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A MEGOJULO HITl:LMl:NY 

Gerhard Lohfink az Ojszövetseg professzora a Tübingeni Katolikus Egyetemen. Pontosan 6t-
gondolt es kiegyensulyozott szentir6smagyar6zati iranyt kepvisel. Kutatasi területe mindenek 
elc5tt az, hogy a vi/6g vegerc5/ sz6/6 ujszövetsegi tanitast a modern vilag hit- es imae/etebe 
il/essze be, Felszabaditja a bibliai szem/eletet a korahoz kötött nezc5pontokt6/ es igy a mai, 
kritikailag gondolkod6 ember szamara is hihetc5ve teszi a kinyilatkoztatas a/apigazsagait. 
Teo/6giai meg/6t6sait könnyeden es meggyc5zc5en tudja 6tültetni az igehirdetes minden-
napi nyelvezetebe. 

Az itt közölt tanulmany egy, meg nem pub/ik6/t elc5od6s6nak szövege, me/yet a szerzc5 
1976 c5szen küldött meg a TEOLOGIA olvas6i szamara. 

1647-ben Blaise Pascal, a francia tud6s olyan kiserletet tervezett, amelyben egy higany-
oszlop segitsegevel kimutatja a legnyomas függeset a magass6gt6I. Kiserletet egybekap-
csolta a Clermont-t6I delre fekvö magas hegy megm6sz6s6val. Ez az esemeny volt az elsö 
alkalom, amikor kiserletileg is igazol;tak a legnyomas es magassagvaltozas összefüggeset. 
Termeszetesen az 1647. evi nevezetes hegym6sz6s nem az elso fizikai kfserlet az emberiseg 
törteneteben. Megis olyan kiserlet, amely mindmaig jelkent hat. Jele, utjelzoje lett az egzakt 
kiserleti tudom6nyok mindent magaval ragad6, az emberiseget elbuvölo gyozelmi utj6nak. 
l;s ez az ünnepi felvonulas mindmaig tart. Meggyozo ereje al6I senki sem vonhatja ki magat. 
At. egzakt tudomanyok olyan kiserleti rendszerekkel dolgoznak, amelyeket mindenkor isme-
telni es ellenörizni lehet. A jelenben is mindannyian ateljük, hogy mikent valtoztatja meg az 
egzakt tudomany a vllagot. Latjuk, hogyan törtennek az uj feltalalasok, hogyan tervezik meg 
a talalmanyokat, hogyan teszik lehetöve a fejlodest, ami az emberi tudast egyre jobban 
gyarapitja. Felmerül a kerdes, ha ez igy halad tovabb, vajon nem fog-e a hit remenytelenül 
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lema_r?dni vagy megrekedni eddigi utjcin? Hiszen ugy tünik, hogy a kereszteny hitböl eppen 
fz. h1anyzik, amiben az egzakt tudomciny kitünik: a kiserlet, a mindig megismetelheto kiser-
eti ,rendszer, - az a lehetöseg, hogy utona merjenek es mindenki meggyözödjek r61a. 

ieh?~ ? , közvetlen igazolcisnak - verifik6l6snak -, vagy a tevedes kimutat6s6nak - a 
alz1f1kalasnak a lehetösege hicinyzik a hitböl. 

A. KERESZTENV HIT VALSAGA. Eppen emiatt a szemlelet miatt jutott a kereszteny hit ma 
minden eddiginel nagyobb v61s6gba. Egyre inkcibb felmerül a kerdes, lehet-e es szabad-e az 
e~bernek ma meg valamit „hinnie"? Vcillalhat-e a modern ember olyasmiert felelösseget, 
mint a hit? Hiszen ugy tünik, hogy a hit semmi mcis, mint olyan sötet es vak bizalom, amit 
hem l~~et felülvizsgcilni, amit semmifele kiserlet nem erösithet meg. Ügy 16tszik, hogy a 

