
Természetesen mindezeknek a fordítottja is megvalósulha t. Az embe ri
szabadság ezen a téren is súlyos felelősséget hordoz. Egy bizonyos adott
közösséglehet önért ék, de lehet az a keret is,amelyben a résztvevők pokoliá
teszik egymás életét. Lehet értékek hordozója és te rjesztője, de az em
bertelenség melegágya is. A közösség emberi alkotmány, melynek meg
felelő típusa és megfelelő belső jellemvonásai megtervezhet ők és mcgva
lósíthatók - ha nem is valamiféle elvont maximális elgondolások, de min
denképpen a konkrét lehető optimum értelmében.

Kereszty Rókus

KÖZÖSSÉG AZ EGYHÁZBAN

Megpróbálom az egyházi egység teológiáját az élmény oldaláról meg
közelíteni, hogy az Egyház egysége úgy álljon elénk, mint az ember alapvető

vágyaira felelő, de egyben ezeket a vágyakat gyökeresen átformáló isteni
valóság, nem pedi~ csupán elvont fogalmak gyűjteménye (1). Olyan élm é
nyékből indulok ki, amelyeket többé-kevésbé, különböző for mában mind
annyian megtapasztaltunk.

Az egyik legelemibb erejű egységélmény egy elnyomo tt népcsoport
összefog ás ában. valamilyen közös megmozdulásában alakulhat kl. Azt hi
szem, ez az egységélmény sokkal szenvcd élycsebb, ha nemcsak az egyforma
társadalmi elnyomásból származó közössérelmek kapcsolják össze a töme
get, hanem egy közös nemzeti illetve nemzetiségi kultúrában gyökerező

összetartozás tudata. Ha ezt a közös nyelvű és kultúrájú otthon, falu, város
vagy nemzet létét fenyegeti veszély, az összefogás és az ebből fakadó
összetartozás élménye sokkal erősebb és mélyebb, mintha pusztán az
azonos munkaviszonyon alapuló közös érdekből származnék. Sok példa
közülegyet említek: az 1988.június 27-i tüntetést a Hősök terén. Az erdé lyi
magyarok végveszélye mennyi magyart indított meg nemcsak Budapesten,
hanem a világ minden részén. Hányan éppen a tüntetésben felvonulva vagy
a televíziót nézve döbbentünk rá arra, amit esetleg már régóta a tudat alá
süllyesztettünk: hogy mi magyarok mindannyian egyek vagyunk. Ezeréves
közös történetünk szimbólumai, mint pl. a Szerit Jo bb, amely előtt a
zászlóvivők a tüntetés elején tisztelegtek, Szcnt Lász ló, akinek ünnepé n
mindez történt, a Himnusz közös éneklése, és az óriási tömeg látványa egy
minden racionálisan megalapozott, egyeté rtésen túli érzelmi egységet
hozott létre, amelynek félelmetes ereje lenyűgözte, magával sodorta és
"megrészegítette" az egyéneket. Egy ilyen közös szenvedély bűvőlct ébcn

egybeforrott tömeg mindenre képes: könnyen manipulálható. Szcrcncs ére
az erdélyi tüntetés vezetőinek okos józansága ünnepi komolyságot és
higgadtságot eredményezett az egész tömegben (már amennyire ezt innen
külföldröl fel lehetett mérni). De tudjuk, hogy történelmünk folyamán és
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más népekében is a közös nemzeti érzés felébredése sokszor a nemzet ön
imádatává. más nemzetek vagy nemzetiségek irracionális gyú1öletévé, vagy
legalábbis lenézésévé torzult.

