
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Legutóbb megint rendkívül érdekes
tanulmány-sorozattal köszöntött be a
fribourgi katolikus egyetem teológiai
karának évnegyedes folyóirata, az
Anima. Elmélkedésre késztető, ada
tokban és megfigyelésekben gazdag ta
nulmányok ezek, amelyek egytől-egyig

korunk izzó világnézeti problémáját,
a hit és hitetlenség kérdését taglalják,
magától értetődően katolikus látószög
ből, de olyan oldalakról és olyan vo
natkozásokban is, amelyek eddig alig
ha fordultak meg tudatunkban. Külö
nösen áll ez Alfons Auer würzburgi
professzor dolgozatára, aki amodelln

. ateizmus helyes szemléletét kívánja
nyújtani. Megítélésem szerint már a
kiinduló tétele számunkra különösen
hasznos és eligazító módon ragadja
meg a lényeget: "A modern ateizmust
csak úgy értjük meg, ha felismerjük
benne a szabadságmozgalmat, Egyes
motívumai nem is annyira tudatos
megfogalmazásukban, hanem mint tu
dattalan érzületi reakcíök hatnak.
Másként nem magyarázhatnőkmeg a
modern ateisztikus áramlat dinamikus
életelevenségét,"

•
A modern ateizmus alapelemeit vizs

gálva első helyen szól a szerző a val
lási felszabadulásról. Az ateista em
ber napjainkban - szögezí le Auer 
felszabadulásnak érzi a maga vílágné
zetét, felszabadulásnak a kötelezettség
alól egy olyan Isten irányában, aki
nincsen, vagy akinek létezése leg
alábbis nem igazolható, s egy olyan
egyház irányában, amely nemcsak ál
lítja, hogy Isten uralmi igényét hir
deti, hanem ezt az igényt tőle telően

érvényesíteni is igyekszik. Amitől az
ateista felszabadultnak érzi magát 
emeli ki Auer, minden bizonnyal fő

leg a Nyugatra tekintve -, valójában
nem is annyira Isten, mínt sokkal in
kább az egyház, amelyet integráló tö
rekvése szükségszerűen arra kénysze
rít, hogy hierokratikusan rendezked
jék be és mint aktív tényező álljon be
a történetbe. Ahogyan a nem-hívők

látják - folytatja Auer -, a papság
a vallási tartalmat merev formákba
öltözteti, dogmákká, szentségekké, tör
vényekbe és intézményekbe tárgyiasít
ja, S· alig vet ügyet arra, hogy csak
látszólag is fölébe kerekedjék a mí-
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tosznak és magiának. A keresztények
ormótlan bízalmaskodása Istennel, a
pajtáskodó ráhagyatkozás, valamint az
egyházi jámborság sok más primitív
sége szerintük még sejtetni sem enge
di Isten nagyságát. Még ha volna is
Isten - hangoztatják ezek az ateis
ták -, akkor is el kellene utasítani az
egyházat, mint az Istenség földi meg
jelenési formáját.

Egy másik felszabadulási törekvés a
racionális felszabadulás. Az emberi ér
telemnek, úgymond, el kell hárítania
minden kinyilatkoztatást, amely ao
szolút igénnyel lép fel, s amelyet az
egyház és a teológia dogmatikus rend
szemé épít ki, hogy azt mindenkire
rákényszerítse. El kell hárítani, mert
sértené a tudományos gondolkodás
tisztességét, ha egy olyan "igazságnak"
hódolna be, amely nem fogható meg
a tudomány kategóriáival és médsze
reivel. Tehát a "valódi igazság" szere
tetéből kell szerintük elvetni a "ke
resztény igazságot". Kezdetleges mü
veltségi fokon' állókkal, gyermekekkel
és nőkkel szemben mindenesetre bizo
nyos elnézés gyakorolható.