1 ~l_yzetunk olyan a hittel, mint aze az embere, aki sötetben tapogat6zik. Hogy vajon megta-
alia-e a helyes utat, vagy sem, - az többe kevesbe a szerencse dolga, ezt eiere sohasem 

t~dhatja. - Mivel a mai vil6gban szinte mindenütt a kiserleti m6dszer jut ervenyre, azert a 
~ittef szemben gyakran szorong6 erzes tcimad bennünk. Sok kereszteny ezt a szorongcist nem 
15 kepes szavakba foglalni, bar j6 ideje el benne. Es minel eröteljesebben ervenyesül az 
eh~zakt, a kiserleti, a tapasztalati gondolkod6sm6d, anncil jobban fokoz6dik a kereszteny 

it va16s6ga -, hacsak közben nem törtenik valami m6s I Mert fel kell vegre ismernünk, 
~o~y hit teren is lehetseges valamifele kiserlet. Nemcsak az egzakt tudom6nynak van kiser-
etJ modszere, hanem a hitnek is. A „kiser/et" - ami az „experimentum" latin sz6b6I ered -
nem je/ent mast, mint tapasztalatot, megtapasztalast. 

A HIT MEGTAPASZTALASA. Minden ketseget kiz6r6an letezik hitbeli elmeny, olyan elmeny, 
0melyben elmelyedhetünk, olyan tapasztal6s, amely mindegyikünk sz6m6ra nyitva 611 es 
amelyben ujra es ujra reszesedhetünk. Arra o kerdesre, miböl 611 ez a kereszteny elmenyta-
J?asztaI6s, ezt v6laszolom: mindenek elött harom e/emet tartalmaz: o belsc5 beke, a vigasz 
es oz öröm e/menyet. M6r ebböl is nyilv6nval6, hogy itt nem olyan elmenyröl van sz6, amely 
a felülethez kötödik, amely gyorsan jön es ugyanolyan gyorsan el is tünik -, hanem olyan-
r61, amely szlvünk melyen születik. De nem is olyan tapasrtal6s ez, amire könnyen es olcs6n 
~ehetünk szert, amit - hogy ugy mondjam - ,,ut6nunk dobnak". Van, amikor az embernek 
';J:d~:i:atot kell hozni erte, oda kell adni valamit eleteböl. De ha egyszer volt valakinek ilyen 
e ~enye, azt soha többe nem felejti el. Hogy is irhatn6m le ezt a kereszteny elmenyt? -
]01an szent Peil levelei segitsegevel? Amit ö leirt, annak minden sora olyan tapasztaI6sb6I 
akad, amirol itt sz6 van. De a pcili levelek elemzese sok idöt venne igenybe. Ezert csak arra 

tudom kerni az olvas6t, hogy tekintsen vissza sajcit eletere, keressen benne olyan tapasztalci-
s~kat, amelyeket ö maga elt cit. Volt-e mcir olyanban resze, hogy minden külsö nyugtalan-
~ag ellenere is e16rasztotta o belsö beke? Atelt-e m6r olyant, hogy vqlamit önkent odott oda 
es ?kkor hirtelen megerezte, hogy most többje van, mint volt - rendkivüli öröme es vigasz-
tolas?, Atelte-e azt, hogy hib6jcit beismerte, bevallotta es eppen ebben a vallom6sban v61t 

ensoleg szabadd6? V6gy6dott-e valaha arra, hogy j6 legyen, nemcsak alkalomszerüen, ha-
nem egeszen es mindvegig? Volt-e m6r valoha olyan melyseges, csendes öröme, amelyet 
ember nem odhat, es omely mindig kapcsolotbon tort oz lstennel? Aterezte m6r egyszer is 
azt a megrenditö elmenyt, hogy most lsten elött 611 es többe nem terhet ki elöle? 

