
fejti ki Robinson, hogy az ember a
hitet csak kísérletezően és fokozatosan
éli át és juttatja kifejezésre. Egyetért
abban is, hogy az ember az egyház
hoz való tartozását nagyon különböző

módokon, olykor csak részlegesen és
fogyatékosan valósítja meg. Maguknak
a hívőknek helyzetét is többnyire az a
küzdelem jellemzi, hogy értelmet ad
janak hitüknek. igazolják maguk előtt

és személyes meggyőződéssé tegyék
annak tanítását.

(Zárójelben talán nem árt megje
gyeznem, hogy a Diakonia nemzetközi
jellegű új katolikus folyóírat, amely a
svájci Fribourgban jelenik meg és a
gyakorlati teológia művelését tekinti
feladatának. Első száma az idei év
februárjában került ki a sajtó alól.
Szellemi és jogutódja a nagyérdemű

Anima évnegyedes folyóíratnak, amely
20 évi fennállása után ugyanakkor
rnegszünt.)

Robinson művével kapcsolatban hi
vatkozik a tanulmány szerzője Y. N.
Congar egyik úiabb könyvére is.
amelyben Congar az apostolság két
formáját különbözteti meg, az egyiket
elrnarasztalóan, a másikat helyeslően.

A KIS ÚT

•

Az egyik a prozelitizmus, amely a
vallásiak terén az egyház győzedel

mességére irányul, a másik az evan
gelizáció, amely mindenekelőtt az em
ber lelki-szellemi javát keresi. Az
evangelizációs magatartás is figyelem
mel van az egyházak objektív ténye
re, a tan hitelességére. a szentségi
rend szükségére, de tiszteletben tartja
a mások hitének szabadságát és ala
nyiságát. Ennek a magatartásnak szó
szólói tudatában vannak annak, hogy
ebben a földi világban sokkal inkább
a vetésre és a kisarjadt magvak ápo
lására, mint az aratásra lehet gondol
ni. Az evangelizáció éppen ezért ak
kor is értékelni tudja az utat, ame
lyen a másik ember halad, ha ez az
út talán nem is az, mint amelyet a
dogma és a teológia kijelöl. Abban a
közbülső időben, amely az Úr máso
dik eljövetelét előzi meg, mindig lesz
szakadék a jog és a tény, a tan és a
szernlélet, a szabály és az erkölcs, a
tétel és az ellentétel között, s ezt a
szakadékot nem az elmélet, hanem
egyedül a kölcsönös türelmesség és
tisztelet hidalhatja át. A tökéletes
összhang - ez már "eschatológikus"
valóság.

M a r k T lU a i n egyik írásában olvastam, hogya mennyország na.gyon
unalmas hely; az üdvözültek egyebet sem tesznek, csak pálmát lengetve j:í.rnak
körbe-körbe és zsoltárokat zengedeznek. Tudom. hogy ez nem lehet így, maga
a kép azonban eltörölhetetlenül megmaradt emlékezetemben. S nem beszélve
azokról a karikatúrákról, amelyek nyilván nem minden célzat nélkül tréfás
figuráknak rajzolják a mennyország kulcsait őrző Szetit Pétert, az eitiurnjtak
lelkeire várakozó angyalokat és ördögöket, templomi festmények is szakállas
öregúrnak ábrázolják a Teremtőt, giccses tájnak a Paradicsomat. Sokat tiino
döm, hogyan is képzeljük el valójában Istent és a túlvilágot, mert be kell v'll
lanom, hogy az efféle megjelenítések - akár élcelődések, akár nem - zava
róan hatnak reám.

Megnyugtatjuk a levél küldőjét:

semmi oka arra az érzésre vagy fel
tevésre, hogy a szóba hozott elkép
zelések és ábrázolások, vagy esetleg
még olvan izléstelen karikatúrák is
valamiféle probléma elé állíthatják
vallásos hitében. Mi a természetfölötti
dolgokat, amiket a kinyilatkoztatás és
a kinyilatkoztatást tovább adó és ma
gyarázó egyházi tanítás ad elénk, sem
közvetlenül megtapasztalni, sem igazi
mivoltukban meglátni nem tudjuk.

Csupán jelképek és hasonlatok útján
alkothatunk megközelítő fogalmakat
róluk. Am éppen ezért nem is nélkü
lözhetjük a jelképeket és hasonhto
kat, kiváltképpen nem lehetünk meg
nélkülük eszmélkedésünknek abban az
időszakában, amikor még csak úton
vagyunk az elvont gondolkodás felé.
Szüleink is, elemi fokon hitoktatóink
is kénytelenek a hitigazságokat olyan
képekbe öltöztetni, amelyeket a gyer
meki értelem és képzelet is meg tud
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repülésről. mlndenféle felfedezésről,

Isten-képe azonban továbbra is gyer
mekded marad. Többnyire ebből ered
nek hitbeli válságai és kételyei is,
mert az ilyen gyermekded vallásosság
könnyen kerül összeütközésbe tudo
mányos-technikai megismeréseível.