A nemzeti egységtudat élménye (tehát) kétarcú, két értelmű jelenség.
Egyfelől út saját emberségünk és azon keresztül az egyetemes emberi meg
tapasztalásához. Hiszen csak egy konkrét nyelven és konkrét kultúrán át és
legkönnyebben az "anyatejjel magunkba szívou" nyelven és kultúrán át
léphetünk ki önmagunkb ólés fogadhatjuk be embertársainkat. Amint a sze
relem megkönnyíti, de nem teszi szüks égszcr űvé a másik ember föltétlen
elfogadását és szeretetét, hasonlóképpen a nemzeti érzés megkönnyítheti
a felebarát, a mellettem élő és rám szoruló embertárs igazi szeretetét. Gon
doljunk arra, milyen kihívás a szcrctctre az erdélyi menekültek jelenléte,
hány nem keresztény embert indított és indít el az igazi segítő szerétet útján.

A nemzeti érzés azonban még messze van az igazi felebaráti szeretettó1.
Ha a más nemzet gyűlöletével,vagy csak titkos lenézésével is p árosul, ha a
saját nemzetemet illetve nemzetiségemet bármilyen finom és rejtett for
mában is, de a többi fölé emelem, akkor a nemzeti érzés akadály az igazi
emberszeretet útján, sőt esetleg bálványimádássá fajul. Minden emberben
rejtőzikolyan élményréteg. amelyet csak a saját anyanyelvén képes kifejezni
és átadni. Ha ezt a nyelvet és kultúrát elveszti, vagy elveti, saját cmberségét
csonkítja meg, annak mélységcit temeti be . Ellenben, ha valaki meg sem
kísérli a más nyclvíí ill. kultúrájú embert elfogadni, akkor más síkon és
sokkal gyökeresebben csökkenti Ic saját emberséget mint az, aki elvesztette
vagy eldobta anyanyelvi kultúráját. Hiszen éppen az "idegen", "a kü
lönbözö", "az ellenség" megértése és elfogadása kényszerít arra, hogy Iölfe
dezzcm magamban és ezen keresztül őbenne a köz ös emberit, azt, ami a
legmélyebben összekapcsol. S itt már közel kerülünk a keresztény valósá
gokhoz, az Egyház egységének a megértéséhez is. Az "idegen"-ben és fó1eg
az "ellenség"-ben csak akkor tudom meglátni és értékelni a közös (esetleg
csak potenciálisan létező) emberi értékeket, ha van valami homályos sej
tésem arról, hogy mindannyian testvérek vagyunk. Márpedig a közös
emberi testvériség élménye feltételezi egy közös Atya legalábbis homályos,
(szaknyelven "nem tematikus") mcgscjt ését. Továbbá, ha ellenségemet
nemcsak megpróbálom megérteni és elfogadni, hanem akarom, hogy a
maga "más" voltában éljen, fejlődjék és virágozzék; segítem, ha rászorul,
életemet adom érte, ha kell; egyszóval , ha ellenségemet úgy szeretem mint
önmagamat, ez a szeretet nem jöhet pusztán saját erőmből. Erre csak az
Isten Lelke képesíthet. akin ek az er ejéb en Krisztus életét adta el 
lenségeiért.

A nemzeti egységtudatnál még erősebb talán az az ösztönös
egységélmény, amelyet a közös vallási élmény táplál. A vallási ösztön a
nemzeti összetartozásnál is mélyebb forrásokból táplálkozik, és éppúgy
kétarcú, mint az utóbbi. Egy olyan vallásos lelkesedésben egyesült tö
megben, ahol a vallásos ösztön minden racionális kontrollt elsöpör, az
egyén éppúgy feladja egyéni felelősségtudatát és értelmi döntésen alapuló
szabadságát, hasonlóképpen "fölolvad " a tömegben és megrészegül ettől a
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fölolvadástöl, mint a faji egység és nagyság réviiletében tobzódó náci
t űntetök. Simone Weil mély meglátásából kiindulva azt mondhatjuk, hogy
az eltorzult nacionalista és vallásos lelkesedésben cgy hamis transzcon
deneia élménye részegít meg. Mindkett6ben valami egyéneket megolvasztó
kollektív emóció ereje működik: a tömegek a saját kollektívemóciójukat
imádják, a saját közös ösztönük ereje bíívőli el őket, és ezért adják fel em
beri méltóságuk alapját, az egyéni felelős cselekvés szabadságát. A kétfajta
fanatizmus nem is könnyen választható el egymástól: a nacionalizmus a ki
nem elégült vallásos ösztönt is mozgósítja, míg a vallásos vakbuzgóság gyak
ran vak nacionalizmussal párosul.