A HH MEGVILAGOSIT. Mindezek különfele megnyilv6nul6si form6i oz egyetlen olopelmeny-
nek: a hit megtopasztol6s6nalf. Mindenki eljuthat ilyen elmenyekre, szerezhet ilyen tapasz-
to_latokat, ha vol6bon hisz es lstenre hagyotkozik. Hinni teh6t nem egyszerüen annyit jelent, 
mint vakon a sötetbe ugrani. A hitnek vonnak elmenyei, tapasztal6soi, söt kiserletei is. Egy-
528! kezdjünk el vele mi is kiserletezni. Pr6b6Jjuk ki, mi tesz bennünket boldogabb6: ha 
9Yulölünk, vagy ha szeretünk? Pr6b61juk ki, mi biztosit sz6munkra több beket: ha m6sok 
ren~elkezesere cillunk vagy ho csok mindig magunkra gondolunk, Kiserletezzük ki egyszer 
ezt_ .'5.= Neh6ny heten 6t ne im6dkozzunk, ne gondoljunk lstenre, .,hagyjuk Ot ki egeszen 
? Jatekb6I", feledkezzünk meg r6la. Ut6na hosonlftsuk össze ezeket a heteket eletünk azon 
kdejevel, omikor im6dkoztunk, lstennel eltünk, amikor r6tekintettünk, felt6rtuk elötte szivün-
~t. Vizsg61juk meg magunkat j6zanul es hibomentesen - ahogy egy kiserlethez illik -, 

hikor _voltunk boldogabbak es melyik volt az embersegesebb eletm6dunk~ Nem felek t~le, 
?9.Y ilyen kock6zatos kiserletet tan6csoljok. Saj6t tapasztolatomb61 tudom, hogyan veg-

zo~ik, - A lenyeg az, hogy merjünk vegre egyszer rahogyatkozni lstenre, bizzuk, mogun~at 
egeszen r6 es akkor eszrevesszük, hogy vajon eletünk fenyesebb lett-e vagy sötetebb, b1z-
i~s';'bb, vagy bizonytalonabb, ertelmesebb vagy celtolanabb. Ezert 6flitom, hogy van valodl 
h!telmeny, letezik a hitben is kiserlet, - hogy nemcsak sötetseg van a hitben, hanem a 
1tnek van fenye, ragyog6sa is. 
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Mindenesetre oz, omit eddig mondtom, meg nogyon egyoldolu. A kereszteny elmeny 
nemcsok egyes embernek esetleges elmenye, nem csup6n oz en belsö tereiben lezojl6 
toposztoI6s, nem csup6n visszovonuI6s soj6t szivünk melyere, hogy ott megtol6Ijuk lstent. 
Nem, a kereszteny e/meny egyidejüleg a m6sikkol együtt megtoposztolt elmeny, a közös-
seg elmenye, elmeny ozokkol, okik ugyonozt oz utot j6rj6k. 

HITlJNK TORT!:NETE. Egy6ItoI6n nem oz o helyzet, hogy egyedül 6llunk soj6t hitelmenyünk-
kel, ,vagy hogy mindig a nullpontr6I kell kezdenünk toposztoI6sunkot. Ami kor 6teljük a lelrt 
elmenyeket, okkor egy olyon hosszu törtenelembe lepünk be, ahoi m6r sokon j6rtok elöttünk. 
Hiszen o mi hitünk m6r Abroh6mn6I kezdödött, vele, okit lsten kihivott szülöföldjeröl es uj 
hoz6bo vezetett. Hitünk mely összefüggesben von M6zes hitevel es Jeremi6s hitevel. Hitünk 
bensö kopcsolotbon von szent Peter, szent Pol es szent Ferenc hitevel. A kor6bbon elö ke-
resztenyek hitelmenyei m6r mogukbon hordozz6k o mi hitünket is. Hitünk tehat egy hosszu 
es melyseges hittörtenetnek a folytot6so. Hitünk sok-sok nemzedek elmenyeiböl sürüsödött 
össze, de ismetelten megujul6, mindig uj szovokbo foglolhot6 es ujb6I összerendezett együt-
tese ozoknok oz elmenyeknek, omelyekben több mint h6romezer eve reszesednek oz embe-
rek. Ezeknek az elmenyeknek nök es ferfiok, fiatalok es idösek, egyesek es csoportok egyar6nt 
reszesei voltok. llyen hitelmenyek jelentkeznek a boldogs6gbon es a nyomorus6gban, egesz-
segben es betegsegben, szentsegben es bünben. 1:s ezekben oz összefüggö es ismetlödö 
istentoposztoI6sokbon piros fon6Ikent huz6dik ugyonaz az alopelmeny: lsten nem valomi 
t6voli idegen, honem közeli es szeretö lsten. ö o „megbizhat6" lsten, oki akkor is megtart-
jo hüseget, ho az ember hütlenne v6lik. Ugyonokkor ö oz obszolut ür, okinek tekintete elöl 
senki sem vonhotjo ki mog6t es nem lel bekere többe oz, aki töle elszakodt. 