Gyermekkorunk vallásos képzete~ ~s

elképzelései bájosak. szívet melegítő

ek. hiszen az otthon melegének, édes
anyánk szeretetének fénye ragyog raj
tuk. Aki azonban nem igyekszik elmé
lyíteni hitbeli tudását, nem alakítja ki
az életkorához és szellemi fejlettségé
hez illő vallási szemléletet, az magára
vessen, ha úgy fog feltűnni, mint aki
felnőtt lábbal gyermekcipőben próbál
járni. "Testvérek - figyelmeztet Szent
Pál -, gondolkodástokban ne legye
tek olyanok, mint a gyermek. Csak a
gonoszságot illetően legyetek kisde
dek, gondolkodástokban felnőttek."

Ehhez tartozik az is, hogy ne hordoz
zunk magunkban semmi olyan "fa
ragott", sem olyan festett képet Isten
ről és a túlvilágról, amely nem méltó
sem Isten mlndenhatóságához és ből

csességéhez, sem a felnőtt ember jó
zan vágyaihoz és gondolkodásához.

Soha se álljunk meg tehát véglege
sen egyetlen Isten-képnél sem. Le
gyünk egyre inkább nagykorúak a
hitben. A gyermekségből csak egyet
tartsunk meg: szívünk szüntelen nyi
tottságát. a bizalomteli készenlétet Is
ten úiabb és újabb szólitásaira. Kü
lőnben pedig próbáljunk gondolkodva
hinni. Akkor nem fognak minket za
varrii S0m a művészek, sem a költők

jószándékú elképzelései, de még a gú
nyoros torzképek sem. Inkább elmél
kcdésre fognak ösztönözni arról, hogy
az egyház tanítása alapján mi mindent
jelenthet számunkra Isten színelátása,
a megújhódott élet folytatása örök
szeretetben, a végességeitől és korlá
taitól megszabadult ember boldog ki
teljesedése, öröme amiatt, hogy feltá
rulnak előtte azok a titkok is, ame
lyeket itt a földön nem tudott megol
dani.

ragadni. Valójában persze szimbólu
mok és hasonlatok ezek, de hogy csu
pán szimbólumok és hasonlatok, ezt
is már csak a nagyobb szellemi érett
ség szakában lehet megmagyarázni.
Emiatt és ilyen módon alakul ki a
kezdeti, a gyermeki vallásosság jel
rendszere és képvilága : a jóságos
nagyapa alakjában megjelenő Isten, a
fehérruhás és pálmaágat lengető üd
vözültek, a bárányfelhőkkel bélelt, ci
teraszótól visszhangzó mennyország, a
pokol, ahol üstben főzik a kárhozotta
kat a szarvas és patás ördögök.

Az Universe angol katolikus hetilap
egyik neves cíkkírója, Louis de Wohl
nemrégiben hevesen kikeit az ilyen
képek ellen. Szerinte "ugyancsak sú
lyos felelősség terheli azt az egyént,
aki először rajzolta meg a mennyor
szágot bárányfelhőkkel, hárfákkal és
véget nem érő himnuszénekléssel".
Felháborodását azonban nem tudjuk
osztani, hiszen nyilvánvaló, hogy
míndaddíg, amíg az értelem meg tud
birkózni az elvont fogalmakkal. egye
dül a szemléletes forma értetheti meg
a hit alapvető titkait. Áll ez nemcsak
a mának gyermekeire, de annak a
hosszú múltnak felnőttjeire is, amely
nek átlagos vallási ismeretei sem
emelkedhettek a műveltség akkori
színvonala fölé.

Amin tehát sajnálkeznunk lehet és
kell inkább az, hogy nem kevés fel
nőtt hívő vallásossága még ma is
megreked a gyermeki fokon. "Min
denki tudja - állapítja meg Karl
Ranner -, hogy az ember életében
nem csupán biológiai fázisok vannak,
nemcsak a fizikai fejlődésnek vannak
meg a maga szakaszai, hanem a lelki
fejlődésnek is. Az, hogy az ember te~

ti és lelki lény, azt jelenti, hogy fej
lődése mindkét vonalon végbemegy.
Márpedig ha testi és szellemi vona
lon léteznek ilyen fázisok, meg kell
lenniök a vallásosság tekintetében is."
Nos, az igazság az, hogy nagyon sok
ember nem tud lépést tartani vallási
fejlődésében az egyéb irányú kibon
takozásával. Felnő, aránylag kíelégítő
fogalmakat szerez kibernetikáról, űr------------ Sinkó Ferenc

Munkánkra főként úgy gondolunk, mint mindennapi kenYé~~erese~ün~

eszközére. De meghatározott értéke jóval magasabb: általa tesszuk . telJesse
magunkban az isteni egyesülés ala~j~t és a~onk~vül, ~!tala, képességemk ~ze
rint valamiképpen ennek az egyesülesnek isteni celJat, a. mt Urunk Jez'lfs
Krisztust. Tetlhard de Chardm
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