon nehéz, olykor fogas kérdésekre.
Bizony, az ilyen nehéz túrán, az élet
úton 'a gyermekkori roller igen gyarló
eszköznek, a gyermekikori hit gyengé
nek, olykor naivnak, máskor tehetet
lennek bízonyulna.

Az autós figyelmesen hallgatja feke
te barátjánaik szavait, majd elgondol
kozva rnegszólal: - Hát igen, de azért
még mindig inkább vállalnám a nehéz
utat a kezdetleges rollerral, mínt eset
leg súlyos terhekkel megrakott teher
autóval. - Négerünk azonban nem
hagyja magát. Egvszerű válasza: 
O. nyugodtan 'meg lehet ter:helve az az
autó, csak jó unotorja s kellő mennyí
ségű üzemanyaga lesven. S rníndket
tőt bőséggel szolgáltatta a ke-velem
eszközökkel megerősített, gondosan
nagykorúvá érlelt s ébren tartott hit.
Végül - vallja meg őszintén az afri
kai kereszténv - már nem is tudtuk,
hogy hasonlatainkkal autókról va·gy a
hitről vitatkozunk-e. Egy azonban biz
tos: oly természetesen, nyíltszívűen

kell hinnünk, mint azt a gyermekek
teszík; de a hit kérdéseiben nem sza
bad oly naiv, kezdetleges tudással ren
delkezni, mínt a testíleg-szellermleg
még fejletlen gyermekek. Kötelessé
günk, hogy hitünket nagykorú ember
hez méltó mödon, tudatosan vállaljuk
és gyaokoroljuk. Hitünk legyen oly át
fogó, enesszíre tekintő - fejezi be
Obolungwe -, hogy az élet nehéz kér
déseit felölelje, s legyen oly eros, hogy
képes legyen ne csak vasárnapi szent
iÍúsére vezetni, hanem a hétköznapok
tenhét is viselni.

Sok 'hozzáfűzni valónk ehhez a szem
léletes párbeszédhez nem is igen le-
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het. Legfeljebb egy-két kisebb kiegé
szítést csatolhatunk még hozzá. Az el
ső: téves lenne azt gondolni, hogy a
hit valamíféle áporodott szagú, ke
gyelettel őrzött, régiesen berendezett
gyermekszoba, ahova időnkint visz- .
szavonulhatunk "megpihenni". Hogya
hit nem egyéb, rnínt menekülés a föld
és természet kemény harcából az ég s
a természetfeletti világ puha karjaiba.
Afféle "anyai ölkomplexus" megnyi
latkozása. Nem, Szent János evangé
lista egészen máskép szól hítünkről.

Nem gyermekies visszahúzódást, ha
nem férfias, kemény küzdelmet lát
annak minden megnyilatkozásában.
Ezért "dicsekszik" is vele: "Ez a gy6
zelem, a mi hitünk" (l Ján. 5, 4.).
Mindaz tehát, aki csupán gyenge, gyer
mekies fokon megrekedt hittel rendel
keznék. az az élet nehézségei, a hit
,,'buktatói" nyomán megsebzetten ma
radna a küzdőtéren s végül is megad
ná magát.

Azután: nemcsak a gyermek tud
boldog lenni, mível "elhiszi", amit a
felnőttek mondanak, rnesélnek neki.
Krisztus ugyanis így szól: "Boldogok,
akí'k nem látnak és mégis hisznek."
Mintha ezt rnondaná: boldogok a hi
tükben erősek, nagykorúak. önállöaá,
függetlenek. Igaz ugyan, hogy a fel
nőtt ember érzi életerejét, szembe ki
ván nézní oa dolgokkal, öntudattal ve
ti bele magát a hétköznapok küzdel
rneíbe. Bbben anénhetetlenül felette áll
a gvenge, a "nagyok" erejében bízó
gyermek fölött. De az is igaz, hogy a
hivő ember ereje sohasern válik oly
naggyá, oly magabíztossá. hogy életé
nek akárcsak egy pillanatában és
helyzetében ellehetne Isten támogató
segítsége nélkül, Oly erősnek nem te
remtett mínket az Isten. hogy egy na
pon függetlenítsük magunkat tőle, el
bocsáthassuk őt - megtartva azonban
;,Jminden eshetőségre" a gyermekkor
ból őrzött, az olykor megoldhatatlan
nak látszó helyzeteleben mankót je
lentő hitet. Isten előtt tehát hivő tu
dással, a problémáikkal szembenéző

"nagykorú" 'hittel bizonyos fokJban
mindig gyer:mekek maradunk. Az
Atyára bizalommal, gyermeki ragasz
kodással és alázattal feltekíntö, de
ugyanakkor érett nagykorúsággal ren
delkező emberek.