Azonban a vallásos ösztön kollektív megnyilvánulása, pl. egy kisebb cso
port vagy nagyobb tömeg vallásos lelkesedése nem szükségképpcn tér rossz
útra: segíthet a hit kifejezésében, amennyiben a hit az egész embert és így
érzelmeit is átformálja, továbbá másoknak is megkönnyítheti a hithez
vezetőutat. De a vallásos ösztönből fakadó lelkesedés önmagában még nem
tudja létrehozni a hit és a szeretet Szemlélekiöl ihletett egységét.

A kritérium itt is az, mint a nemzeti érzésnél: tiszta és egyetemes szere
terre vezet-e ez a lelkesedés, vagy klikket, másokat lenéző, sőt a többieket
többé-kevésbé burkollan megvetőzárt csoportot alkot? Továbbá mennyire
kívánja meg az egyéni Iclelösség a személyes lelkiismereti szabadság fela
dását? Ha az egység a Lélektől jön, akkor az egyszerre növeli az egyetemes
szeretet és a személyes érettséget; az egyént nem felolvasztja, hanem integ
rálja a közösségbe. A Lélekben való egység megtapasztalása is megrészegít,
de ez a hagyomány nyelvén s O b r i a e b r i e t a s .józan részegség, amelyben
a személyes erkölcsi érzék megtisztul, nem pedig elhomályosul.

Ezekre a megkülönböztetésekre szükségvolt, hogy eljussunk az Egyház
sajátos egységének a megértéséhez. Bár az Isten Lelke ott fú, ahol akar, és
mindenütt jelen van, ahol az "ellcnségt-ct, az idegent igazi szeretettel
elfogadó emberek élnek és cselekednek, mégis az Isten Lelke az Egyházban
van "otthon", hiszen Krisztus apostolaira lehelle a Lelket, és ezek adják
tovább az igehirdetésben, a szcntségckbcn, a közösségiélet különb özö meg
nyilvánulásaiban.

A Szeritatyák nemcsak u n a ,hanem u n i c a Ecclesia-ról beszéllek.
Azaz az Egyház nemcsak egységes, hanem egysége egydülálló és páratlan
a világon, mivel a Léleknek, Krisztusnak és az Atyának, egyszóval magának
a Szentháromságnak az egységében részesedik. Lássuk ezt most részlete
sebben: elsősorban az Egyház egységének Krisztushoz és a Szeml élekhez
való viszonyát.

