
LUKÁCS LÁSZLÓ

Milyennek láthatott minket a pápa?

"Hogy eljövetelemmel segítségetekre legyek,
éshitből fakadó örömötökre."

Egy évvel ezelőtt sokat hallhattunk róla, hogy II. János Pál pápa hozzánk ké
szülve milyen szorgalmasan tanulta nyelvünket, s e fáradozásának eredményét
mindnyájan tapasztalhattuk itt jártakor. Jóval fontosabb kérdés azonban, hogy
mennyire tudott megismerkedni a magyar valósággal: hazánk és egyházunk
múltjával és jelenével. Hogyan látott minket a pápa? Milyennek látszik a magyar
nemzet és kereszténység az ő megnyilatkozásainak fényében? Beszédeiből hite
lesen rajzolódik elénk ez a kép.

"Örömmel és szeretettel osztozom sorsotokban"

Aprólékos statisztikai kirnutatások nélkül is nyilvánvaló, hogya Szentatya be
szédeiben előforduló szavak között a leggyakrabban szerepel az "öröm" és a
"szeretet". Közvetlen. személyes megnyilatkozásai bizonyíthatták, hogy nem
protokolláris frázisként mondja el minden beszédében többször is: "örömmel
jöttem hozzátok", "szeretettel köszöntelek benneteket". Még a távolálló is meg
érezhette, hogy csakugyan szívbéli jósága szól e szavakból.

Az örömöt két motívum színezi: a mi részünkről- a "megkapott szabadság
öröme". O pedig nem hagy kétséget afelől, hogy .mélységes" öröme honnan
ered: .Krísztus örömhíréből". A keresztény ember öröme lsten Orömhíréból
táplálkozik, ősmintája Szűz Mária boldogsága lehet.

A pápa örült, hogy együtt lehetett velünk. E találkozás öröme érezhető volt
minden mozdulatából, de kifejeződöttszavaiban is: "veletek", "értetek", "köz
tetek". Azért jött, hogy "találkozzék" velünk, hogy "osztozzon", "részt vegyen"
örömeinkben és gondjainkban, hogy "sorstársunkként" "velünk járhassa" utun
kat, hogy együtt imádkozzék velünk.

A szerető testvér és atya segítőkész figyelmével járt köztünk. minden erejével
arra törekedve, hogy minél mélyebben megmerüljön a magyar valóságban. Is
métel ten arra biztatott: "Ne féljetek!", "Ne kételkedjetek!", "Ne csüggedjetek!",
"Ne veszítsétek el bátorságotokat!", "Legyetek bátrak és erősek!".

"A múltból a jövő felé"

A pápa jól tudta, mekkora szükségünk van most erre a bátorításra. Saját lengyel
történelmi hagyományai is segítették abban, hogy ismerje és értse nemzeti tör
ténelmünket. A magyar történelmet egyetemes európai összefüggésekbe állítot
ta bele: sem múltunk, sem jelenünk, sem jövőnk nem választható el Európáétól.
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Ahol csak alkalom nyílott rá, a pápa történelmi távlatokba helyezte monda
nívalóját, Felidézte az ezeréves magyar múltat, a kereszténységnek a római kor
ba visszanyúló történetét magyar földön, a nemzetünket megtérító szentek pél
dáját, a keresztény magyar kultúra értékeit, néhány kiemelkedő alakját. Senki
nek sem lehetett kétsége: a Szentatya jól tudja, mennyi szenvedésen ment át e
nép történelme során, hányszor pusztították el, hányszor kellett újrakezdeni az
építkezést a romokból: nehéz időket megért, hányatott sorsú nép a miénk - de
most lehetőségenyilik arra, hogy "történelmi, ku1turális és lelki hagyományaira
alapozva szebb jövőt építhet magának". "A nagy történelmi személyiségek pél
dáját kövessétek, ma, amikor hazátok az elnyomás megszűntével biztosabb és
boldogabb jövőt kíván építeni a szabadságban."

Különösen sokat foglalkozott a pápa az elmúlt negyven év eseményeivel.
Szólt a megpróbáltatásokról, a szerzetesek elűzetéséről, a megbénított egyházi
intézményekről,a papok létszámának megfogyatkozásáról, a keresztényeket ért
"csáoításokfÓl és fenyegetésekről", "a lelkipásztori tevékenység korlátozásáról".
Külön is kitért "az üldöztetés keserű éveire" Máriapócson, az egyetlen "görög
katolikus szertartású helyi egyházban, amely az üldöztetés éveiben hivatalosan
fennmaradhatott". "Püspökök, papok és világi hívek szenvedtek a keresztény
hitért az egyházukat ért támadások következtében." Külön köszönetet mondott
azoknak a tudósoknak és művészeknek, akik "mindig megvallották keresztény
hitüket a közelmúlt körülményei között is, és mindig hűségesek maradtak az
igazság követelményéhez és lelkiismeretük szavához, még ha ezért súlyosan
hátrányos megkülönböztetést kellett is elviselniük."

