
A hívek felelőssége az evangelizációért

Újkeletű szó a világiak apostolkodása, lényegében a míntegv kétszáz éve tartó
európai: szekularizációs folyamat során és következtében merült föl. A keresztény
ség első századaiban még nem ismerték, nem ismerhették azt a megkülönbőz

tetést, amely Krísztus követőit és tanítványait "egyháziak" és "világiak" csoport
jára osztja. Krisztus evangéliumának hirdetése, a tanúságtétel az ő üdvösség
üzenete mellett magától értetődő hivatása és kötelessége volt míridenkínek, aki a
"vízből és lélekből" újjászületett és a keresztség révén az egyház tagja lett. Ez
az állapot azonban nem tartott sokáíg, A hierarchikus, klerikus egyház kialakulá
sával párhuzamosan teledésbe meut a kereszténységnek ilyen értelmezése. Krisztus
igéinek hirdetése, az apostolság, a hivatalos papságnak lett nemcsak elsőrangú, .de
kizárólagos feladata. Ismerjük ennek a fejlődésnek történeti, társadalmi Okait és
összetevőit, de messzire vezetne, ha itt most ezekre akarnék reflektálnt. Témánk
szempontjából ugyanis csak az a fontos, hogy ez a fejlődés nemcsak jogi követ
kezményekkel járt, hanem olyan tudatállapotok kialakulásához is veretett, ame
lyek - ugyanakkor', amikor éppoly ellentétesek az evangélium szellemével, mínt
n jogi következmények - mégis ez utóbbiaknál sokkal nehezebben változtathatók
meg, kedvező értelemben. '

Az történt ugyanis, hogy bár elvileg - és jogilag is - mínden megkeresztelt
továbbra b tagja volt az egyháznak, mint Krísztus mísztikus testének, kialakult
e mellett az általános és lelki értelemben vett egyház mellett egy szűkebb körű,

.Jgazíbb", "valódibb" és jogilag is elhatárolható "egyház", amely a hivatalos
papságból és a belőle kialakult hierarchiábol állt. Amikor a közrivelvi szóhaszná
latban egyházról beszélünk - vagy beszélnek az egyházon kívül állók -, akkor
mindig erre az "egyházra" gondolunk, - illetve gondolnak. Ennek az egyháznak
tagjai az "egyhJá:"iak", eltérően a I'világJaktól", akiknek az előbbiekétől nyilván
különböző funk~ió1át, Ieladatkörét, hivatását itt is keressük.

Nem szeretném, ha rekriminációnak gondolnák a helyzet ilyen' Iölvázolását,
csupán csak érthetőbbé szerétnék tenni néhány problémát, amin - meggyőződé

sem szerínt - el kell gondolkoznunk. Természetesen az előbbiekben leírt egyházi
-világi ellentétnek megvan az elméleti, ekkdeziológíai megoldása, arról nem is
beszélve, hogya Il. vatikáni zsinat ünnepélyesen is dekralálta minden megke
resztelt egyetemes papságát, megállapítván, hogy a történelmen keresztül zarán
dokló Isten népének egyes tagjai közott csak a karizmák tekintetében vannak
különbségek. Csakhogy - amint már említettem - itt elsősorban bizonyos tudat
állapotokat kellene megvizsgálni, és ha szükségesnek bizonyul, megváltoztatní és
összehangolni. És az már egy későbbi és könnyebben megoldható kérdés, ha az
ilyen irányú fáradozásaink során ekkleziológiai vagy teológiai problémák merül
nének fel.

Lássunk néhány konkrét példát! Valamivel több mint tíz évvel él Zsinat le
zajlása után került megrendezésre Rómában a laikusok, vagyis a világí hívek első

- és azóta is utolsó - nemzetközí kongresszusa. Nagyon sokan jöttek össze ez
alkalomból ;) világ minden részéből. Jó lehetőGég lehetett volna arra, hogy egy
sor nagyon fontos problémái megvítassanak. Erre azonban nem került sor. Az
egész összejövetelnek inkább reprezentatív, ünnepi jellege volt. Történt azonban
egy esemény, amit azóta is többször emlegettek. É6 ez a kongresszus résztvevői

nek pápai kihajlgatásán történt. VI.' Pál pápát éns.zemély szerínt nemcsak na
gyon tiszteltem, de szeréttem és becsültem is emberségéért. alázatáért. a szellem
iránti tiszteletéért. Nem az ő személyének szélnak tehát az itt következő észre
vételek, hanem annak a mentulításnak, amelytől természetesen egész nevelteté
séből és helyzetébő l kifolyólag ő sem lehetett mentes. tgy kezdte beszédét:

"k: egyház szerétettel és megértéssel tekint laikus statusban 'levő gyermekei
re, fiaira, leányaira.. .' Nyomban ideges rnozgolódás támadt· a jelenlevők sorai
ban. Voltak, akik ingerülten olyanokat mondtak, hogy most 'azonnal haza kelle
ne menni, itt nincs mit keresni és a beszédre -'{Ug figyeltek már. Majd utána
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izgatottan vitatták, melyik az az egyiház, amely .znegértéssel" és ,,szeretettel"
tekint rájuk. "Hát nem mi vagyunk az egyház? - mondták. - Vajon mí, a
Krísztus-tanítványok közössége, mí tekintünk megértéssel önmagunkra?"

No, rendben van - mondhatná erre valaki -, de hát végül is ez, csak afféle
aulikus szólásmód, nem kell eltúlozni a [elentőségét, Csakhogy, ha jól emlék
szem ugyanabban az időben - talán a rákövetkező tavaszon - hang,wtt el
ugyanennek a SzentatyálIlaok- egy nagyböjti beseéde. amelyet a római lelkipásztor
kodó pa~.l ,intézett. NagyOlll S2'JéP elmélkedésében a papok hívatésáróí, mun
kájáról, feladataíról szólva így k!1áltott fel: "Hiszen tinéktek mondotta Jézus
Krísztus, hogy ti vagytok a föld sója..., hogy ti vagytok a világ vílázossága,
amelynek vdágítania kell az emberek előtt, a ti munkátokat hasonlította a ko
vászéhoz és értetek imádkozott főpapi imájában kérve az AtYát. ihogy a vil~ban

végzett küldeté5etek során megóvjon titeket a gonosztól." Az Osservatore Romcmó
ban, amely a beszédet közölte. ott voltak a megfelelő szentírásí helyekre való
utalások is. Idézzük fel emlékezetünkiben egy pillanatra ezeket.

A Máté evangélíum 5. fejezetének 13-16. terjedő szakaszaiban olvashatjuk:
"Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való
egyébre; mínt hogy; kidobják -s az ernberek eltapossák. Ti vagytok 'a -vllág vilá
gossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha vüágot gyújtanak, nem
rejtik a véka alá, hanern a tartóra teszik, hogy míndenkínek viiliágítson a házban.
Ugyanígy a ti vtlágosságotok is világítson az embereknek, hogy j6
tetteiteket látva dicsőítsék mennyei AtY.átokat." Máté 13. fejeze~ében találjuk az
utalást a kovászra: "A mennyek országa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az
asszony, belekeverte három mérő Iísztbe s az egész megkelt tőIEC. Ján08 evan
géliumának 17. fejezetében találjuk meg végül Jézus csodálatosan SZéP főpapi

.Imáját, amelyben tanítványaiért könyörög: "Atadtam nekik tanításodat, de a
viJág gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem v>agyok a világból
való. Nem kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy" óvd meg
őket a gonosztól. Hiszen nem a víil~ból valók, amint én sem vagyok a világból
való. Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen 'a tanításod igazság, Amint
Te a vil~ba küldtél, úgy küldöm éa is őket a világba. Értük szantelem maga-
mat, hogy. ők is szantek legyenek az igazságban." '

Itt most fölvetődik a kérdés rIdnek szélnak ezek a jézusi szavak? Kire vár
a feladat, hogy a főld sója, a világ, világossága legyen? Kineik kell azon fára
doznia, hogy az Isten, országáról való tudás kovászként járja' át az egész emberi
közösséget? És kik azok, akiket Jézus nem a világból valókként. mégis a világ
ba küld, hogy ott szentként, az ~ágot szolgálják? Mindezekre a kérdésekre
- függetlenü! attól, hogy az egyes egzegéták hogyan értelmezík iaz egyes szöve
geket - a hiteles válasz aligha lehet más" mint hogy Krísztus szavai mindenkíre
egyformán vonatkoznak, aki az ő tanítványául szegődött és a keresztség. révén
az általa alapított közösségnek, az egyháznak tagja lett. De tudjuk, hogy a gya
korlatban mégis másként alakuHaka dolgok. A mind nagyobb hivőseregekre irá
nyuló törekvés, amiben egyre i.lIIJkiáJbb szerenhez jutottak a nagyon is evi.Lági, ha
talmi célok ís, olyan hatalmas tömegeket sorakoztatott fel, akikkel szemben
egyszerűen képtelenség lett volna az evangélium totális igényével fellépni. Pe
dig a Szentírás, akár az evangéliumokat, akár az apostoli leveleket olvassuk,'
semmi kétséget nem hagy .a tekintetben, hogy aki egyszer Jézushoz szegődött,