Az örök Fiú emberré lett, belépett kontingens, idő és tér állal
meghatározott t örténelmünkbe. A zsidó nép fiaként Dávid házából,
Máriától született, 12 galileait választott ki, hogy művét továbbvigyék, a
zsidó szent iratokon nevelkedett, a zsidó húsvéti vacsorán a kenyeret és bort
tette föláldozandó teste és vére életadó szemségévé. Fellámadása után
Péter és Pál Rómába helyezte át a terjedő Egyház súlypontját. Egyszóval a
megtestesülés miatt az Egyház egysége konkrét, történetileg meghatározott
formákhoz van kötve. A történelem folyamán az Egyház egysége mindig a
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zsidó és gör ög nyelven megírt Bibliához, a galileai apostolokhoz, Pálhoz és
azok utódaihoz, a püspökökh öz, ezeken belül különös módon a római püs
pökhöz, valamint tört énetileg megha tá rozott egyet emes zsinatok hitvallá
saihoz kap csolódik. Legfőbb szemségébe n az Egyház mindig a kenye ret és
a bort, a földközi-tengeri kultúra termékeit fogja felhasználni, nem pedig
rizst és teát , amely a keleti kult úr ára j ellemző. Az egység e formái mind
kontingens formák; azaz ha az Isten Fia másutt testesült volna meg, más
formákhoz kötödnc az egyházi egység. Bár e formák mind esedékesek,
mégis a jelen üdvre ndben k ö tclczőck, az Egyház nem változtathatja meg
őket, nem azért, mcrt az egyházi hierar chia megcsontosodott, kon zervatív
bürokratákból áll, hanem azért, rncrt az Egyház a történelmi Krisztussal
kapcsol össze. Léon Bloy szavai szerint az egész keresztény világ minde n
nap egy zsid ó vérét issza (nem egy kínaiét vagy cszkimóét), Az Egyház egy
ségének és így az egész emberiség egységének a kezdőpontja, kovásza és
előlegezett megval ósulása a názáreti J ézus, és nem a nepali Sid dha rta Gau 
tama vagy a kínai Kunk-Fu-Tzu. Mindez természetesen lehete lt volna más
ként , ha az Isten Fia másban , máshol és más id őben testesül meg (2).

Ám a megtestesülés csak egyik alapvető meghatározója az Egyház egy
ségének. Ez magyarázza meg, miért van szükség konkrét , láth at ó tört éneti
intézményekre, Szentírásr a, hitvall ásokra, szentségekre és az egyházi
rendre. Ez a láth ató Egyház analóg módon a Krisztus látható jclcnl étét
folytatja minden helyen és minden korban a tör ténelem végéig. A másik, az
elsőtől elválaszthatat lan , de alt ól k ülőnb ö ző, egyfor mán lényeges megha
tározó elv maga a Szenilélek. Az ember Jézus a Szemlélekbe n fogantatik
és ezért Isten egyszülött Fia (Mt 1,18; Lk 1,35). A Szem lélek új módon árad
ki rá és nyugszik meg rajta nyilvános mííköd ésének a kezde tén, hogy mes
siási rníívét a Szenil élek erejében haj tsa végre (Mt 3,16, par .). A Szeritlélek
"hajtja ki" a pusztába (Mk 1,12), a Szcntl élck erejében gyógyít (Lk 4,18), a
Szemlélekben hallja Atyja szavá t (Lk 3,22), Obcnnc imádkozik A tyjához és
találja Atyja akara tába n legnagyobb örömét (Lk 10,21); végül a Lélek által
adja magát a kereszten (Zsid 9,14). Röviden , a bűn uralma alatt sze nvcdö
emberi egzisztenciaban iste nfiúságát a Szentlélek erejébe n éli meg, és ami
ezzel azonos, megvált óművét is a Szenil élek erejében viszi végbe. J ézus föl
di élete idején "még nem voll Lé lek" a tanítványokban (Jn 7,39), ti. a Lélek
tevékenysége Jézus tevékenységér e korlátozó don . A kereszten, utolsó le
heletével átadja a Lelket (Jn 19,30). A felt ámadt Jézus első lehelete a tan ít
ványokra ezt az á tad ást folytatja és jelképezi (Jn 20,22) . A Léleknek a Krisz
tus megnyitott oldalából, azaz ére ttünk feláldozo tt emberségéből való kiá
radása a világra a világ végezetéig tart (Jn 19,34 Jn 20,22-vel egyült olvasva).