A közelmúlt fájdalmas eseményei között megemlékezett a pápa a zsidóság
"megsemmisítésének napjairól" is. .Jsmételten fájlalom és elítélem veletek
együtt azt a gonoszságot, amely nektek annyi szenvedést okozott, sokaknak
pedig a halálát követelte."

Kétszer is említette Mindszenty József bíborost és Apor Vilmos győri püspö
köt, alakjukat példaként állítva a mai magyarság elé, ahogyan a magyar keresz
tények is helytállásukkal példát adtak Krisztus iránti hűségükről. "A hívők szer
te a világon joggal látnak bennetek példaképet, s ebből merítenek erőt saját
életükhöz."

"A szív megtérése nélkül nincs igazi szabadság"

A közelmúlt üldözései nemcsak vértanúkat adtak az egyháznak, hanem számos
emberi gyöngeséget is előhívtak. A Szentatya ismételt bátorításai mellett is 
éppen az igazságtétel, a bűnbánat és a kiengesztelődés szellemében - említett
néhányat azokból a hibákból, amelyeket az egyházban elkövettek a múltban.
Elítélte azt az ellenszenvet, "amelyet különböző keresztény közösségek tagjai
olykor más keresztényekkel szemben mutatnak". Felidézte a gályarabságra ítélt
protestáns prédikátorok alakját, s hozzátette: "sok ilyen tragikus eseményt idéz
het föl emlékezetünk."

A Krisztus ellen lázadó "külső erőkhöz csatlakozott a rosszra való hajlam, az
Isten Országával szembeni gyűlölködéscsírája. Ez szétroncsolja az emberi lelket,
és sajnos a hívőket is magukkal ragadja a hitetlenség és a bűn szakadékába." A
"szívünkben folyó harc", a "lelki küzdelem" végső soron Isten és a Sátán, a jó
és a gonosz között folyik, s ez a küzdelem nem ért véget ma sem. Eddig a külső
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elnyomás, üldöztetés közepette kellett megőrizni a hűséget Krísztushoz, most a
"belső rossz", az "önző érdekek", a "rosszra való hajlam", a "gyúlölet_és a
bosszú", az "anyagi élvezetek, a fogyasztói szemlélet, a gyakorlati materializ
mus", "a rasszizmus és az antiszemitizmus" ellen kell küzdenünk, "kiszabadul
ni a földi érdekek rabságából", "megtörni az önzés láncát", "legyőzni a go
noszt", végső soron: "megtérni".

A megtérésre szinte minden alkalommal felszólította hallgatóit a Szentatya.
Meg kell szűnniük a múltból ránk maradt hibéknak. elsősorbana széthúzásnak,
a gyanakvásnak, a bízalmatlanságnak, annak a "bizonytalanságnak és tétová
zásnak is, amely az egyházon belül is jelentkezik". "Ismerem azokat a nehézsé
geket, amelyek elsősorban Isten Népének egységét kezdték ki ebben az ország
ban, és tudom, hogy még mindig maradtak sebek, amelyek Krisztus Testének
teljességét csonkítják. Eljött az ideje annak, hogy a szeretet legyőzze a még meg
lévő feszültségeket, a bizalmatlanságot, a gyanúsítgatást."

Az egység megteremtése a nemzet tíjjászületésének is föltétele. A nemzet
kivívta teljes függetlenségét, "most azonban újabb ellenségek jelennek meg a
láthatáron... A társadalom belső nehézségei, az egyes személyek és csoportok
önző érdekei, amelyek szembefordítják egymással az embereket. Történelmetek
arra tanít, hogy mindez a jövőtöket sodorhatja veszélybe, és meghiúsíthatja erő

feszítéseiteket egy igazságosabb, emberibb társadalomért." A széthúzás a pápa
szerint tehát egyaránt fenyegeti a magyar egyházat és a magyar nemzetet.

