
A keresztény
lelkiség gyökerei és
mai hangsúlyai
A huszadik században a katolikus lelkiség és szellemiség szem-
pontjából is alapvető átalakulásokat eredményező változás követ-
kezett be azzal, hogy fellazultak, sőt talán visszafordíthatatlanul át-
rendeződtek az úgynevezett népegyház struktúrái. Arról van szó,
hogy míg a megelőző évszázadokban az ember születésénél fogva
szinte automatikusan tagjává vált az egyháznak, legkésőbb a ti-
zenkilencedik századtól fogva többszörösen is meggyengült ez a
magától értetődő egyháztagság. Noha a századforduló után még vi-
szonylag hosszú ideig tartották magukat a „katolikus miliők”, vagy -
is azok a területi és kulturális szempontból egységes összefüggés-
rendszerek, amelyekben vallási szempontból is egységes kultúra
uralkodott,1 mára az egységes vallási miliők is a múlthoz tartoz-
nak. A keresztény közösségek Európában nagyrészt kreatív kisebb -
ségekké váltak, amelyek túlsúlya az egyházról szóló egész tanítás
újragondolását teszi szükségessé. Ezzel az új helyzettel számoló új-
ragondolással szolgál például nagyszabású egyháztanában Walter
Kasper.2

Olyan helyzetben vagyunk, amikor az egyház és az egyházi kö-
zösségek új formái mind a belülre, mind a kívülre irányuló keresz-
tény viszonyulás újrarendeződését követelik meg. A mai napig ér-
demes felidézni ezzel kapcsolatban Karl Rahner évtizedekkel ezelőtt
lefektetett megállapításait, javaslatait és kívánalmait, mert még
mindig teljesítésre váró feladatokkal szembesítik napjaink katoli-
kusait. Rahner abból indul ki, hogy a huszadik századi egyházi va-
lóság a már megszűnt népegyház és a még ki nem alakult új egy-
házi struktúra között helyezkedik el: már nem érvényes a szinte
automatikus egyháztagság, de még nem érkeztünk el abba a korba,
amelyben mindenki küzdelmesen jut el a kereszténység személyes
és szabad elfogadásához. Ennek a kisebbségi egyháznak először is
el kell kerülnie a szektákra jellemző szellemiséget, azaz nem zár-
kózhat el öntelten a környezetétől, nem száműzheti életéből a kri-
tikai kérdéseket, és nyitottnak kell lennie a környezetére. Jézus ko-
vásznak és sónak mondta az övéit, s egészen természetes, hogy e
szavaival eleve kisebbségi állapotot jelölt ki az egyház számára: ha
a tészta kizárólag kovászból állna, fogyaszthatatlan lenne. Figye-
lembe kell vennünk, hogy az egyházi valóság egyrészt polarizált
(különböző vélemények, felfogásmódok és szemléletek állnak egy-
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mással szemben), másrészt az egyház tagjai „fáziseltolódásban”
vannak egymáshoz képest, történelmi, kulturális és társadalmi
szempontból mintha nem is egyazon világban élnének.3