Mivel a Szenil élek transzcendens isteni elv, egysze rre a legnagyobb,
transzcendens isteni egységet hozza létre és ugyan akkor megőrzi , sőt ki
fejleszti mind en em ber és kult úra, minden természetes és természetfölölt i
adomány gazdag különfélcség ét. Egyszerre a legnagyobb egység és a leg
gazdagabb különbözöségek forrása. A Lé lek álla l létre hoz olt egység szöges
ellentétben áll az egyformasággal: u n i t a s -t , nem u n i f o r m i t a s -t hoz
létre. Az Egyház ezért nem azon osulhat egye tlen néppel vagy kult úr ával
sem (amikor missziósai a nyugati kult úra e lfogadásá t azonosították a
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kereszténység elfogadásával, az Egyház igazi egysége ellen vétettek). Nem
ragaszkodhat egyetlen történeti kor form áihoz sem (amint láttuk, a
kezdetek apostoli Egyháza más lapra tar tozik); mindig mcgújul, mindig
minden újban fel kell ismernie és el kell fogadnia a jót, de el kell vetnie a
rosszat. Mindez áll az egyházi kultúra, tanítás és szervezeti élet k ülőnbözö

form áira . Nem lehet egy nyelvet, egy kultúrát, egyfajta e~házszervezetet

az egység nevében abs zolút és végérvényes értéknek tartam. A Lélek transz
cendens jelenl éte isteni hajlé konyságot biztosító és a legnagyobb különféle
ségeket is egyesítő erő az Egyh ázban.

Ezt kimondva azonban úgy tünik, hogy a Lélek a különféleséget tiszte
letben tartó, sőt azt okozó tevékenysége ellentétbe kerül a megtestesülés
konkrét form ákat egyetemesen kötelezőnorm ékkáavató elvével. A feszült
ség a két elv következményei közölt tagadhatatlan. Azonban ez nem ve
zethet igazi ellentétre, hiszen a Lélek a megtestesült Krisztus Lelke. Ezért,
amint előbb mondtuk, a Lélek az apostolokon és a keresztségen, a kenyér
és a bor szernségi jelén keresztül, azaz a megtestesült Isten Fia és apostolai
által lefektetett struktúrák közvetítésével van jelen az Egyházban. Hogy
eze k a struktúrák mennyit változhatnak a korok ill. kultúrák igényeinek
megfelelően (pl. ho~ a szentmise rítusát mennyire lehet a hindu vagy a
kínai kultúra igényel szerint átalakítani, hogy a római püspök központilag
kormányoz-e, vagy pedig az autonóm helyi egyházak hitben, erkölcsi és
szentségi életben megvalósuló egységének legfőbb őrek é nt mífködik-e
csupán), azt az Egyh ázban felszínre törő igények és a történeti helyzetek
figyelembe vételével végső soron a Tanítóhivatal dönti el, hiszen egyedül az
kapta meg Krisztus Lelkének erre a célra szolg áló karizmáját.

Miután utaltunk a különbözöségek tiszteletben tartására, sőt előmoz

dítására, vizsgáljuk meg, hogy e különbözöségcket hogyan fogja egységbe a
Lélek, pontosabban, milyen ez az u n i t a s S p i r i t u s , a Lélek által
létrehozott egység. A nyugati szentatyák szerint a Lélek az az Isteni
~~mély, aki egészen az Atyában és egészen a Fiúban van: az Atya és a Fiú
Qbenne egy. A Szenil élek egyházformáló kiáradása éppen azt jelenti, hogy
O, aki egészen az Atyában és egészen a megtestesült Fiúban létezik, mint a
keltő közös és a kett őt egybekapcsoló "lehelete", egyszerre az Egyházben is
jelen lesz: a maga oszt hata tlan iste ni valóságában esészen van jelen az
egészben és egészen az Egyház mind en egyes (lelkileg) élő tagjában.