"Az egység felé vezetőúton"

A Szentatya nemcsak bírálta a széthúzást az egyházon belül, hanem igen hatá
rozottan sürgetett az igazi, emberi és krisztusi egység megteremtésére. Több
alkalommal konkrét feladatokat is emlitett: "vessük el a másokról alkotott torz
képeket", "tárgyilagosabban, előítéletek nélkül tekintsünk más közösségek tag
jaira", "tisztítsuk meg kollektívemlékezetünket" , "értékeljük a különbözőséget,

mégpedig a párbeszéd és a kölcsönös tolerancia szellemében".
Az egységnek különbözö dimenzióit tárta fel a pápa: az egyházon belül, a

társadalomban és az európai kontinensen. Az egyház Krisztus akaratából egy
ségre hivatott, a Szentháromság egységét kell megvalósítania. Ezért sürgette az
egyházon belüli egységet minden lehető alkalommal, amikor a katolikus hívek
hez fordult: a püspökök egységét egymással, papjaikkal, a papság egységét, a
hívek egységét egymással, papjaikkal és püspökeikkel.

Konkrétan megjelölte azokat az emberi tulajdonságokat is, amelyeket ez az
egység megkövetel: az önzetlenséget, a nagylelkűséget, az önfeláldozó lelküle
tet, a kölcsönös segítséget, az együttes erőfeszítést, az egymás iránti megértést
és szeretetet, az önzetlen ajándékozás, a nagylelkű segítőkészség lelkületét, a
szolgálatkészséget, a szeretetből másokért vállalt szenvedést. Minderre Krisztus,
a Jó Pásztor adott példát számunkra, aki életét adta övéiért.

A Szentatya azonban nemcsak buzdított erre a lelkületre, hanem konkrét fel
adatokra lebontott akcióprogramot is adott: mindegyik püspöktől elvárja, hogy
saját egyházmegyéjén túl alkosson átfogó képet az egész magyar egyház prob
lémáiról. A püspöki konferenciákon vizsgálják meg a társadalmat foglalkoztató
alapvető kérdéseket, tegyék hatékonnyá a Püspökkari TItkárság múködését,
építsenek ki szorosabb kapcsolatokat a többi európai püspökökkel.
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Igen fontos egy-egy egyházmegyén belül is a nagyobb egység megteremtése.
Elsősorban a paptestvérekkel, akikben négy évtizedes elszigeteltség káros kö
vetkezményeit kell feloldani. Többször előkerült a világiakkal való együttmükö
dés is - igénybe kell venni munkájukat, kikérni szakvéleményüket fóleg azo
kon a területeken, amelyek "különös szakképzettséget igényelnek" (például a
tömegtájékoztatási eszközök használata, az egyházi élet adminisztratív és gaz
dasági igazgatása, és sajátos területek (iskola, egyetem, kórházak, fegyházak,
politika, munka] lelkipásztori ellátása). A világiak bevonása az egyház életébe
tehát kétszeresen fontos: egyrészt csak velük együtt teljes az egyház, másrészt
korszerű lelkipásztori munka, egyházigazgatás és szervezés ma már nem kép
zelhető el jól képzett szakemberek nélkül.

"Keresztény értékekre alapozott társadalom"

Természetes, hogy egészen más a szentmiséken, a híveknek mondott homiliák
hangvétele, tematikája, mint azoké a beszédeké. amelyeket hívőkből és nem-hí
vőkból álló csoportokhoz intézett (pl. diplomaták, művészek, tudósok). Ez utób
biakból hiányoznak a szentírási idézetek, érvelésük inkább az értelemre hat, az
emberi kultúra értékeire hivatkozik. A Szentatya szemlélete határozottan érték
központú: világosan látja, melyek azok az emberi értékek, amelyek nélkül nem
jöhet létre egészséges társadalom. Miközben sürgette a nemzet újjászületését,
újra és újra felsorolta ezeket az értékeket. Történelme folyamán a magyarság
minden nagy nemzeti csapás után újra tudta kezdeni az ország felépítését, Az
ország ma ismét új korszak küszöbén áll. De az új, boldogabb élet csak "az igazi
humanizmus olyan alapvető értékeivel" képzelhető el, mint "az igazság, az
igazságosság, a szabadság, a kölcsönös tisztelet és a szolidaritás."