A jezsuita teológus egészen konkrét következtetéseket is levon
ebből a helyzetből. Csak néhányat szeretnék kiemelni a meglátásai
közül. Először is, a jövőben fontos lesz teret adni az alulról kiinduló
egyházi kezdeményezéseknek, nem maradhatunk meg a kizárólag
felülről elindított kezdeményezések szintjén. Ezzel összefüggésben
„szolgálva gondolkodó egyházzá” kell válnunk, olyanná, amely tu-
datában van annak, hogy nem önmagáért van, hanem a világért és az
emberekért. Hirdetnie kell ugyan erkölcsi üzenetet, de erkölcsi elveit
nem tárhatja mások elé moralizálva, magas lóról és kioktatóan. A nyi-
tott ajtók egyházává kell alakulnia, ami elsősorban azt jelenti, nyitott -
nak kell lennie arra a lehetőségre, hogy Isten kegyelme a saját falain
kívül is megérinti és formálja az emberek életét. Végül, de nem utol-
sósorban a „valódi lelkiség egyházának” kell lennie, amely elkerüli
a legalizmus és adminisztratív szemléletmód egyoldalúságát, de azt
sem engedi, hogy magánjellegű öntetszelgéssé fajuljon a lelkiség,
hanem igyekszik olyan életteli és támaszt nyújtó spiritualitást kínálni,
amely kulturális hatást is kifejtő erő lehet.4 Meg kell jegyeznem, hogy
Ferenc pápa szemléletmódja már ennek az új egyházi valóságnak
felel meg, és ezért hat sokak számára annyira idegenül. Ferenc pápa
Jézus Krisztus Evangéliumának lelkületét kívánja érvényre juttatni,
azt a spiritualitást, amely nem megy el vakon a szegények, a bete-
gek, a kizsákmányoltak és a szerencsétlenek mellett. Sokszor nem is
különleges gondoskodásról és törődésről van szó, hanem egyszerű
emberi gesztusok (akár csupán a köszönés) gyakorlásáról, amelyek
visszaadhatnak valamit azokból az emberi tapasztalatokból, ame-
lyek nélkül nagyon nehéz elsajátítani az emberséget. Bizonyos szem-
pontból az utolsó órákban vagyunk, és Ferenc pápa azt sürgeti, hogy
szembesüljünk végre a tényleges élet valóságával, s ennek alapján
kezdjünk határozott és bátor lépéseket tenni az ember emberségé-
nek megóvása érdekében. Éppen ezért, aki Ferenc pápával ellentétbe
kerül, annak komolyan fel kell tennie magának a kérdést, hogy va-
lóban az Evangélium szerint gondolkodik-e.

Mindenesetre, ami a valódi lelkiséget illeti, Rahner szerint min-
denekelőtt az a feladat áll előttünk, hogy merjük másodlagosnak
tekinteni a népegyházi struktúrára jellemző szerteágazó lelkiségi
és vallásgyakorlási formákat, és próbáljuk a legalapvetőbb keresz-
tény igazságok köré szervezni spiritualitásunkat. Amikor Rahner a
jövő katolikus lelkiségének körvonalairól gondolkodik, ezt a lé-
nyegre irányuló koncentrációt állítja a középpontba. Konkrétan így
fogalmaz: „Az jelezhető előre a jövő spiritualitásáról, hogy korábbi
időszakok spiritualitásához viszonyítva alighanem a keresztény
vallásosság egészen lényegi tartalmára kell összpontosulnia. (…)
Gyanítható, hogy ma, az egész világra kiterjedő szeku larizmus és
ateizmus fagyos időszakában egyáltalán nem fog szirmot bontani
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a keresztény spiritualitás annyi különálló virága. Ilyen körülmé-
nyek között a spiritualitás területén is elkerülhetetlen és elenged-
hetetlen, hogy a végső keresztény meggyőződésekre összpontosít-
sunk. (…) A jövő spiritualitása a keresztény kinyilatkoztatás lényegi
tartalmaira fog koncentrálni: hogy van Isten, hogy meg lehet szólí-
tani, hogy kimondhatatlan felfoghatatlansága alkotja egzisztenci-
ánk és vele együtt spiritualitásunk középpontját, hogy Jézussal és
lényegében csakis Jézussal minden erőtől és hatalomtól teljesen sza-
badon élhetünk és halhatunk meg, hogy Jézus felfoghatatlan ke-
resztje áll az életünk fölött, s keresztjének botránya adja életünk
igazi, felszabadító és boldogító értelmét — mindezek és a hasonló
tartalmak természetesen végső soron elmúlt korok spiritualitásá-
ból sem hiányoztak, de ebben a fagyos időszakban egyértel műbben,
erőteljesebben és bizonyos kizárólagossággal fogják meghatározni
a jövőbeli spiritualitást.”5