A „KINYILATKOZTATAS" FOGALMA. Hozz6szoktunk ohhoz, hogy o kereszteny hitet o kinyi-
latkoztatas szerint szemleljük. Azt mondjuk: oz lsten kinyilatkoztatta magat. A kereszteny 
hitigazsagok kinyilatkoztatott igazsagok. A keresztenyseg kinyilatkoztatott val/6s. A „kinyilot-
koztotas" fogalma o felvil6gosod6s 6to döntö kifejezes lett o keresztenyseg lenyegi össze-
foglal6s6ra. Meg vagyok gyözödve arr6I, hogy a kinyilatkoztatas fogolmo nelkül nem sokra 
jutottunk volna, mert ez o fogalom hitünkröl volomi lenyegeset es döntöt mond ki. De arr6I 
is meg vagyok gyözödve, hogy a kinyilatkoztat6s fogalm6t gyakran es veszelyes m6don 
felreertik. A kinyilatkoztat6s egy6ltol6n nem azt jelenti, hogy az lsten „kivülröl" beszel 
bele a mi vil6gunkba, vagy eppen onnan „felülröl" rendeli el a mega igozs6gait. A ki-
nyilatkoztat6s sokkal ink6bb ozt jelenti, hogy mi, emberek a hit, a remeny es a szeretet 
meresz kock6zataiban 6teljük a magunk istenelmenyet, es lsten ezekben az emberi es 
evil6gi taposztolasokban t6rja fel önmogat elöttünk. lgy teh6t szilardan hihetjük, hogy 
a keresztenyseg a kinyilatkoztatott igazs6gokb6I el, - de egyidejüleg meg lehetünk gyö-
zödve orr6I is, hogy a keresztenyseg nem m6s, mint összegyüjtött es ezerszeresen „kikiserle-
tezett" hitelmeny. Leirhatjuk o keresztenyseg lenyeget ugy is, mint lstentöl közölt ki-
nyilotkoztat6st, es igozunk von. Am leirhotjuk o keresztenyseget ugy is, mint hitelmenyt, 
mint o legbelsöbb melysegekbe hatol6, lstentöl nekünk oj6ndekozott istenelmenyt, - es 
okkor is eppen ugy igozunk von. Amint lelrhotjuk Jezus Krisztust ugy is, mint lstentöl küldött 
kinyilotkoztot6t, de ugyonokkor beszelhetünk Krisztusr6I, mint olyan emberröl, oki lsten feie ki-
mondhototlon es vegtelen nyitottsagbon elt es olyan tökeletesen egyesült istenelmenyeben, 
hogy öbenne lsten teljesseggel kimondhotto önmog6t. 