annak tökéletesen meg kell hogy változzék az egész élete, a gondolkodása, a
tudatállapota. az emberekhez, a dolgokhoz. a világhoz fűződő viszonya. A fejlődés

azonban azt hozta magával, hogy a megtérésnek és teljes odaadásnak ezt a mér
tékét csak' a papsáJgtól és abelóle Iqnővő hierarehiától, va:lamint aS'llerZetesek
től, tehát éppen az ún. egyházi emberektől várta el az egyhá.zli közmegegyezés.
A többi megkereszteltek számára egy nem nagyon bonyolult és nem is ~yOn
nehezen teljesíthető normarendszer, viselkedési szabályzat ál1í,ttatott fel, amelyet
ha valaki meg1lartott, akkor máJr jámbor kereszténynek, h~az hivőnek érezhette
magát. '

KÖteteket lehetne írni arról, milyen következményekkel járta dolgok. ilyen
alakulása az egyházra és az ~z kereszténységre nézve. A sok közül azon
ban 'most osak egyet szeretnék k.iemelni, mert témánk szempontjából rendkívül
font.omak érzem. Az eg}'lház talgjaJ.nak ez a két csoportra, "egyháziakra" és "vi-
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Iágíakra" való szétválása sok egyéb mellett azt is hozta magával, hogy az ún.
világi hívek tudatából teljesen kitörlődött, illetve az idők folyamán már föl sem
merült a felelősség érzése Krísztus ígéiért. ezeknek az igéknek hirdetéséért. Ez
a felelősség míndenestül a papokra lett ráruházva, Egyetlen világi embernek
sem jutott volna eszébe - nem is nevelték arra. hogy esz-ébe jusson -. hogy az
ó szerepe is az, hogy a föld sója, a világ világossága legyen és Krisztus szentsé
gének megtestesítője a világban. És ennek az .állapotnak uudomásul vétele su
gárzott tulajdonképpen az idézett pápai beszédekből is. noha a változás igénye
ezen a téren nem is csak a Zsinaton, hanem már jóval korábban f'ölmer-ült.

A középkor' Iolyamán kialakult keresztény -- vagy legalábbis magát keresz
ténynek tartó - Európában lényegében a íelvilágosodásig magától értetődő do
log volt az egyházi és világi hatalomnak és ebből kifolyólag a valláserkölcsnek
és az államhatalom által is támogatott közerkölcsnek összhangja, amelynek ke
retében a fentiekben leírt egyházrnodell is kiulakult, Arnikor azonban a felvi
lágosodás és a francia forradalom, majd később a polgári forradalmak következ
tében Európa-szerte bekövetkezett a két hatalmi szféra kisebb vagy nagyobb
mértékű szétválasztása, és az egyház' nemhogy nem számíthatott többé arra. hogy
az állam. szerez majd érvényt a vallásból folyó elvárásainak. hanem ezen túlrne
nóen, több helyen egy; a kereszténység-gel szemben ellenséges államhatalommal
találta szemben magát. A líberájis gondolkodás győzelme folytán olyan szekulari
zációs folyamat indult el, amilyent azelőtt elképzelni sem tudtak volna. Az em
berek mindenütt tömegesen hagyták el az egyházi közösséget,· az egyháztól már
csak mint valami társadalmi szolgáltatást várták el a keresztséget. a házassági
esketest ás a temetést. és ma már Európa-szerte jó eredménynek számít, ha egy
-egy egyházközségen belül a megkereszteltek 25 százaléka, vagyis negyed része
ún. "gyakorló hivő", vagyis a fentebb említett alkalmakon kívül is résztvesz
az egyházi közösség életében. .