Arra a kérdésre, hogy miért vált ennyire sürgetővé a keresz-
ténység lényegi tartalmainak lelkiségi vonatkozású kiemelése, el-
sősorban a történelem adhat választ számunkra. Robert A. Markus,
a magyar származású neves ókortudós szerint a korai keresztény
nemzedékek legalapvetőbb kérdése az volt, hogy miként lehetnek
Jézus tanítványai. Nem csekély mértékben ez a kérdés húzódott
motivációs tényezőként és egyéni mozgatórugóként a patrisztikus
irodalom remekművei és gondolatmenetei mögött.6 A kérdésre
adott egyik legelső válasz a szerzetesség volt. Lényegében mindegy,
hogy a szerzetesek számban sokan vagy kevesen vannak-e, a leg-
fontosabb, hogy mindig egységben és mindig radikálisan felteszik
azt a kérdést, kicsoda Jézus Krisztus és hogyan lehetünk a tanítvá-
nyai. Mivel a kereszténység sem nemzethez, sem kultúrához nem
kötődik, hiszen Jézus Krisztus hitet és tanítványi magatartást várt
az övéitől, ezért a tanítványság kérdésére adott válasz koronként
más, változó. A keresztény szerzetesség Keleten, Egyiptomban és
Palesztinában alakult ki, a nagyszerű keleti liturgiákkal párhuza-
mosan. A keleti szerzetesség lelkiségi „gyakorlatai” és szövegei a
mai napig hitelesen őrzik az első tanítványi nemzedékek belső han-
goltságát, spiritualitását. A szerzetességnek természetesen a nyu-
gati kereszténység körében is nagyszerű hagyományai vannak, de
nem feledkezhetünk meg arról a viszonylag ritkán kiemelt tényről,
hogy a hetedik és nyolcadik századtól elinduló nagy missziós fo-
lyamatok hatására Nyugaton nagymértékben érvényesült a germán
törzsek szellemi hatása. Mivel ezek a népek kevéssé ismerték a
klasszikus nyugati kultúrát, a görög és a latin nyelvvel együtt, olyan
alkalmazkodási folyamatok kezdtek kibontakozni a nyugati egy-
házban, amelyek következtében a keresztény nép vallásossága
egy re távolabb került a spiritualitás tiszta forrásaitól. Gondoljunk
csak magára a liturgiára, amelyet idővel a legkülönbözőbb para li -
turgi kus formák kezdtek „kiegészíteni”, és elvonták a figyelmet a
liturgiában megvalósuló lényegi eseményről. Be kell vallanom, ti-
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zen nyolc éves koromban, amikor beléptem a bencés rendbe, töret-
lenül katolikus környezetben és katolikus meggyőződésben élt éle-
temmel a hátam mögött én magam sem értettem a liturgia lényegét
és jelentőségét — miközben a paraliturgikus formák bőséges isme-
retével rendelkeztem.

Ezért van spirituális szempontból is fokozott jelentősége a II. Va-
tikáni zsinatnak, amelynek alkalmával a katolikus egyház felis-
merte, hogy szembe kell néznie önmagával, le kell számolnia nem
minden szempontból szerencsés múltbeli gyakorlatával, és meg kell
próbálnia választ adni arra a kérdésre: kik vagyunk, mi a küldeté-
sünk, miből kell merítenünk? Ennek a szembenézésnek a gyümölcse
az a kijelentés, hogy „mivel Krisztus a nemzetek világossága, ez a
Szentlélekben összeült szent zsinat Krisztusnak az egyház arcán tük-
röződő fényességével minden embert meg akar világosítani azáltal,
hogy minden teremtménynek hirdeti az Evangéliumot” (Lumen
gentium 1). Óriási jelentősége van annak, hogy az egyháznak, végső
soron a kereszténységnek egyetemes küldetése van, és minden em-
beri tényezőtől függetlenül valamennyi embernek fel kell kínálnia az
Evangélium örömhírét. Az egyetemes küldetést a zsinat egy olyan
tényező kidomborításával támasztja alá, amellyel mintegy a keresz-
tény hit célját is megjelöli, és ezt a célt olyan síkon helyezi el, ame-
lyet nyugodtan nevezhetünk „spirituális” természetűnek. A szöveg
ugyanis így folytatódik: „Mivel pedig az egyház Krisztusban mint -
egy szentsége, azaz jele és eszköze az Istennel való bensőséges egye-
sülésnek és az egész emberi nem egységének, a korábbi zsinatok
nyomában járva híveinek és az egész világnak jobban ki akarja nyil-
vánítani a maga egyetemes természetét és küldetését.”