A Lélek je lenlétének a célja, hogy kiterj essze az Egyházra az Atya és a
Fiú kap csolatát. Amint az Atya és megtestesült Fia a Lélekben egy, úgy
azok, akik ezt a Lelket hittel és az Egyház szems égcin keresztül befogadják
(a megfeszítell Krisztu s oldalából kiömlő víz és vér egyszerre a Léleknek
és az alapvető szcnts égcknck, a keresztségnek és az eukarisztiának a szirn
b öluma), azok a Krisztus és az At ya kapcsolatában rés zesednek. Akikben
a. Lé lek lakik, azo kba n a Lélek kiformálja Krisztus vonásait. Iréne úsz az
Ujszövctség taní tását fogla lja össze, am ikor a Szentlelket c o m m u n i c a
t i o C h r i s t i-ne k nevezi, ti. a Szentlélek mííköd éscép pe n abban áll, hogy
Krisztust közli, azaz Krisztus iste nembe ri létében és életformájában,
Krisz tus gondolataiban, szándéka iban, érzelmeibe n és erényeiben, Szent
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P ál-i sz óval n o u s C h r i s t o u-ban részesít minden hívőt (IKor 2,16).
Am minél inkább részesedünk a Krisztus elméjében és szívébcn, annál
közelebb kerülünk Atyjához: a Krisztus gyermeki bizalmával adunk Neki
hálát, a Krisztus gyermeki szcretctévcl kérjük és dicsérjük.

Ezért és ennyiben talál imádságunk is meghallgatást az Atyánál. Hl!
Krisztus nevében imádkozunk, azaz amennyiben az Ő imádságát és az Ö
szándékait magunkévá tesszük, az Atya mindig meghallgat. A legvilágosabb
példa erre a szentségi imádság: mikor az Egyház a Fiú képviselője, a pap
által kéri az Atyát, hogy Szeritlelkével szentelje meg a kenyeret és a bort, és
tegye szent Fia Testévé és vérévé, vajon visszautasíthatja-e az Atya ezt az
imádságot? De minden keresztény napi imájára is áll ez: ha Krisztussal
együtt kéri, hogy jöjjön el az Atya Országa, akkor valóban "lehetövé teszi"
az Atya számára, hogy benne uralkodjék s mindennap egy kicsit jobban
megvalósítsa életében az O uralmát.

Az egység a Fiúval az örökkévalósá~ban lesz teljes, ahol Szent Ágoston
szavai szerint az egyetlen Krisztus fogja Imádni és szeretni az Atyát. O pedig
fcj és test; azaz a názáreti Jézus és misztikus Testének minden tagja.

A Lélek erejében nemcsak Krisztusban és az Atyában vagyunk, hanem
egymásban is: egymást "belülről" szercthctj ük, hiszen az Egyház minden
tagjában jelenlévő Lélek ihleti a szcrcterünket és képesít arra, hogy a
másikat belülrőlmegértsük és elfogadjuk. Ha a Lélek révén Krisztusban és
egymásban vagyunk, akkor érthető, hogy egyet hiszünk és egyet akarunk:
ugyanazon hitben és ugyanazon értékekben részesedünk. Az egy hit és az
egy szer étet pedig mélyíti a Lélekben való egységet, a Krisztus elméjében
és szfvében való közös részesedést. Ezért Szent Pál nem szíínik meg híveit
arra buzdítani, hogy ugyanazt gondolják és szercssék (to auto phronein,
vagy to hen phroncin (Róm 12,16; 15,5; 2Kor 13,11; Fil 2,2; 4,2) . A legszebb
szővcget talán a Filippi levélben találjuk.

'Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértetek, ugyanazzal a
szcrcteuel szerettek, egy lélekkel ugyanarra törekedtek. Semmit se tegyetek
irigy vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból. Inkább mindenki alázatosan
a másikat tartsa magánál kiválóbbnak. Senki ne keresse csak a maga javát,
hanem a másét is. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely
Krisztus Jézusban volt" (2,2-5).

A Szenil élek révén való "egymásban levés" nemcsak az Egyház tagjaira,
de a helyi egyházi közösségckre is vonatkozik. Minden helyi egyház a
másikban is van, valamiképpen azonos minden más helyi egyházzal, hiszen
ugyanaz a Lélek változtatja át a kenyeret és a bort mindenütt az egy Krisztus
testévé és vérévé, és ugyanaz a Lélek építi fel az cukarisztián keresztül a
Krisztus egyetlen misztikus Testét minden egyes helyi egyházban.

