
kat a közösségeket, amelyekben megvalósítható az igazi emberi élet. Kik alkotnak
közösséget ? Az egymásban bízó és egymást ismerő, közös értékekben osztozó, a
megpróbáltatásokat közösen viselő, s egymás eredettségét kölcsönösen előmozdító

emberek. Mivel a városi plébániák sohasem alkottak közösséget, sokan a plébániák
megszüntetését javasolják. Ennél azonban fontosabb olyan közösségek kialakí
tása, amelyekben testvérként találkozhatnak hivők és nem-hivők. A barátság misz
tériumába beavatott keresztények egyik legfontosabb feladata ilyen közösségek
kialakítása, a barátság, a bizalom, a hűség felkeltése. Isten megváltó ereje - örö
me, vigasztalása, békessége - ott érvényesül, ahol az emberek egymás barátai. Vé
gül pedig - rnondta Baum - újra át kell gondolnunk a szexualitásról vallott né
zeteinket. A szexualrtás nemcsak biológiai funkció, hanem valódi személyi érték.
Az embernek saját szexualításához való viszonya jellemzi társadalmi viselkedését,
szellemi tevékenységet. Az értelem egyoldalú uralma az érzelem fölött - a mai
nyugati világra jellemző - tudathasadáshoz vezetett. A szörnyű háborúkban, irra
cionális pusztításokban, kegyetlenkedésekben ez robbant ki. A fiatalság tiltakozása
nem mindíg hozza létre az óhajtott barátságot, eredetiséget és alkotókészséget, jelzi
azonban, hogya nyugati társadalom új tudatforma küszöbén áll: az érzelmek fel
szabadításáért folyik a küzdelem. Az egyháznak meg kellene vizsgálnia, hogy a
szexualitásról vallott nézetei mennyiben gyökereznek elmúlt korok kultúrájában,
A szexuálís élet új nermája az evangélium lehetne, amely a valódi érlelő szabad
ságot megkülönbözteti a romboló álszabadságtól, Teilhard de Chardin már 1934-ben
kifejtette, hogy a szexuarítás , pótolhatatlan. szerepet tölt be az ember humani
zálásaban.

Összefoglalva: az egyház dialektikus jelenléte a társadalomban egyrészt azt
jelenti, hogy az egyház meghallgatja Isten szavát a történelemben, másrészt min
den erejével elősegíti a társadalom istenemberi humanízálását.

(Folytat juk)
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Imhol az ősko1' fénye a zsoltár-könyvön elárad,

Több-ezer esztendőn átsuhanó sugarak,

Mind arany és csillag, még szeplőtlen ragyogással,

Hályogos ódon kincs, mit soi:a rozsda nem ér.

Hány kétsége az űzött nyugtaluR- emberi ténynek,

Mennyi könyörgő hang, áldozat és bizalom,

Féltett messzi reménység, mely folyton közelebb száll,

Végül harsonaszó, boldog örök diadal.

Tűz, mit az óvó pernye borít, s minden hamun átsüt,

Láng, a szavak rácsán át a szívekbe merül.
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