A szövegben említett bensőséges egyesülés a keresztény lelkiség
legbelső középpontjához és lényegi formájához vezet el minket.
Már az újszövetségi írások is egészen lényegretörően megfogal-
mazták a keresztény élet, és ezzel együtt a keresztény tanítványság
alapvető vonását, azt a tényt, hogy a keresztény ember ugyanazt
az „érzést”, ugyanazt az „érzületet”, ugyanazt a „gondolkodásmó-
dot”, ugyanazt a „szellemiséget” ápolja magában, amely Jézus
Krisztusban volt. A Filippi levél második fejezetének ötödik versé-
ben szereplő ige, a phroneite, a sentite, mindezeket a jelentésárnya-
latokat magában foglalja. Lényegében arról van szó, hogy a ke-
resztény lelkiség kontextusában az ember magát Jézus Krisztust ölti
magára. Ugyanerre inti az első Péter-levél szerzője annak a nemze-
déknek a tagjait, amely az időbeli távolság miatt közvetlenül már
nem ismerhette Jézust: „akit bár nem láttatok, szerettek; akiben, bár
most sem látjátok, hisztek; s örvendeztek kimondhatatlan és meg-
dicsőült örömmel” (1Pét 1,8). A „kétszer kettő józanságával” csak
annyit mondhatok, hogy ez a felismerés, ez a szeretet és ez az öröm-
teli ismeret a keresztény spiritualitás gyökere és lényegi formája.
Az tud igazán szabadon, boldogan és örömtelien létezni ebben a
nem mindig boldognak tűnő világban, akinek ebben az örömteli ta-
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pasztalatban van része. Az istentapasztalat konkrétságáról és tény-
legességéről van tehát szó, amelyet egyházunkban kötelességünk
átadni az újabb nemzedékeknek. A mai fiatalok mérhetetlen infor-
mációs nyomás alatt vannak, s a legkevésbé sem magától értetődő,
hogyan tehetjük elérhetővé számukra ezt a tapasztalatot, hogyan
tudjuk előkészíteni lelkük talaját e tapasztalat befogadására, annak
felismerésére, hogy a boldogságot csak belül találhatják meg, kívül
semmiképpen és sohasem. A szerzetesi hagyományon belül ennek
az istentapasztalatra koncentráló szellemiségnek a benedeki Regula
azon — egyébként Szent Cyprianustól eredő — megállapítása fe-
leltethető meg, mely szerint a szerzetes semmit nem tehet elébe
Krisztus szeretetének (RB IV,21).

A benedeki Regula útmutató a tanítványság kérdésére a változó
időkben adott mindenkori válaszok keresésében. A Regula „szerény
kezdet”. Koronként újra kell olvasni, hogy azt szolgálja, amit Szent Be-
nedek célul tűz a Regula elé: bárki keresztény lélek, Istent kereső, aki
a mennyei hazába igyekszik, segítségével eljusson a mennyei hazába,
s a keresztény ember úgy tudjon élni a világban, hogy az egyszer csak
rányíljon Isten országára, és átvezesse az embert Isten országába.

A Regula nem más, mint az Evangélium és a biblikus hagyo-
mány alkalmazása egy adott közösség életében. Hogy mi sikerének
titka? A titok nyitja, hogy csodálatos kiegyensúlyozottság járja át. Is-
meri az emberi teljesítőképesség határát. Elve: „a bátrak tegyenek
még többet, a gyöngék pedig ne bátortalanodjanak el”. Gyakran hi-
vatkozik a szív tisztaságára, az alázatosságra. Az istentiszteletet,
ezen belül a szerzetesi zsolozsmát pontosan szabályozza. A hatal-
mat, irányítást gyakorlókkal (apát, perjel) szemben nagyobb köve-
telményeket támaszt, mint azokkal szemben, akik engedelmesség-
gel tartoznak. Az apát atyaként áll a közösség élén, de még a
legfiatalabb véleményét is meg kell hallgatnia. Benedek különös fi-
gyelmességet ajánlott a gyengék (betegek, öregek), valamint az uta-
zók és a szegények iránt; ez utóbbiak soha nem hiányozhattak a
monostorból. Ez az alapja később a szerzetesek sokrétű szociális te-
vékenységének. Az utazókat befogadták, a betegeket ápolták, a fia-
 talokat tanították, éhínség idején a szegényeket táplálták.