Az egyház természetesen -azonnal reagált erre az új helyzetre és lényegé
ben ennek következménye volt a világiak apostolságának valamifajta megszer
vezése, akcióba .álűítása. Az első időkben főleg a nagy számban elszaporodott
egyesületek, legényegyletek, kongregációk, oltáregyesületek. vallásos íhletésű diák
mozgalmak stb. stb. voltak hivatva arra. hogy most már a világiakat is bekapcsol
ják valamiképpen az ún. "egyházi" munkába, majd az első világháború után föl
merült az Actio Catholica megindításának gondolata. Ez már kizárólag a vilá
giak öntevékenységének gondolatára épült és ebből fejlődött ki eza fogalom is:
világi apostolság. Mindezekben azonban nem volt még szó az evangelizációért
való felelősség megosztásáról.

Ez lényegében a II. vatikáni zsinaton merült fel konkrét formában. A Zsinat
korszakos jelentősége éppen abban áll, hogy az egyház itt tette meg tulajdon
képpen az első nagy lépést az önismeret terén. itt reflektált először tudatosan
arra az új helyzetre, amely lényegében majdnem kétszáz éve kialakult már és ha
nagyon óvatosan is, de lényegében kimondta: nemcsak az egyház minden tagjá
nak egyenjogúságát, hanem egyetemes felelósséget is a Krísztus által ránk bízott
tanítás tanúsítása és megértése terén.

A Zsinat idevágó tanítását az Apostolicam actuositatem kezdetű zsinati ha
tározat foglalta össze. Éppen ezért én inkább csak néhány gyakorlati szempontra
szerétném a figyelmet fölhívni. Szílárrí meggyőződésem, és ezt nem tudom elég
gé ismételni, hogyatovábblépés legfontosabb föltétele a tudatok átalakulása
rnindkét oldalon, tehát az ún. "egY'háziaknál" és a "viJágiaknál", hogy főlismer

jék és magukévá tegyék ennek a közös felelősségnek gondját. Persze nyilvánvaló,
hogy közös gondot csak úgy lehet megoldani. ha közösen megbeszéljük. A mun
ka csak az alapoknál kezdődhet meg, tehát ott, aho'! egyháziak és világiak biztosan
találkoznak: az egyházközség életében, az eucharisztia ünneplésénél. amely 
ezt Jézustól magától tudjuk -, a legfontosabb megvalósítóta közösségünknek.
Hadd említsek példákat a mindennapi életbő]!

Talán két évvel ezelőtt történt. hogy egy vasárnao reggel néhányan sürgős

meghívást kaptunk egy találkozóra. Itt járt Magyarországon egy f,rancia katolíkus
turista csoport, az ottani katolíkus ifjúsági agrármozgalorn . veteránjai látogattak
el Magyarországra. Útjuk .java részét persze vidéken töltötték és csak ez a
vasárnap délelőttjük maradt, hogy találkozzanak olyan emberekkel. akiktől azt
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remélték, felvilágosítást vkaphatnak a vallás és az egyház helyzetéről MaS(yar
országon. A csoportot az egyik budapesti egyházközség termében helyezték el,
mialatt bennünket összeszedtek és a csoport vezetője. nem tudván mi lesz a
meghívás eredménye, a biztonság kedvéért lement a templom -előtti térségre,
ahol éppen akkor hagyták el a hívek a 9 órás míse után a templomot, és sorba
megkérdezte őket ki tud franciául és ki lenne hajlandó arra, holU' velük be
szélgessen, Öt vállalkozót sikerült találnia, nőket és férf.iakat, foiatalokat és meg
lett korúakat. volt köztük egyetemi hallgató, főmérnök, a könyvszakmában dol
gozó stb. Kiderült, hogy mind az öten jól beszéltek franciául, mínd az öten lé
nyegében hasonlóan látták az egyház és a kereszténység helyzetét a mai MalU'ar
országon, olyan kimerítő és mély keresztény felelősségről tanúskodó feleleteket
adtak a nekik föltett kérdésekre, hogy nekünk alig kellett már szöínt. Ugyan
akkor azonban kiderült, hogy noha míndig ebbe a templomba és ugyanerre a
misére járnak, egymást nem ismerték."