A keresztenyseg teh6t o hitelmenyek olyon hosszu törtenetenek foghot6 fel, omely Abro-
hammol kezdödött es Jezus vegsö es kimondhatotlon istenelmenyeben erte el csucspontj6t. 
Ettöl kezdve a kereszteny ember hitenek kock6zataiban es kiserleteiben mindig ujb6I meg-
toposztaljo a keresztenyseget ugy, mint sz6mtolan sok ember megelt, 6tszenvedett es vegül 
felszaboditott istenelmenyet. Olyan emberek toposztoI6soi ezek, okik hittek. Ez o felismeres 
az ut6bbi evekben nekem magamnak is igen sok b6tors6got es bizalmot aj6ndekozott. 
Csok ebböl o bel6t6sb6I kiindulvo tudtom megerteni sok mindent o Bibli6bon. Peld6ul 
o következöket: 

AZ öSEGYHAZ MEGTAPASZTALASAI. Az Apostolok Cselekedeteiben gyokron sz6 esik orr61, 
hogy o hiveket milyen mely öröm töltötte el - o Szentlelektc5I elrogadtot6sbo estek -, 
belsöleg megvigasztal6dtak -, összejöttek a szlv örömeben es egyszerüsegeben -, egybe-
gyültek im6ro es megbeszelesre -, es ilyenkor oz lsten uj utokot mutotott meg nekik. 
Mogunk is könnyen össze611ithotunk ilyen szentir6si reszeket. Regebben ezeket o kijelente-
seket j6mbor tulz6soknak, Luk6cs evongelisto „v6gy61moinok" tortottom, oki eszmenyi kepet 
akort festeni az elsö közössegekröl. Mo m6r m6skent gondolkodom erröl. A legut6bbi ev-
tizedekben egesz vil6goson kimutott6k, hogy o tiszt6n dogmotikus rendszerü keresztenyseg-
nek nincs többe jövöje. A „tiszt6n dogmotikus keresztenysegen" olyon keresztenyseget er-
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tek, omelyben o tonftasi elvek 6llnok az elsö helyen, es ahoi oz emberek csok esszeru 
meggyözödesekhez rogaszkodnak, de nincs többe kereszteny elmenyük. 
, (',z ut6bbi evtizedekben felismertek, hogy a hit mindenütt, ahoi csak teret nyitottak oz 
elo kereszteny megtapasztal6snak, egyszerre üdeve es vonz6v6 lett. A közelmultban sok 
kereszteny csoport es sokfele olyan közösseg keletkezett, omelyekre fel kellett figyelnünk. 
S~amos egyh6zi közösseg van, ahoi valami hirtelen megv6Itozott, - o csoportok es közös-
segek felt6rultak a kereszteny elrneny sz6m6ra es most egyszerre kimondottan es pontosan 
ugyanazokat o megtapasztaI6sokat elik 6t, amelyeket Luk6cs irt le. Ezert hiszem ma m6r 
azt, hogy Luk6cs nem v6gy6Imait frto le, hanem o vaI6s6got. - H'a Luk6csn6I, meg ink6bb 
P6In6I, oly gyokran esik sz6 a Szentlelek örömeröl, bekejeröl es vigasz6r61, arr61, hogy 
lsten uj utot mutatott meg -, hogy a hit gyözedelmeskedik, - hogy az lsten Lelke min-
dent megv61toztat, - akkor ezek egy6ItaI6n nem „v6gy6Imok" voltak, hanem ez volt a teny-
legesen megtopasztolt va16s6g. 