A racíonálíst követi az etikai felsza
badulás. Ez - mint Auer kifejti 
nem csupán tiltakozás a "jutalmazó
és büntető" keresztény morál, vagy a
tekintélynek keresztény túlfeszítése el
len, és semmiképpen sem csupán visz
szatérés a libertinizmushoz és a he
donizmushoz. Amit az ateisták kidom
borítanak, sokkal inkább az, hogy a
modern világban való élés öröme, a
haladás eszménye, s azoknak a hatal
mas dimenzióknak tapasztalása, ame
lyek megnyíltak az ember előtt 
mindezek szárnyat adtak az etikai sza
badság akarásának. Ezzel kapcsolat
ban utalnak arra, hogy az egyház a vi
lágon belüli önbevetést túl gyakran
lényegtelennek és fölöslegesnek tün
tette fel, s a tudomány eredményeit is
csak akkor vette számításba, ha azo
kat - mint például "a kauzalitás át
törését" - a maga céljaira vélte hasz
nosíthatni. Ahol az ateista mozgalom
ban kialakult egy pozitiv erkölcsi sza
badság-felfogás - írja Auer -, ott
mindenütt az erkölcsösségben látják
az ember legeslegszemélyesebb csele
kedetét. Ahogyan már Max Scheler
hangot adott ennek: "Istennek nem
szabad és nem is kell léteznie, mert



csak így kaphat értelmet a felelősség,

a szabadság, a feladat - az egész em
beri lét."

Nem kétséges azonban, hogy a mo
dern ateizmus igen nagy mértékben
politikai felszabadulási mozgalom is
- állapítja meg Auer. A XVIII. szá
zad Francíaországában, ahol a polgár
ság felemelkedése már történeti való
ság volt, de politikailág még nem re
alizálódott, a feltörekvő polgári réteg
szemében a nemességgel összefonódott
egyház úgy szerepelt, mint egy történe
tileg elavult rend őrzője és haszonél
vezője. Amikor azután a XIX. szá
zadban az egyház összetalálkozott a
polgársággal és kapcsolatuk szilárd
politikai alátámasztást nyert, a folya
mat előlről kezdődött, amint a prole
tariátus belépett a történetbe. A pol
gárság ugyanis - írja Auer - most
már az egyházzal szövetségben kelt
védelmére a maga fáradságosan szer
zett pozícióinak. A politikumnak ez az
áldátlan keveredése a vallásival hozta
azután magával, hogy az ateizmus
minden eddiginél nagyobb stílű ide
ológiai tömegrnozgalommá válhatott.

*
A modern ateizmust különböző for

mákban észlelhetjük - mutat rá Auer
-, amelyeket, tha a konkrét valóság
ban mégannyira egymásba is folynak,
gondosan meg kell különböztetnünk.
Itt van mindenekelőtt a gyakorlati
ateizmus. Az az "élet-magatartás" ez,
amelyben az Isten-hitnek nincs sem
miféle reális jelentősége. Még ha ma
rad is a hitnek valami külsőséges meg
nyilatkozása, egészen "steril", üres hit
ez. Megtaláljuk minden időben, még
olyanok körében is, akik egyébként az
egyház tagjainak vallják magukat. Ve
le szemben az elméleti ateizmus már
..ismereti magatartás". Ez már mínt
agnosztikus, vagy szkeptíkus ateizmus
tagadja Isten meaismerhetését, vagy
kétségbe is vonja létezését. Egyik meg
nyilatkozási formájában mint "oppo
zicionális ateizmus" mond "nemet" Is
tenre, minthogy mások "igent" mon
danak, illetve úgy rnondják ezt az
,,~ent", hogy - K. Leese szavaival
élve - "elviselhetetlenné válik, miért
is mint terhesen nyomasztó jármot le
kell ráznia magáról az embernek". Ez
az ateizmus - jegyzi meg Auer 
annyiban "nem valódi", vagy "nem
tulajdonképoeni", mert elsődlegesen
nem Isten tagadására irányul, hanem

kritikát gyakorol a hagyományos dog
matikus Isten-fogalom és a hazvomá
nyos vallási elkepzelések fölött. Auer
hozzáteszi, hogy ebben az értelemben
vádolta meg "istentelenséggel" a ke
resztényeket is annakidején a görög
és a római politeizmus.