Egy másik példa. Ezt még évekkel ezelőtt egy nyugatnémet katolikus lapban
olvastam, olvasólevél formájában. Megírta a levélíró, hogy néhány éve kint
lakik egy. város melletti kis településen, amely az utóbbi évtizedekben keletkezett.
csupa kis, ínkáob szerény családi házoöl. 11:pült egy kis templom is. és a vasár
naponként odajárók látásból jól ismerik egymást. az utcán ha találkom~. eset
leg biccentve köszöntik is egymást, de ha neki, a Ievélfrónak esetleg segítségre
volna szüksége, mondjuk, hogy vasárnap délelőtt a kertjében egy nagyobb követ
odébb tegyen, akkor Ő. a levélíró, egy agnosztikus, templomba sohasem jáN> ba
rátját hívja segítségül, akivel Etwébként sok 'közös érdeklődés és hobby-köti
össze. Az viszont, hogy valamelyik híttestvérét kérje föl, eszébe se jutna; és ha
eszébe is jutna, az esetleg még meg is sértődne, - És azután még egy, ismét ha
zai példa.

A Forrás című Kecskeméten megjelenő folyóirat múlt évi októberi számá
ban jelent meg Bálint B. András Rábízom magam Istenre című riportja. A cikk
alcíme: Beszélgetés vallásos fiatalokkal. trója, míután megállapítja. hOIlV ..a Val
lásos világnézet tehát napjainkban is komoly hatást gyakorol a fiatalokra", a
következőkről számol be: "Nekem nemrégiben, kicsit a véletlen folytán egy pe
remkerületi katolíkus közösséggal sikerült megismerkednem. A kerület: munkás
negyed, l:a.kóirn~ 70 százaléka kétkezi dolgozó; de a kertvárosi részben, két-,
legföljebb hárornszobás családi' házakban szép számmal élnek tisztviselők, ér
telmiségiek ís, Az említett, kizárólag diákokbél és diplomás fiatalokból álló. tíz
személyes társaság itt, a kertvárosi plébánia sekrestyéjében szekott összejönni
hetente egyszer, körülbelül másfél, két órára. Ezen kívül. mivel mindnyájan tagjai
a templomi kórusnak. találkoznak a szornbatí énekórán és a vasárnapi szent
misén is. S olykor, ha idejük engedi, összejárnak a templomon kívül, lévén.
hogya környéken laknak s viszonylag régóta ísmerík egymást.

A foglalkozásokat egr fiatalos külsejű és szellemű, középkorú pap vezeti,
akinek teológiai doktorátusán kívül tanári képesítése is van. Az órák formája:
kötetlen beszélgetés. Tartalma viszont adott: maguk a résztvevők határozzák meg
az év elején, miről akarnak szót váltani. A tavalva és az idei témák kÖlJÖtt sze
repeIt a munka és az ember viszonya, a barátság, a szerelern. a házasság és a
közösség kérdésköre- mind olyan dolog, ami ebben a korban föltéUenü1 ér
dekli a fiatalokat... A társaság egy.ik tagja buzgón jegyzi az elhangzottakat.
s a végén - a hittanár vezetésével, aki a vitába csak ritkán sz6lbele, - en
nek alapján fogalmazzák meg a kompromísseurnos, de azért minden véle.ményt
tükröző álláspontot."

Erre az aránylag hosszú ídézetre azért volt szükség, hogy megértsünk két
további, a témánk szempontjából fontos idézetet. A cikkíró megkérdezi a tár
saság egy'iik tagját, lát-e különIbséget a mai fiatailok. tehát az ó korO'S7Jflálya ÉS
az idősebbek vallásossága között? És a válasz: uA magam és környezetem, pél
dául a szüleím vallásossága közt nem látok különbséget, Ez nagyon íö. Anyámék
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mindig ol;yanok voltak, hogy nem adtak a fonnák.ra meg ílyesmíkre, hanem
úgy frankön csinálták. Vismnt valóban látok különbséget: az a generáció, ame
lyik úgy apámékat követően vallásos életben nőtt fel, ezt a Balatonon látom,
ahol nyacal6nk .van, szóval a 60-as évek közepéig,. amíg nem volt meg mínden
kinek mindene, addig úgy eljártak templomba. Tehát ebben akorosztálYiban
megvan .ez a kettősség, az egyik fele komolyan veszi, a másik belenőtt. egy
ideig komolyan is vette, de rnost már kényelembó.l elhagyja."