~H(?L A NYELV FELMONDJA A SZOLGALATOT. Meglehetösen sokot sz6Itom a kereszteny 
elmenyröl, meg pedig azert, mert meg vagyok gyözödve, hogy a kereszteny hit vegsö soron 
n~m o szigoruan örzendö tanbeli elvek rendszere, hanem olyan elmenyeknek es topaszta-
!~soknak a törtenete, amelyet lsten tart fel sz6munkra. Ezen az uton m6r sz6mos ember 
Jort elöttünk, ebbe a törtenelmi folyamatba mi is belephetünk es nekünk is tov6bbitanunk 
~e[I elmenyvil6gunkat, tapasztalatainkat m6sok sz6m6ra. Sokszor taI6n az a benyom6sunk, 

ogy ma ritka vagy nagyon keves az igazi, elö kereszteny taposztaI6s -, ezert szeretnek 
P0 ntos megkülönböztetest tenni. Meg vagyok gyözödve arr6I, hogy ma is sok keresztenynek 
van komoly im6ds6gelmenye. Sokan vannak, akik keresik lstent es sokan meg is taI6It6k 
Ot. Sz6mos ember val6ban elmondhatja, hogy öröme az lsten, hogy ha Krisztusert 61doza-
t_o~ hozott, azt sz6zszorosan visszakapta. Azok sz6m6ra, akik megvaI6sitott6k, hogy m6sokert 
elienek, e topasztaI6s sok öröm forr6sa. Sokan vannak ma is, akik sz6tlanul es türelmesen 
napr6I napra lelkiismeretük szerint cselekednek, b6tran lstenre hagyatkoznak es Benne nem 
csalatkoznak. Nem, en egy61taI6n nem gondolom, hogy mo m6r nem volna kereszteny 
ri:,egtaposztal6s. De ugy 16tom, hogy ezek az elmenyek csak ritk6n jutnak napfenyre, hogy 
v~s,szotartjuk es nem merjük elmondani ezeket. Szinte szegyelljük öket es ezert nem beszelünk 
ro uk. 1:s mivel ritk6n mondjuk el hitelmenyeinket, ma m6r szinte kihaltak a helyes ki-
fejezesek, amelyekkel tapintatosan es megis öszinten közölhetnenk ozokot. Nem egyszer 
saj6t testverünkkel sem merünk im6ds6goinkr61 beszelni. H6zast6rsok restellik elmondoni, 
hogy lsten meghallgotta keresüket. Gyermekeink elött titkoljuk lstennel folytotott ketse-
geinket, küzdelmeinket, keresesünket es r6taI6I6sunkat. 

l:s milyenek az istentiszteletek? Mar regen nem ozok o „helyek", ahoi minden egyes 
E;mber szobadon kifejezhetne örömet es b6nat6t, szorong6s6t es boldogs6g6t, dicseretel 
es h616jat. Ez nem volt mindig igy es nem is keif, hogy mindvegig igy maradjon. Arnig 
ozonbon istentiszteleteink 6tolokulnak, oddig szükseg van egyh6zközsegeinkben olyan kisebb 
megbeszelesre hivotott csoportokra, ahoi oz emberek erzik, hogy befogodj6k, helyeslik öket, 
ahoi kötetlenül im6dkozhotnok es közvetlenül kicserelhetik hitelmenyeiket, ahoi Szentir6st 
olvosn6nok, megterveznek o r6szorultok t6mogot6s6t es o nehez helyzetekben egym6st is 
kölcsönösen segitenek es b6toriton6k. l:ppen erre o kölcsönös segitsegre von sürgosen es 
feltetlenül szüksegünk. M6skülönben hogyan letezhetnenk mi, keresztenyek egy olyon vil6g-
bon, omely elidegenedett, vogy közömbösse v61t o keresztenyseggel szemben? 
. Ho csok o hegyi beszed etik6j6t nezzük, m6ris r6jövünk, hogy oz oz ember, oki egyedül 
oll ebben o vilagbon, aligho vol6sithotjo ozt meg. Jezus megköveteli o belso szobods6got 
0• vogyonnol szemben, o töretlen hüseget o h6zost6rsok között, a keszseget o feltetel nelküli 
ki_engesztelödesre, 0 sziv tisztos6g6t, o lemond6st oz eröszokr61 es oz obszolut igozlelkü-
seget, Mindez csok ugy teljesithetö, ho oz egyeseket oz egyh6zközseg 6vjo es vedelmezi, 
egy olyon közösseg, ahoi mindezt o krisztusi ton6csot közösen pr6b61j6k ujb61 es ujb61 
~eg_vol6sitoni es ehhez egym6snok testveri m6don segitseget nyujtonok. Csok egy ilyen to-
rutv~inyi közösseg fedezeteben vol6sithot6 meg o hegyi beszed követelmenye. Jezus el~on: 
doloso a tonitv6nyok közössege sz6m6ro jelent felsz61it6st. De vajon a mi plebonio1 
egyh6zközsegeink vo16bon ilyen közössegek-e? Jezus tanitv6nyi közössegenek ertelmezik-e 
ozok mogukan Tudat6ban vonnok-e o keresztenyek oz egyh6zközsegekben egym6s ir6nti 
felelossegüknek? Az egyh6zközsegben törekednek-e o jezusi elgondo16s megval6sit6s6ra? 
Tudo~abon vonnok-e, hogy minden egyh6zközsegnek egyszeri es megismetelhetetlen törte-
nelm, feladato von lsten elött? 