Az elméleti ateizmus tiszta formája
a pozitiv, dogmatikus, kategórikus ate
izmus, amelyre Auer az "Atheismus iI:n
Reinkultur" megjelölést alkalmazza.
Ennek képviselői komoly érvekre hi
vatkoznak. mint amelyek kötelessé
gükké teszik, hogy Isten nem-Iétét ál
lítsák. Auer azonban úgy vélí, hogy
mellesleg itt is többnyire közrejátsza
nak tudattalan érzületi reakciók, mint
például tiltakozás a farizeusi törvény
kereszténység és az egyházi 'hatalom
visszaélései ellen, elutasítása a vallás
erkölcsi életvitelnek és az ember au
tonómiájának eszméje. Ez a pozitiv
ateizmus már mindenkóppan harcos
magatartás is - szögezí le Auer -,
mert semmit sem hagy figyelmen ki
vül, ami alkalmasnak látszik a vallás
megdöntésére. Az ő interpretálásuk
ban az oknyomozó vallástörténelem
azzal oldja szét a kereszténységet,
hogy lényeges tételeit olyan vallástör
téneti adottságokra redukálja ame
lyek már megvoltak a kereszténység
előtt. A modern pszichológía útján azt
igyekszenek kimutatni, hogy 'a val
lás, és pedig mindenféle vallás csu
pán belső hiányérzetek és vágy~k ki
vetítése, végeredményben tehát az em
ber ön-igenlésének egyik változata. A
t örténelmi és dialektikus materializ
mus pedig, mint tudjuk, a termelési
viszonyok megszabta társadalmi alap
Ielépítményének, következésképpen
minden eredeti és saját értelmet nél
külöző másodlagos jelenségnek fogja
fel a vallást.

A modern ateizmusnak ez a magas
formája - állapítja meg Auer - kü
Iönös erővel hat a mai emberre, mert
az érzületi reakciókon túlmenően az
értelemre, a gondolkodásra s a gondol
kodás tisztességére apellál. Egyben
megfelelni látszik annak a híres "há
rom stádium-törvénynek", amelyet
Auguste Comte. a pozitivizmus meg
alapítója, 1822-ben formulázott meg.
Comte, mint ismeretes, azt tanította,
hogy az emberiség három stádiumot
fut meg a történetben: egy teológiai
vagy fiktív stádiumot, amikor az em
ber tévesen hisz istenekben; egy me
tafízikaí vagy absztrakt stádiumot,

607



amikor az ember az Istenre vonatkozó
hamis elképzeléseit épp olyan téves
elvontságokkal - eszme, szuostancía,
monádok, energia, szellem - váltja
fel; majd végül egy pozitiv-tudomá
nyos stádiumot, amikor az ember már
sem nem imádkozik, sem nem spe
kulál, hanem a tényeket kutatja és fel
fedezi azokat az összefüggéseket, ame
lyeknek segítségével előre kíszámítja
a természeti folyamatok menetét és
úrrá lesz fölöttük. Ebben a harmadik
stádiumban - a pozitivizmus szerint
- elnémul a kérdés a dolgok eredete,
a lét értelme és az ember céija után,
de ha valaki mégis felvetné, csakís
olyan választ kaphat rá, mínt ami szí
gonúan a tudomány alapján állva ész
szerűnek mondható,

Tanulmányának ehhez a fejezetéhez
Auer hozzáfűzi, hogy figyelembe véve
a logika törvényeit, az ő meggyőződé

se szerint Istent az emberi gondolko
dásból ..megnyugtató teljességgel"
csak olyan világnézet küszöbölheti ki,
amely legalább is morális bizonyossá
got nyújt arra, hogy az ember elmé
letben és gyakorlatban is abszolut mó
don tud majd rendelkezni a mínden
séggel. Ezzel magyarázza Auer azt a
jelenséget, hogya modern ateizmus a
világ fölötti uralom igényét és igére
tét is szükségszerűen magával hozza.

*
Micsoda tanulságokat vonhatunk le

mí, hívő katolikusok, az imént elő

adottakból ? Auer megismétli és bő

vebben is kifejti, hogy az ateizmust
akkor kezdjük általánosságban meg
érteni, ha felismerjük benne a tuda
tos vagy tudattalan reakcíő-mozzana

tot is, vagyis annak a botránkozásnak
következményét, amelyet az egyház
kelt az embereknél. Ezt a botránkoz
tatást részben elkerülheti, részben
nem kerülheti el az egyház. Amennyi
ben elkerülhető lett volna, annyiban
az egyház is közremüködött a modern
ateizmus fellépésében és szélesedésé
ben. A sarkalatos kérdés tehát ekként
hangzik: mit tehetünk mi és mit kell
nekünk tennünk, hogy az elkövetett
hibákat orvosoljuk s az újabb hibá
kat megelőzzük?

Auer öt pontban foglalja össze vá
laszát.