A másik idézet a cikk végéről származik. Itt azt kérdezi a cikk írója egyik
beszélgető társától: "Szerinted mi az oka annak. hogy a történelmi egyházak
ból Vli.smnyl1a.g salkan lépnek át a különböző szektákba., sokan meg egyszeríien
közömbössé válnak a vallási kérdések -Iránt t" 11:s a válasz: ..Úgy' tudom, Dél
Amerikában egyenesen nő a katolíkus Mvők száma. Igaz, Európábancsökk.en,
meg sokan lépnek be a szektákba, Miért? Nyilván az olyan helyekről kíván
keznak el az emberek, ahol nem alakult ki olyan közösség, mint itt nálunk.
Ez nagy feladata az egyháznak, hogya templomi közönségből közösséget hozzon
létre; hogy lássa az ember, hogy nem egyedül van. A mozíba beülhet valaki
egyedül.. de a templomban nem volna szabad egyedül éreznie magát. ~zt a funk
cióját még nem tölti be az egyház, itt nálunk sem. Pedig erre kellene töreked
nie. A szektákban sokkal azorosabb a kapocs, 20-30 ember jobban összefer, mint
kétszáz, A protestánsoknál ugyanez a helyzet, ka8ebbek a .gyüleke~tek, rnint
nálunk. A mí templomunkban egyébként alakul valami. kis plébánia, itt a rníse
után megállnak a kapu előtt az emberek,. beszélgetnek, barátkoznak. Ez nem
mínden, de már valami. Meg segédkeztek a templom tatarozásánál. társadalmi
munkát végeztek. szabályosan, Ugyanez a Mátyás-templomban elképzelhetetlen.".

A három példa alig kíván kommentárt. Szinte önmagukért beszélnek. 'Jelzik,
nemcsak a már ténylegesen jelentkező igényeket, 'hanem a végső soron talán
egyetlen lehetséges megoldás útját is. A plébániai közösségnek valób8n valódi
közösséggé kell átalakulnia. G1akorlatilag .persze megvalósíthatatlan az., hogy
akárcsak egyetlen vasárnapi míse hivő serege a míse után látványos tanácskozás
ra üljön össze, megbeszélendő az evengelízécíó gondjait. De az egyházközsé!'!!
képviselőtestület például már alkalmas lehet arra, hogy kiinduló helye legyen
egy bensőségesebb és felelősségteljesebb kapcsolatnak, a pap mint vezető és a
hivők mint vezetettek között. A viilágjiak apostolságát, ha valami érteímet akarunk
adni ennek a szónak, én nem tudom másképpen elképzelni, rnínt ahogy azok,
akik az eucharísstíkus asztad körül .. csoportosulnak, megismerjék egymást és ne
valamilyen magán jámborsági aktusként vegyenek részt benne. hanem úgy éljék
át, mint a Krisztusra em1áke7JŐ kJÖ7.ÖS6ég tanús~lét. Nem tAldok semmiféle
apostoli rnunkát : elképzelni, ha nem tudom, hogyan ~ndo1kozik róla, mit akar
te.n.ni ezen a téren a testvérem. Er6t, hitet, és okossáiot is csak egy ilyen kö
zösségből lehet, merítem.

Nagyon könnyen lehetséges, hogy az a szekularizáció. a vilá!i(nak az az el
keresztén.ytelenedése. amely mi61lt l8llltlYÍt· sopánkodlUnk., talán nag,v nye~Ré

lesz. Hiszen vísszatérít bennünket 16l!lÓsibb for:rIáslmkIhlÓlZ és alkalmat ad arra, hom
a keresztény közö&9égek v8!lóbaJn azt a szerep~t játsszék, amit alapítójulk, szánt
nekik, amikor a sóhoz, a kovászhoz vagy a világossághoz hasonlította öket. Tehát
csupa olyan dologhoz, amik valamiképpen csak áthatják a környezetüket anélkül,
hogy teljesen azonosulnának vele. A v:ilágosságnak valóban csak viIágitlm.ia kell
a lakásban és nem -berendeznie azt. ts he mege.Iégnünk ez:llel a szereppel. és
azt úgy töltjük be, mint az első kereszténvköz&ségek. akikről. az Apostolok
Cselekedeteiben olvashatunk, akkor eleget teszünk. annak. a 'legfontosabb krisztusi
programnak iB,hogy arról leg-/Üllk föllsmel"het.6ek. hogy szeretjük egymást nem
csa.k szóban, hanem egész magatartálPUnkk.a1; és a kereszténySég egész eddigi
története bi2lOnyitja, hogy ahol ilyen valódi szeretetközlls$égek jelentek meg, ott
sugár~ is megindult és mindenki által láUlatóvá vált. .
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