A Regula az étkezés, a fizikai munka kapcsán szintén kiegyen-
súlyozottságról tanúskodik. Benedek szerint az engedelmességnek
belső motiváltságból kell fakadnia, s inkább a személyes ítélőké-
pességen nyugszik, mintsem az egyéni akarat megtörésén. A ma-
gány és a közösségi élet, a magányos imádság és a közös zsolozsma,
az engedelmesség és a belső szabadság, a szigorúság és az egyéni
képességekhez való alkalmazkodás között a Regula mindig meg
tudta őrizni az egyensúlyt, a harmóniát. Az alázatosság gyakorlá-
sában és különösen a szerzetesi stabilitásban eredeti vonás tükrö-
ződik, mert ez utóbbi a szerzetest arra kötelezte, hogy egész életét
ugyanabban a monostorban töltse. A Regula alapján álló monosto-
rok egymástól függetlenek voltak, mint egy-egy kis „köztársaság”,
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melyet az apát atyai tekintélye és mindenkire kiterjedő gondosko-
dása irányított. Ez a lelkiség már mindenütt éreztette hatását Euró-
pában, amikor a magyarok megtelepedtek új hazájukban.

És hogy mi lehet mindennek a jelentősége napjainkban? Amikor
arra kértek meg, hogy egy sereg — eltérő hátterű, különböző kul-
túrájú és sokféle vallású — fiatal számára egészen tömören fogal-
mazzam meg, mi is egy katolikus monostor lényege, azt mondtam,
hogy a monostor (esetemben a bencés monostor) nem más, mint
hegyre épült kommunikációs központ, ahol három irányban zajlik
a kommunikáció. A csendben, az imádságban és az elmélkedésben
életünk titkát faggatjuk, akit végső soron Istennek nevezünk. Ezzel
együtt emberségünket is egyre mélyebben megismerjük, szívünk
vágyaival és lelkünk bűneivel együtt. Ezt a kétféle kommunikációs
tapasztalatot pedig azután megpróbáljuk átültetni a hétköznapok
világába, az egymással, a környezetünkkel, a diákjainkkal és a ven-
dégeinkkel ápolt kapcsolat síkjára. Ezek a megállapítások végső
soron a bibliai főparancsot adják vissza korunk nyelvén, és annak
következményeit fogalmazzák meg, amit a teológusok Jézus Krisz-
tus „proegzisztenciájának”,7 mások javát szolgáló létformájának ne-
veznek. Érdekes, hogy a jelen lévő több száz fiatal, akinek ezt az
üzenetet próbáltam megfogalmazni, nehézség és gond nélkül meg-
értette, amit mondani akartam.

Ugyanakkor az egyház egyetemes küldetéséből és abból a tény-
ből, hogy Krisztus „ugyanaz tegnap, ma és mindörökké” (Zsid
13,8), az következik, hogy a keresztény lelkiség lényegi valóságának
nem lehet több különböző formája, magyarán nem létezhet több
válfaja az életszentségnek. A keresztény életszentség lényegénél
fogva egy: a Jézus Krisztushoz fűződő szerető viszony. A már idé-
zett II. Vatikáni zsinat így beszél erről: „A különböző életformákban
és hivatásokban ugyanazt a szentséget munkálja mindenki, akiket
Isten Lelke vezérel, az Atya szavának engedelmeskedve és az Atyát
lélekben és igazságban imádva követik a szegény, alázatos és a ke-
resztjét hordozó Krisztust, hogy az Ő dicsőségében is részesülhes-
senek” (Lumen gentium 41). Fontos tény, amelyről nem szabad meg-
feledkeznünk, ha a keresztény spiritualitásról gondolkodunk, hogy
a zsinat előbb beszél az életszentségre szóló egyetemes egyházi hi-
vatásról, mint az egymástól eltérő egyházi életállapotokról. Termé-
szetesen nem arról van szó, hogy a zsinat felfedezett volna valami
újat, hanem arról, hogy „ismét felfedezett valami olyat”, amiről ko-
rábban hajlamos volt megfeledkezni: voltak időszakok, amikor nem
az a kérdés állt előtérben, hogy mire kell törekedniük a kereszté-
nyeknek, hanem pusztán az, hogy mi az a minimum, amire szüksé-
gük van ahhoz, hogy kereszténynek számítsanak, s így a „normális”
kereszténység (a keresztény életszentség igénye) összekeveredett a
„középszerű” kereszténységgel.8

Az életszentségre szóló egyetemes hivatás újrafelfedezése nem-
csak karöltve járt olyan — korábban nagyobb hangsúlyt kapó —

7Heinz Schürmann:
Jesu ureigener Tod.

