
sohasem szabad tehát csupán egyéni
javunk, meglátásunk. érzésünk szerint
ítélni. Vannak esetek, amikor az egyé
ni és a közösségí érdek összeütközése
az egyházban és egyes hívők lelkében
feszültséget okozhat, de ilyenkor is
- mint mindenkor általában - ér
vényesítenünk kell azt az elvet, mi
szerint a nagyobb jó érdekében fel
kell áldoznunk a kisebb jót, ha a ket
tőt összeegyeztetni nem lehet. Egyéni
szempontjainkat, ha szükséges, fel kell
áldoznunk a közös jó érdekében. Szí
vesen tegyük meg ezt. A közösség ja
vára vállalt áldozat "paradoxona" a
Misztikus Testben, a kegyelmi rend
ben, hogy az egyéni életben is száz
szorosan visszatérül áldozatunk. A kö
zösség java egyéni gyarapodásunkra is
szolgál. Ha olvasónk ilyen távlatok
ban szemlélve, nagylelkűen viseli el a
felemlített zavarokat, mindjárt nem is
lesznek azok zavarok, hanem értékes
áldozatai közösségí életének.

Még egy tanácsot legyen szabad
megemlítenünk. Ne nyugodjék bele
abba, hogy csupa külső megszokássá
sekélyesedjék vallási élete. A megsze
kott vallási gyakorlatok legtöbbször
elvesztik igazi értéküket, értelmüket,
szinte kivétel nélkül elvesztik dinami
kájukat, ha tudatosítással, megújítás
sal nem törekszünk elmélyülni tartal
mukban. Időnként újjá kell varázsolni
gyakorlatainkat, s nem a legfontosabb

szcmpont, hogy otthonosan érezzük
magunkat azokban. Igaz, a rnegszokás
kényelrnesebbé, nyugodtabbá teszi az
életet. De ha a megszokás nem a jó
cselekedetre való készségünket ered
ményezi, hanem jócselekedetet helyet
tesítő, külső pótlékot jelent, könnyen
válik a vallásosság gyökértelenné vagy
éppen farizeizmussá. Nagyon ingatag
talajon áll az a keresztény, akinek
vallásossága csak szokásokra, beideg
ződésekre, külső formákra épül.

Úgy látjuk, olvasónk a kelleténél
nagyobb szerepet adott vallási életé
ben a rncgszokásnak, ezért zavarják
meg az újítások. A tökéletesedni akaró
keresztény lélek legyen nyitott mínden
jó hatás felé, amely fejlődésében se
gíti. Szent Pál nagyszerű példáját adta
ennek a keresztény nyítottlelkűségnek,

amikor azt írta levelében: "Omnia
probate, quod bonum est, tenete." fJr
telemszerűen fordítva: Mindenfélével
próbálkozzatok, s ami beválik, amel
lett maradjatok. Minden keresztény
nek egy kissé el kell sajátitania a kí
sérletező lelkületet, hogy előbbre, rnin
dig előbbre jusson. A keresztény lel
kiség lényegében vándor-lelkiség, te
hát nem leállás, nem kispolgári nyu
galomszerzés. Állandóan menő, ha
ladó, célbatörekvő lelkiség, még meg
érkezéskor is útrakész-lelkiség. S igaza
van Hermann Hesse nagyszerű négy
sorának:

Nem va.gyunk otthon seholsem egészen,
elrestülünk a nyugalmas lakástól,
csak merész távozásra s útra készen

szakadhatunk ki béna megszokásból. (Lépcsők c. verse.)

Természetesen, nem II túlzásokról
beszéltünk. Mi sem vagyunk újdon
sághajhászók, nyüzsgéskedvelők. és
fontoskodónak sem érezzük magunkat.
Az átgondolt, tervszerű és célszerű

megújulást, az erre törekvő lelkületet

dicsérjük. Végül vegyük fontolóra,
hogy az egyházban történő ilyen nagy
szabású s ilyen jelentős újítások, mint
a mostaníak, nem kerülhetik el a Lé
lek felügyeletét. S ez a tény rendkí
vül megnyugtató számunkra.

Csanád Béla

•

Nem csupán a testi erőben vagy a kar izmaiban van a bátorság dicsősége,

hanem inkább a lélek erejében. Nem is az igazságtalanság elkövetése, hanem
annak elháritása az erény törvénye. Mert aki nem védi meg embertársát az
igazságtalansággal szemben, midőn arra módja van, épp úg"/J vétkezik, mint
az, aki elköveti. (SZENT AMBRUS)
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