Ezek az emberi értékek "az örök erkölcsi értékekre épülnek", gyökerük "a
kegyelem által fölemelt és megerősített emberi természetben van". Az ország
anyagi fölemelkedése nem valósulhat meg erkölcsi újjászületése nélkül, ez pedig
csak a keresztény hit erejéből mehet végbe. A pápa Krisztus nevében ajánlotta
föl a nemzet egészének a hit fényét, amely "szilárd tájékozódást" ad az életben.
A nemzet egészének érdekében sürgette az egész társadalmat, hogy "az igazi
keresztény és emberi értékekre alapozza jövőjét". Mindig hozzátette azonban,
hogya hitet nem lehet rákényszeríteni senkire, csak "föl lehet kínálni az igazi
szabadságot, hogy tudatosan és éretten fogadhassák el a szeretetnek a hitből

fakadó meghívását" .
Ez a gondolat vezérelte akkor, amikor sürgette a keresztényeket, hogy legye

nek a nemzet "misszionáriusai", állítsák erőiket hazájuk szolgálatába. "Az egy
ház természeténél fogva missziós... Ti (a papnövendékek) arra kaptatok meghí
vást, hogy hazátok misszionáriusai legyetek. Szembe kell néznetek a tudatlan
sággal, hiszen évtizedekig hiányzott a megfelelő hitoktatás. De szembe kell néz
netek a fogyasztói szemléletmóddal és a gyakorlati materializmussal is, hiszen
ezek nem 'kevésbé akadályozzák a hithirdetés elfogadását."

Ez a missziós lelkület azonban nem a hódításé, hanem a szolgálaté: "az egy
ház az ember szolgálatára hivatott", "a katolikus hívek nagylelkűenés odaadó
an szolgálják nemzetüket". A pápa kifejezte kívánságát, hogy az egyház "hoz
zájárulhasson a társadalom javához sajátos hivatása szerint". A hit hirdetése
mellett az egyház szolgálata elsősorban az új nemzedékek nevelésében, a sze-
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gények és elesettek gondozásában, a nemzet erkölcsi értékeinek erősítésében

nyilvánulhat meg. "Az egyház készségesen felajánlja segítségét e nemes cél el
érésére."

Az evilági értékek és a hit kapcsolatában egy terület külön is figyelmet érde
mel: a kultúra és a hit kapcsolata. A Szentatya többször utalt rá: kultúra és hit
mindig elválaszthatatlan volt történelmünk során. De beszélt arról is - és e
szavaira világszerte fölfigyeltek -, hogya kultúra nem kerülhet semmilyen
ideológia jármába sem. "Az egyház elismeri és követeli a tudományos kutatás
és a művészi alkotás szabadságát és autonómiáját... A kultúrának szüksége van
az igazi szabadságra még a vallásos hittel szemben is." Azt is hozzátette: "Sajnos
néha a keresztények sem vették kellőképpen figyelembe a tudomány és a mű

vészet jogos autonómiáját."
A kultúra azonban nem öncél, hanem az ember műve, és az ember szelgála

tában áll, "a tökéletes ember" pedig "csak Krisztusban valósulhat meg. Ezért is
kínálta fel a kultúra képviselőinekaz egyház segítségét és együttműködését: "A
tudományok és művészetek képviselői, akik különbözö vallási és politikai meg
győződést vallanak, ma szabadon egyesülhetnek abban a közös erőfeszítésben,

hogy az igazságot, a jóságot és a szépséget keressék és szolgálják, a kultúra és
az emberiség igazi fejlődése javára.

Magyarság ésEurópa

Szinte mindegyik beszéd utalt arra, hogy a magyarság sajátos helyzetben él: a
határainkon belül élő magyarsághoz történelmi hagyományai, kultúrája, nyelve,
vérségi odatartozása hozzákőti a hazánk körül, kisebbségben élő magyarokat,
és igen sok magyar él szétszóródottan a világban. Mindjárt megérkezésekor jelezte:
mindnyájunkhoz jött el. .Szeretököszöntéssel öleIem át a magyar nemzet minden
fiát és lányát; azokat, akik itt élnek hazájukban, és azokat, akik külföldről jöttek ei,
különösképpen pedig azokat, akik a szomszédos államokban élnek."

Láthatóan foglalkoztatta a környező országokban élő magyar kisebbségek
sorsa. Máriapócson románul így szólt a Todea bíboros vezetésével érkezett ro
mán anyanyelvű zarándokokhoz: "A visszanyert lelkiismereti és vallásszabad
ság lehetővé teszi számotokra, hogy ... jó kapcsolatot ápoljatok minden keresz
ténnyel és minden néppel, országotok etnikai kisebbségével is." A szlovák anya
nyelvű zarándokoknak pedig ezt mondta: "A keresztényeknek mindig tisztelet
ben kell tartaniuk mások jogait és sajátos kultúráját. Isten áldja meg a szlovák
népet, hogy mindig kitűnjék a mások iránti toleráns magatartásban."