Exegetische
Besinnungen und
Ausblick. Herder,
Freiburg, 19762.
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8Minderről lásd Marianne
Schlosser: Berufen zur

Heiligkeit. Anmerkungen
zum 5. Kapitel von

Lumen gentium.
In Jan-Heiner Tück

(szerk.): Erinnerung an
die Zukunft. Das Zweite

Vatikanische Konzil.
Herder, Freiburg,
20132, 306–325.
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igazságok újrafelfedezésével, mint amilyen például a megkeresz-
teltek általános papsága, de éppen azért, mert újra felfedezett va-
lami korábbit, a forrásokhoz való visszatérést is sürgetően fontossá
tette. E téren a keresztény spiritualitás szempontjából egyaránt
nagy jelentősége volt az Isten igéjére irányuló újfajta figyelemnek és
a korai szerzetesi hagyományok felelevenítésének.

A tiszta források igénye különösen jól érzékelhető abban, aho-
gyan a zsinat Isten igéjéről szól. A kinyilatkoztatásról szóló Dei Ver-
bum a következőket mondja a Szentírás egyházi szerepéről és je-
lentőségéről: „Az egyház mindenkor tisztelte a Szentírást, mint
magát az Úr testét is, az élet kenyerét ugyanis, főleg a szent litur-
giában, mind Isten igéjének, mind Krisztus testének asztaláról szün-
telenül veszi és nyújtja a híveknek. Az isteni írásokat a Szent Ha-
gyománnyal együtt mindig hite legfőbb szabályának tartotta és
tartja, mert Isten sugalmazására egyszer s mindenkorra vannak
írásba foglalva, s változatlanul közvetítik magának Istennek igéjét,
és a prófétáknak és az apostoloknak szavaiban a Szentlélek hang-
ját szólaltatják meg. A Szentírásnak kell tehát táplálnia és irányíta-
nia az egész egyházi igehirdetést és magát a keresztény vallást is”
(Dei Verbum 21).

Másrészt nem csupán a szerzetesek, de minden keresztény em -
ber számára utat mutat a korai szerzetességnek az a meggyőződése,
hogy Isten megtapasztalásának öröme, mélysége és élménye egy-
szerűbb és letisztultabb életet tesz lehetővé és kíván meg, olyan
szívbeli örömmel ajándékozva meg az embert, amely nem idézhető
elő technikákkal és módszerekkel, hanem csak belülről fakadhat.
Ennek talaján a mai összefüggésben nem szabad visszariadnunk
annak kijelentésétől, hogy a kereszténység csak akkor lesz életképes
és vonzó, ha valódi istentapasztalatot, sőt istenélményt tud kínálni
az embereknek. Az istentapasztalat kizárólag a hithez kötődik, hi-
szen a kereszténység lényege nem más, mint Jézus Krisztushoz fű-
ződő hívő és személyes viszony, és ezért érdemes megkülönböz-
tetnünk azoknak a külső formáknak a sokaságától, amelyeket
összefoglalóan vallásosságnak nevezhetnénk. A vallásosság kidol-
gozható és felépíthető, s bár megtölthető tartalommal, mindig az a
kísértés fenyegeti, hogy formálissá és üressé válik.

Lelkiségi szempontból ma nem a vallásos formák átadása az el-
sődleges feladatunk, hanem egy sajátos tapasztalat átadására kell
vállalkozunk: a közösség tapasztalatát, a gondoskodás tapasztala-
tát, az elfogadás tapasztalatát, a megértés tapasztalatát, a megbo-
csátás és a visszafogadás tapasztalatát kell átadnunk. Ha ezek a ta-
pasztalatok elevenen jelen vannak a keresztény közösségben, tagjai
a legkevésbé sem kényszerülnek arra, hogy a spiritualitás éppen
aktuális vásárteréről gyűjtsék össze maguknak azokat a hozzáva-
lókat, amelyekből egyéni lelkiséget állíthatnak össze maguknak.

Személyes
istentapasztalat
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