Tudjuk, hogy az életet végig kell
küzdenünk, s tudjuk azt is, győzni



akarunk ebben a küzdelemben, A
győzelmi korona mínt Szent Pál
írja -' minket is vár. A nagy kérdés
azonban, amely sorsunkról. győzel

münkről határoz, így hangzik: felvér
teztük-e magunkat felnőtthöz illő

fegyverzettel. azaz erős, bátor hittel,
s gyermekkorunktól kezdve szüntele
nül gyarapítjuk-e a fárasztó úthoz
szükséges "üzemanyagot", azaz a nem
fcgvatcozó, ;ki nem merülö hitet.

Hitünk nem lehet csenevész, gyer
meki fokon elmaradott, félén:k és bá-

NAPLÓ
-

tortalan. a legkisebb erőfeszítéstől,.

küzdelerntől is húzódozó. Meg kell sza
badulnia attól a gátló, fékező tudat
tól, hogy csak "gye~mekny'i" bennünk.
Épp ezért ne legyen kérkedő, mint a
gyermek, de ne is legyen bátortalan,
mint a színtén zsenge -kiskorú. Tud
jon érett korban is gyermeki bizalom
mal fordulni Istenhez, ugyanakkor pe
dig maradjon nagykorúhoz illő, öntu
datos magatartás.

Szennay András

A pAPA SZENTFöLDI ZARANDOKLATA. "Az egy;ház csodája 1964~ben.'·
Ezekkel a szavakkal fogalmazta meg Fra~ois MauTiac nemesak a maga,

hanem sok millió ember véleményét VI. Pál pápa vízkereszti szentföldí za
rándokútjáról. Nem valamely hithű katolikus sartóorgánum hasábjain. hanem
az egyik Iegnagyobb francia képes hetilap, a nagyon is laikus szellemű "Paris
Mateh" ama számának vezéreikkében írja, amelyet a pápa zarándoklatának
emlékére adott Ici a szerkesztőség. A hatásra, amelyet a zarándokút a világ
közvéleményére gyakorolt, mí sem jellemWbb, mint az a tény, hogya "Paris
Moate'h" külön repülőgépet !küldött hatvan munkatársával a Szentföldre és
ezek visszafelé a repülőn szerkesztették meg az emlékszámot, hogy a többi
lapot megelőzzék. A· szám 1 800 OOO példányban jelent meg és - kevésnek bi-
zonyult. .

"Simon Péter vísszatérése szülőhelyére a keresztény időszámítás második
évezredének végén - mondja Mauriac - bámulatba ejtette a világot, amely
még emlékszik rá, hogy keresztény volt, de már nem tudja megtalálni csodál
kozásánaik igazi okait. Mi van abban különös, hogy a pápa elzarándokolt Bet
lehembe, Názáretbe, Jeruzsálembe 1"

Mauriacnak, mint mínden katolikus és nem katolikus kornrnentátornak,
az a legelső megállapítása, amire előző számunkban magunk is rámutattunk:
ez a. zarándoklat a pápák évszázados elzárkózását, mozdulatlanságát oldja fel.
A pápa leszállt az apostoli palota ablakából és az aranyozott hordszék ma
gasságából, igénybe vette a legmodernebb közlekedésí eszközöket, ugyanak
kor alázatos zarándokként gyalogosan járta végig Isteni Mestere útjait, első

sorban keresztútját.
Kétségtelen, hogy évtizedes előtörténete, előzményei vannak ennek a gon

dosan előkészített kezdeményezésnek. Mégis különösen emberivé és széppé
teszi, hogy döntő szerepe volt benne egy szegény názáreti papnak és híveinek.
Paul Gauthier - azegykorí francia munkás pap -, a názáreti szegények apos
tola húsz hívével együtt Nagyboldogasszony ünnepén levelet küldött a pápá
nak. Meghívta, hogy ahogyan előde elzarándokolt Lorettóba és Assziszibe, ő

jőjjön el rnost közéjük, látogassa meg Názáret szegényeit, Nyilvánítsa ki, hogy
a szegények pápája. S VI. Pál elfogadta a meghívást. Ahogyan az avignoni
,,fogságból" egy egyszerű apáca, Szíénaí- Szent Katali,n sürgetésére mozdult iki
a pápa, úgy mozdult ki rnost Rómából egy hajdani munkáspapnak és a ná
záreti ács testvéreinek hívó szavára.

Az indulás Rómából január 4-én reggel még szabályosan, protokoll sze
rint történik. A papát és kíséretét, 'köztük három vbfborosát, sok százezres tö
meg búcsúztatja, élén Segni olasz államelnőkkel és kormányával. A tömeg
transzparenseket. zászlókat emel magasba. RajtUIk a felírás: "Éljen a pápa",
"Rórita szerét téged". VI. Pál a pápai jelvénnyel és pápai színekkel díszített
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