Nemcsak magyarok élnek kisebbségben a szomszédos államokban, hanem
különbözőnemzetiségek élnek hazánkban is. A Szentatya külön is köszöntötte
a magyarországi német anyanyelvűkisebbséget, és felszólította a magyar híve
ket, hogy nagylelkűenfogadják be a különbözö kulturális és etnikai csoportokat.
"Ahogy ti is fontosnak tartjátok, hogy külföldön élő honfitársaitok megőrizhes

sék nyelvüket és kultúrájukat, úgy ti is érezzétek kötelességeteknek, hogy
ugyanígy bánjatok ezekkel a testvéreitekkel."

A kisebbségi csoportok közül külön szeretettel köszöntötte a cigányokat.
.Szeretnélek átölelni titeket is meleg szeretettel, kedves cigány testvéreim. TIte
ket is meghívott a Teremtő, hogy ... az emberi társadalom felelősségteljes és
lojális tagjai legyetek az emberi személy minden jogával és méltóságával."
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A pápa a mostani, átmeneti kor egyik legfőbb veszélyének a felébredó, önző
érdekekt61 vezérelt nacíonalízmust'tartja, "Ujraélednek a feszültségek a külön
böz6 nemzetiségi csoportok között, egyazon politikai egységen belül." Az em
beri személy méltósága mellett szót emelt a népek "személyiségének" védelmé
ben. "Ha a határok sérthetetlenek, nem kell-e azt mondanunk, hogy maguk a
népek is sérthetetlenek? Sürget6en szükséges, hogy legyőzzék a -többség és a
kisebbségek közötti elóítéleteket vagy a múltból örökölt ellenérzéseket."

A pápa ezúttal is egész Európa, 56t az emberiség távlataiban gondolkodott.
Kontinensünk új korszak küszöbén áll, lehetövé vált, hogy "most újra megtalálja
egységét". Sürgető kihívás ez: a fejlődéshez "el kell jutni az egyre szorosabb
együtbnúködésre", meg kell teremteni Ita szolidaritás gyakorlati megvalósítását
szolgáló intézményeket". "Az európai kontinensen az emberek milliói sokáig
elnyomottan éltek. Számukra a nemzetek közti szolidaritás és az igazságosság
vágya sokkal méltóbb indítékokat ad a közös cselekvésre, mint az önző érde
kekhez való ragaszkodás." A szolidaritás viszont "el56sorban erkölcsi alapelv"
- az "etikai szabályozásnak" kell tehát felülkerekednie minden más megfonto
láson.

"Osztozom gondjaitokban és örömeitekben"

A Szentatya egy-egy célzásával állást foglalt néhány aktuális, napi politikai kér
désben is. A látogatás idején és után is felröppen t a vád, hogya kormányzat a
maga érdekében kihasználja a Szentatya útját. Ennek a leghaJványabb nyoma
sem volt a beszédekben (hozzátehetjük: az elhangzott köszöntökben seml). A
pápa beszédei vagy akár spontán megnyilatkozásai (például a Parlament előtt)

sem közvetlenül, sem közvetve nem érintették a magyar belpolitika kérdéseit.
Szóvátette viszont az egyház néhány jogos igényét: reményét fejezte ki, hogy

a szerzetesek míelőbb visszakaphatják rendházaikat, hogy megkezdhessék kö
zösségíéletüket és a társadalom javára kifejtett tevékenységüket. Szólt az iskolai
hitoktatás jogosultságáról: "az állami iskolák biztosítsák a hitoktatást az iskolai
oktatási rendszeren belül is". Beszélt a katolikus iskolák szerepéről az ifjúság
nevelésében, s "bátorította az illetékeseket: ne féljenek attól, hogya vallásoktatás
pluralizmusa kárt okoz a nevelés egységének". (Amikor e sorok leírásakor a
"világnézetileg semleges oktatás" körül folyik a vita a közoktatási törvényter
vezet kapcsán, lehetetlen nem gondolni arra, hogy a pápa bizonyára még a
kommunista időkben emlegetett "kettós nevelés" mesterségesen keltett hamis
dilemmáját kívánta eloszlatni. Szavai ma új, még aktuálisabb jelentést kaphat
nak.)