Az első feladatunk, hogy illúziók
nélkül ísmerjük fel a valóságos hely
zetet. Vegyük tudomásul, hogy az em
beriség egy egyetemes közösség irá-
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nyában fejlődik, amelybe mind gyor
sabban kapcsolódnak bele a régebben
tőlünk oly messzeeső nem-keresztény
népek is. Ugyanakkor azonban azt se
titkoljuk el magunk előtt, hogy az
úgynevezett "keresztény" országokban
is épp olyan egyértelműséggel nyom
ja rá bélyegét az életre a laicizmus, a
"profán", mint amilyen egyértelmű

séggel nyomta rá bélyegét a vallási,
a "szakrális" a középkor viszonylag
homogén világára. S nem is számolha
tunk azzal, hogy az elkereszténytele
nedés folyamata belátható időn belül
megáll. Mi több, éppen az a valószí
nű, 'hogya ma még látszólag egészen
keresztény területekre és körökre is ki
fog terjedni. "Az egyház helyesen cse
lekszi - emeli ,ki hangsúlyosan Auer
-, ha esetleges katasztrófáktól sem
vár tömeges megtéréseket s nem tu
lajdOl:í~ különösebb súlyt az egyéni
megtéreseknek sem a halálos ágyon."
Utóbbi' annál megtévesztőbb lenne _
jegyzi meg Auer -, mert nem mindíg
a legjobbak és a legértékesebbek azok
akik a halál közeledtével megpUlhul~

k " Ö "na . sszegezva tehát az eddigieket
a: egYhá~nak,is, meg a keresztény hí~
vőknek IS keszen kell lenniök arra,
hogy hossZlú-hosszú távra nem-hívők
között fognak élni.

A második követelmény, hogy he
lyesen értékeljük a modern ateizmust.
Amit világosan látó katolikus gondol
kodók, köztük teológusok is már a
huszas években sürgettek, Auer most
nyomatekosan megismétli: mí sem
szükségesebb, mint egyfelől annak a
miliőnek szociológiai és kulturalís
elemzése, amelyben a modern ateiz
~u~ ~i~n~kozott, másfelől pedig az
lI:d~V1dual- es szociálpszichológiai f€l
tarasa annak, hogy miként megy vég
be a hit-aktus a modern élet konkrét
a~~tts~gai között. "Azt a morálteoló
graí ~erdést - írja Auer -, hogy egy
katolíkus ember bűn nélkül elszakad..
~~t-e hitétől, a vatikáni zsinat eídön
totte ugyan, a döntés miként való ér..
t~lmezése azonban máig változatlanul
v~tat~tt. Az egYház álláspontja szerint
tárgyí okok a hittől való elszakadásra
nem adódhatnak. Azt azonban, hogya
konkrét esetek mindegyikében alanyi
lag súlyos bűn forogna fenn aligha
fogadhatjuk el. Sokak lelkéb~n, akik
elszakadtak egyházuktól és vallásuk
tól, soha nem volt meg az az igazi élő
hit, amelyet a zsinati döntés bizony
nyal feltételez. Minden gyóntató tud-



ja, hogy sok keresztény ember soha
nem bírt túljutni egy mílíő tételezte
hiten, nem bírt tehát felemelkedni a
vallási élet személyes formáj ához.
Minden pap tapasztalhatta, hogya hit
személyes kíbontakozásának sok igazi
kezdő-rnozzanatát gyakran már ko
rán maguk alá gyűrték a gátló befo
lyások."

A problémával kapcsolatban utal
Auer a nagynevű dogmatikus, Karl
Rahner egyik idevágó tanulmányára
is. Rahner szerínt a szabad döntés
megteremti a maga objektívácíóit:
gondolkodási módokat, asszociációs
pályákat, szokásokat, érzelmi komple
xusokat, emlékezési hézagokat - s
ezek akkor is fennmaradhatnak, ha
magát a döntést, amely létrehozta
őket, egy újabb s vele ellentétes dön
tés váltja fel. Ha pedig ez így van 
fűzi tovább Auer -, akkor a minden
látszat szerint hitüket vesztett keresz
tény testvéreinknél egy nem felismer
hető, nem kifejezett, egy "anonim"
kereszténység meglétét is nagyobb
mértékben tételezhetjük fel, mint
ahogy azt egyéni magatartásukból kí
vülről észlelhetjük.