MA Kl:TFl:LE EGYHAZKOZSl:G VAN. ltt erkezünk ohhoz a ponthoz, ahoi elkall6dhotnok 
saj6Jos kereszteny elmenyeink, ozok, omelyek oz Üjszövetsegben mog6t6I ertetodoE:k voltak. 
Az 0 si egyh6zközsegi öntudot korunkbon kevesse tal6Ihot6 meg. De a fordulot mor lassen 
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kezd kirajzol6dni. A legtöbb helyen uj kezdemenyezeseket tal6Iunk. l:n jelenleg meg csak 
ket megval6sult lehetöseget I6tok. 

Az egyik az „e//6t6 egyhazközseg". ltt egyetlen lelkip6sztor vegez mindent, az igehirdetes-
ben, a szentseg kiszolg6Itat6sban saj6t magat „adminisztr6Ija". Az ilyen helyen kevesen 
erzik magukat felelösnek, a hivek csak egym6s mellett eldegelnek anelkül, hogy mint igazi 
keresztenyek tal6Ikozn6nak is egym6ssal. Hi6nyzik a hitelmenyek kicserelese, eppen azert, 
mert nincs is lenyeges kereszteny elmenyük arr6I, hogy a hivök közössegeben elnek. Ma meg 
ez a leggyakoribb közössegi forma, amit en „ell6t6 egyh6zközsegnek" nevezek. Felö azon-
ban, hogy az ilyen közössegben csakhamar nem lesz semmi „ell6tnival6". Sorvad6sban fog 
elhalni, meg akkor is, ha egy ideig mesterseges t6pl6I6ssal tartj6k eletben. 

A masik lehetöseg annak az egyhazközsegnek a kialakit6sa, amely val6ban kö1össegkent 
ertelmezi önmagat. ltt szamos önkentes munkat6rs van es mindannyian felelösnek erzik 
magukat. Ezen az egyh6zközsegen belül olyan kisebb körök alakulnak, ahoi az azonos 
koruak es erdeklödesüek kerdeseket es v6Iaszokat adhatnak egym6snak es ebben a köl-
csönössegben elik meg hitük közösseget. Az ilyen egyh6zközsegekben alakul ki a keresz-
tenyek igazi p6rbeszede a közös hitelmenyekröl, itt segithetik egym6st abban, hogy a vil6g-
ban vaI6ban kereszteny m6don eljenek. Biztos, hogy az ilyen közössegben is jelentkezhet 
a csöd, a bün es a kereszt hom6Iya. De meg bizonyosabb, hogy mindig lesz benne husveti 
öröm, ujabb es ujabb istenelmenyek, a megujit6 Lelek elö megtapasztalasa. Ezeknek az 
egyhazközsegeknek van eletük es egyedül ezeknek lesz jövöjük 1 
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