Kiállt az élet védelmében, elítélte, hogy "napjainkban sokféleképpen, erósza
kosan fordulnak szembe az emberi élettel, különösen a gyöngék és a védtelenek
életével". Ismételten is szólt a család szentségéröl, "erról a csodálatos és nagy
szerű lehetóségról", amely az egészséges társadalom egyik legfontosabb sejtje.
Szavaiból kitűnt, mennyire tisztában van a családokat fenyegetó veszélyekkel,
a családi életet sújtó nehézségekkel. Mégis: csak "az egészséges és boldog csa
ládokból" születhet egészséges és boldog nemzet.

Gyöngéd együttérzéssel fordult minden szenvedőhöz:a hátrányos helyzetű,

kallódó, otthontalanul felnövó fiatalokhoz, az anyagi gondokkal küzdó pálya
kezdókhöz, a betegekhez, a rokkantakhoz és fogyatékosokhoz, az öregekhez, a
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szenved6khöz. Isten gyennekeinek nagy családjában nem volna szabad sze
génynek és szűkölködőnek lennie. "Mennyi fájdalmas életsors! Hányan nyújtják
ki kezüket, szolidáris és gyors segítséget kérve attól, aki rendelkezik a jobb
társadalmi helyzet "köpenyével"! A szegénységet és a kitaszítottságot csak úgy
küzdhetjük le, ha mindnyájan egyesüjük kitartó er6feszítéseinket."

A nagypolitika kérdéseit két alkalommal említette a pápa - s e szavai ter
mészetesen azonnal bejárták a világsajtót. Pécsett, beszédének eredeti szövegétől
eltérve így szólt a horvát zarándokokhoz: "biztosítalak benneteket arról, hogy
közel érzem magamhoz jogos kívánságaitokat, megújítva a nemzetközi közös
séghez intézett felhívásomat, hogy segítsek titeket történelmetek e nehéz órájá
ban".

Az egész világot megrázta a Gorbacsov elleni puccs augusztus 19-én. A pápa
másnap, a Hősök terén mondott ünnepi szentmise végén drámai hangon tett
hitet Gorbacsov iránti személyes rokonszenvéről. kifejezte nagyrabecsülését
iránta "nemes törekvéseiért az ember jogainak és méltóságának előmozdításá

ban". Leszögezte: "az általa megkezdett folyamatnak nem szabad megszakad
nia". Hozzátette még: bármi történjék is a Szovjetunióban, a magyarság vissza
fordíthatatlan módon megszerezte szabadságát. Végül azt kérte: "Becsüljétek
meg és éljetek helyesen szabadságotokkal."

Új korszak küszöbén

Történelmi korfordulóban járt itt nálunk a pápa, s helyzetértékeléseível. irány
mutatásával, tanácsaival, bátorításával maga is részesévé lett erőfeszítéseinknek.
Segített bennünket, hogyelinduljunk a nemzet és az egyház építésének útján. A
látogatás jellegéból, a beszédek emelkedett hangneméból következik, hogy kri
tikáját is többnyire buzdítás formájában, udvarias fordulatokkal fejezte ki - még
is úgy, hogy az érintettek érthessenek és okulhassanak belőle. A "legyen így'
felszólítómódja mögött természetszerűen a "nincs így" tényrnegállapítása 
időnként a "miért nincs így?" magyarázatkeresése - rejlett. Megértettük-e üze
netét? Mit valósítottunk meg kívánságaiból az elmúlt egy év alatt? Mennyiben
változott a magyar valóság ez idő alatt? Az e kérdésekre adandó válaszok már
meghaladják e tanulmány illetékességi körét,

Ha a pápa által elénk tartott tükörben vizsgáljuk önmagunkat és igyekszünk
meghatározni feladatainkat, még egy tanácsát meg kell szívle1nünk. A múlt ha
gyományaira építve, a múlt hibáiból okulva, de a jövőt kell építenünk: "új ott
hont". Nem térhetünk vissza fia múlt korszerűtlennévált életformáihoz, bármi
lyen szépnek látszott is valaha". A hitéletet nem újíthatjuk meg lIa letűnt korok
iránti nosztalgiával". "Isten műve sohasem ismétlődikmeg, ő mindig új formá
kat talál vándorló népe számára." "A harmadik évezred küszöbén" a hitélet
dinamizmusa nem éri be ,a vallásosság régi formáival" - "új utakat sugall, s ezt
azokon az embereken keresztül teszi meg, akik mélyen megélik hitüket". "Neki
kell rugaszkodnunk a jövőnek", s a körülmények fényénél azt megkeresnünk,
hogyan lehet és kell "hasztalan siránkozás nélkül a jelen pillanatban Isten Or
szágát építeni".
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