Az ateizmus helyes értékeléséhez
tartozik az is - folytatja Auer -,
hogy felismerjük pozitiv vallási funk
cióját a hívek és az egyház életében.
Az ateizmus ugyanis folyton újabb és
újabb fáradozásra ösztönöz minket ab
ban az irányban, hogy önmagunk szá
mára is tisztázzuk és értelmessé te
gyük hitünket és Istent valóban .Jé
lekben és igazságban" tiszteljük. Mint
Hans Urs von Balthasar is figyelmez
tet rá A mai ember Isten-problémája
cimű könyvében, "a modern ateizmus
ijesztő jelenségében megláthatjuk a
gondviselés beavatkozását is, amely
ITel az emberiséget s különösen a ke
reszténységet több és rnélyebb gondol
kodásra kényszeríti Isten felől". Az
egyháztörténelem eddig is számtalan
példát szolgáltatott arra, hogy az egy
ház lelki és szellemi elevenséget és
termékenységet a tan súlyos veszé
11eztetései különösképpen előmozdí

tották.
Auer harmadik tézise alighanem so

kak számára meglepőerr hangzik: fel
ken ismerni és el ken ismerni a mo
dern ateizmusban a pozitiv indítá
sokat, amelyeket nekünk is jó lesz be
le vinni gondolkodásunkba és maga
tartásunkba. Ahol II kereszténységet

dogmatikus és intézményi megkérge
sedése cfrnén elutasították. ott az utol
só századokban kialakult egy termé
szeti és világi jámborság, amely sok
ban panteisztikus jellege míatt nem
ok nélkül minősíthető ateizmusnak.
Nincs ebben szó a keresztény üdv
misztériumról - mondja Auer -, ma
gát a "hitet" azonban egy rnindig és
mindenütt végbemenő "kinyilatkozta
tásban" elvileg összeegyeztethetjük a
keresztény teremtési mísztériummal,
sőt a Krisztus-misztériummal is. Am
ettől függetlenül is elismerés illeti ré
szünkről azt az intellektuális tisztes
séget, amely a bölcseleti világnézetet
áthatja. Mindenképpen szabadulnunk
kell attól a "végzetes tévedéstől" is,
amely az ateizmust az erkölcs és er
kölcsiség megrontásával vagy éppen
elejtésével azonosítja. Az igazság. az
_ emeli ki Auer -, hogy az "ateIsta
világban" a pozitiv erkölcsi magatar
tás tömérdek vonzó kellékével talál
kozunk amilyen a tárgyiasság, segí
tőkészség szolidaritás és testvériség,
önállóság: becsületesség, józanság. A
vallás oldaláról nézve mindezt "egy
szerű és természetes erkölcsiségnek"
nyilváníthatjuk, de kétségtelen, hogy
az egyéni lelkület és aziernberközti vi
szonyok rendezett voltának határozott
akarata jut itt kifejezésre. Ezért van
az - teszi hozzá Auer '-, hogy "éppen
a szigorú erkölcsű ateistákkal talál
hatjuk meg legelőbb és legkönnyebben
a közős alapot az egyén és a társada
lom általános erkölcsi feladatainak
együttes munkálására". Amit többlet
nek tekinthetünk az ugyanolyan szígo
rú erkölcsű, de hívő embernél, talán
csak a lelki fájdalom és a testi szen
vedés keresztény értelmezése, az a hit
beli meggyőződésünk,hogy az elkerül
hetetlen fájdalmakon és szenvedése
ken egyedül Krisztusban kerekedbe
tünk fölül.

Negyedik pontként szól Auer a ke
resztény tanítás tettekben és magatar
tásban való meghiteltetésének szüksé
gérőt Bizonyos ..,.- úgymond -, hogy
a mai embert a tekintélyi elv előtérbe
helyezése, bármilyen tekintélyre hi
vatkozzunk, inkább taszítja, mint
vonzza. Fontoljuk meg tehát, hogy ah
hoz, amit mi, hívő keresztények, "böl
csességnek" nevezünk, különböző utak
vezetnek, korántsem rnindíg azok,
amelyek a mi elképzeléseinket fedik.
Nem okos dolog az, ha ateista ember
társaink előtt sűrűn emlegetjük Is-
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tent, az sem baj, ha egyáltalán nem
beszélünk róla, mert ne feledjük: az ő

általuk is értékelt emberségesség és
humanista cselekvő készség lehető

legmagasabb foka részünkről az, ami
vel lsten jelenvalóságát szavak nélkül
is tanúsíthatjuk.