Az Egyházak "egymásban levését-nek különlegesen fontos esete a helyi
egyházaknak az apostolok egyházával való azonossága. Minden idők helyi
egyházai nemcsak folytatják az apostoli Egyházat, nemcsak annak "jog
utódjai", Ilyen hosszú folytonosság bár ritka, de egy pusztán földi in
tézménynél is elképzelhető. Többről van szó: a mai Egyház az apostolok
Egyháza.
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Felszínesen és vázlatosan, de talán sikerült érzékcltctni, hogy milyen,
minden földi modellt meghaladó, transzcendens, isteni egység az Egyház
egysége. Nemcsak minden emberi értelmet, de minden emberi élményt is
meghalad. De amint az értelem is megsejthet belőle valamit, így vala
mennyire meg is tapasztalhatjuk. Többször találkoziarn idegen keresz
tényekkel különb özö kultúrákból és földrészekró1. Egyesekkel kapcsolat
ban mégis az volt az élményem: úgy beszél velem, mintha már régen
ismerne: a nyelvi és kulturális távolság ellenére úgy éreztem, hogy "bel ü lr ől"

megértett. Szerétete egészen személyhez szóló, egészen közvetlen volt.
Pedi~ most találkoztunk először. Hitem révén tudtam, hogy valamiképpen
a Knsztussal, az egyetlen és mégis minden "lelki" emberben élő "sokféle"
Krisztussal találk öztam mindcgyikben.

Amikor valaki egy más keresztény egyházból a katolikus Egyházba lép,
gyakran így fogalmazza meg élményét: megtaláltam az apostolok Egyházát.
Nemcsak jogutódját, szellemi vagy lelki örökösét; ugyanabba az Egyházba
léptem, amelyben Péter és Pál tanított és ma is tanít, amelybe, Tertullián
szavaival, a két főapostol "vérével öntötte bele tanítását".

Az egyházi egység misztériumának a megismerése és élménye meg
tisztítja ~ nemzeti érzésünket, a nemzeti hagyományokhoz való ragaszkodá
sunkat. Apoljuk és tiszteljük ezeket, mivcl ilymódon önmagunk és magyar
testvéreink emberségét ápoljuk és tiszteljük. De sohase ragadjon magával
a kollektív nemzeti érzés mámora, hogy bálványozzuk közösnemzeti hagyo
mányainkat, mintha azok a hit valóságaival egyenértékűek lennének. Még
csak ne is gondoljuk, hogy a mi nemzeti kultúránk magasabbrendűmás né
pekénél. Sohase legyen az egy nemzethez való tartozásunk tudata akadály
az "idegen" elfogadására.

Ne féljünk, ha hitünk érzelmeinket is átformálja, ha vallásos lelkesedést
fakaszt. De ne keressük a vallásos érzelmeket, ne azokra fi~eljünk,hanem
az isteni valóságokra, amelyekhez hitünk nyit utat. A hit misztériumainak a
szeretete mindig élményhez vezet, de a hit mindig végtelenüI többet ragad
meg, mint aminek a megélésére képesek vagyunk. Igy lassan, a hamis transz
cendenciákhoz való ragaszkodásbóI, a kollektív nemzeti érzés és a kollektív
vallásos ösztön bűvkörébőI egyre közelebb juthatunk ahhoz a valósághoz,
amelyért minden szentmisében imádkozunk, ti. "hogy egy Test, egy Lélek
lehessünk Krisztusban",

Őrsy László

AZ EGYHÁZ ÉLETÉBEN VALÓ RÉSZVÉTEL Új KORSZAKA

Tárgyalásunk témája: összekapcsolni az Egyház életében való
egyetemes részvétel új minőségét magával az Egyház természetével. Illetve:
észrevenni és megérteni ezen új egyetemes részvétel kapcsolatát az Egyház
természetével.
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