Végül az ötödik követelmény: egy
házunk és vallásosságunk úgy mutas
sa meg magát teológiában, igehirde
tésben és kultuszban, hogya "megbot
ránkoztatást" a minimumra csökkent
se s lehető sokat érzékeltessen a ke
resztény világnézet magasrendűségé

ből. Ahol szellemi vagy éppen isteni
dolog testi formákat ölt - írja Auer
-, nem mehet az végbe fájdalmas
veszteségek nélkül. Másként nem is
folyhat át a végesbe a végtelen. A
botrányköveknek azonban nem sza
bad olyan számban és nagyságban kö
rülfeküdniők, hogy bárki könnyen ál
Iíthassa: az utat, íme, elzárták előtte

a szent felé. Következik ebből, hogya
kételkedés és az ellenzés áramlatával
szemben, amely a modern ateizmus
kísérője, csakis a keresztény valóság
kritikus és felvilágosult pozitív össz
képére és a hit, valamint az erkölcs
ennek megfelelő hirdetésére támasz
kodhatunk. Csak ha az egyes hitigaz
ságokat átfogó szemléletben egybe
nézzük, az egyes parancsokat és nor
mákat innen kiindulva megvílágítjuk,
az igehirdetést és kultuszt a modern
stílus-érzékkel számoló formákhoz
szabjuk, csak akkor támadhat a sze
kularizált embernek egyáltalán az a
gondolata, hogy az egyház talán az ő

számára is hajlék lehet intellektuális,
etikai és esztétikai értelemben. Éppen
ezért az egyháznak is - mondja Auer

A KIS ÚT

- "sokkal tágabb és nagyobb laká
Iyosságot kell kifejlesztenie, mint ami
lyenre a múltban volt szüksége", Mert
ha mindez nem történik meg, akkor
közel a veszély, hogy a modern hi
tetlen már nem is fordul a keresztény
ség ellen, hanem Iemosolyogja, mint a
palesztinai parasztok és pásztorok
szintjéhez rnért provincializmus meg
kövesedését, amely az ő számára tel
jesen jelentéktelen és érdektelen. Az
ateista evilágiság pozitiv elemeit csak
a földi valóságok eleven és bátran to
vábbvitt teológiája hasznosíthatja és
integrálhatja bele a kereszténységbe
- ismétli meg újból és újból Auer.
Többé már nem elég begyakorolni
akarni a keresztényeket a lemondásba
javakról, szerelemről és szabadságról,
hanem sokkal inkább, mint valaha, rá
kell vezetni őket arra, hogy rníként le
hetnek helyesen urai azoknak. Szakít
sunk azzal, hogy "lógó nyelvvel" li
hegve és köhécselve míndíg csak a ro
hanó világ mögött loholjunk.

Ami végül a papokat illeti - zárja
fejtegetéseit Auer -, nem szabad vi
lági poziciókra törniök, amelyek az
egyházi és a világi rend kettős voltá
nak törvénye szerint - amely törvény
a történet végéig érvényes - nem jár
nekik. De ott kell állniok mindenkor
embertársaik mellett, készen a hívás
ra, akkor is, ha ezek még nagyobb há
nyadban lesznek hitetlenek, mint nap
jainkban. A mi papjaink nyugodtan
s ugyanakkor nyugtalanul teljesíteni
tartoznak üdv-közvetítési kötelessé
güket, akkor is, ha már nagyon sokan
nem kívánkoznak utána. Mert ki látná
előre, hogy kiket és hogyan emel még
Isten magához?

Tulajdonképpen nem is lenne semmilyen problémánk, családi életünkben
különösebb baj nincsen. Mégis elviselhetetlenül nehezen élünk; az ok: a meg
nem szűnő civakodás. A legkisebb kavicson is felforduló kocsi - ez a helyzet
nálunk. Szó-szót követ és persze a végén mindenkmel« minden eszébe jut;
nem túlzok, de évtizedes sérelmek bukkannak fel és valóban nem keresztényi
módon sérteget jük egymást. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs közöt
tünk szeretet, az élet megmutatta, hogya bajban képesek vagyunk komoly ál
dozatra. Annyiszor megbántam és megfogadtam, hogy uralkotlok magamo».
Egy darabig sikerül, utána még rosszabb, minden elfojtott méreg egyszerre
tör ki. Eszrevettem, hogy más családoknál is így van. Segítsenek!

Kívánsága szerint semmilyen elmé- letes", Pontokba szedve néhány meg
leti fejtegetésbe nem bocsátkozunk. figyelést írunk le, remélve, hogy lesz
Nincs is értelme, hiszen se Önt, se közöttük olyan, aminek megfontolása
mást nem kell arról meggyőzni, hogy és megvalósítása alkalmas lesz a csa
"aki a nyelvén uralkodik, az töké- ládí békesség ápolására. Tehát:
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