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LlU.EK SZERINT l!:LJETEK! (Ga l 5,16)
Valószínüleg nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogya Szentlélek úristennel szemben könnyebb szélsőséges magatartást kö vetni, mint a helyes úton haladni. Egyes hivőknél annyira a " ha r m adi k " isteni Szem ély
helyét foglalta el, hogy úgy látszik, nem jut már idő és erő a Vele való
kapcsolat ra. Legföljebb csak pünkösd napján eszmélnek rá létezésére.
Más ok mintha "fölfedezték" volna működését, s ettől megittasodva rendkívüli megnyilvánulásait keresik, ezeket tartják a kiválasztottság zálo gának. Az egyház Wrténelme is mutat hasonló jelenségeket. Nem sz űk
séqes, hogy visszamenjünk a montanistákig vagy az alumbrados ( "felvilágosultak" ) túlhajtásaiig. Elég összehasonlítani a zsinat előtti szolid,
egységes - bár inkább racionalista színezetű - vallásosságot azokkal
a változások kal, amelyeket azóta látunk, hogy a jó János pápa kitárta
az Egyház ablakait a Léleknek. Annyira felrázta, hogy sokszor kavarodásnak tűnik.
A nehézségek egyik okát abban találhat juk, hogy a Lélek működése
a legkevés bé hozzáférhető szám u nk r a. Emberileg neh éz valamit követnünk, am i t nem t udunk elképzelni, tárgyiassá tenni. Vagy nem törődünk
vele, vagy pedig a m agunk elgondolásait v etítjük beléje. Bár Krisztus
földi élete kétezer évvel el6ttünk játszódott le, az örök Ige megtestesülése mégsem ma r ad teljesen idegen számunkra: a palesztinai utak, amelyeket r ótt, nem sok ban különböznek a mi vidékeinktől; tanitását hallani tudjuk; szenvedé sét érezzük. A teremtő és szerető Atyát pedig meg sejtjük emberi apaságu nk on és anyaságunkon keresztül: életet eredeztet, törvényeket szab . . . De a Lélek? Nem olyan, m int a test, jóllehet
ő élteti; a legmélyebb valóság emberi voltunkban, mégis megfoghatatlan.
Ha valak i ebből azt következtetn é, hogy akkor jobb lenne nem sokat
beszélni a Szentlélekről, az csak megerősítené a tévúton járókat. Mert
egyik hibánk éppen az, hogy nem eléggé elmélkedünk róla, nem eléggé
éljük boldogító jelenlétét. " Ren d k i vü li sége" nyújt alkalmat a szélső
séges állásfoglalás okra. Kétségtelen, hogy Krisztus nem ezt akarta. Legnagyobb aján dékát nem messzi ünnepnapokra tartotta fenn. Kivánja,
hogy a L élek m indi g vigasztaljon, hisz örökké velünk marad ( Jn 14,16),
hogy vezessen a t el j es igaz ságra (Jn 16,13). 6 tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermek ei vagyunk (Róm 8,16). Megváltott, istengyermeki életünk a mindennapnak szól , az "átlag" keresztény életben kell.
hogy me gnyilvánuljon. A L élek b ől ke ll tehát élnünk nap mint nap, szün telentll, őt kell hallgatnunk, tőle e rősö dnünk. Amint Jézus életét a L élek
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tölti be fogantatása
Szentlélekb6l!
,

e lső

pillanatától, úgy születünk új j á mi is vizM l és

Nemeshegyi P éter tanulmánya szépen érzékelteti velünk a Lélek mú·
ködését. Gyümölcseit nyolc pontban f oglal ja össze. Csak a nyolcadik
vonatkozik a rend kivüli adományokra. Ezek is fontosak, hisz a L élek
mindannyiunkat személyesen szeret, mindegyikünknak sajátos talentu·
mokat is ajándékoz . Csalóka lenne azonban csak ezeket nézni, és a mind·
annyiunkat gazdagító kincsek et alhanyagolni. - Farkasfalvy Dénes az
Apostolok Cseleked et ein ek tükrében bemutatja, mennyire a L élek vezet·
te az 6segyház minden m egnyilvá nulását, mind "szabad múködésében",
mind hierarchikus szervezetében.
Mihályi Gilbert lit urgiku s tanulm án yáb ól kit űnik; m ennyire keresi
a ma egyháza is a L élekkel való töltekezést. A megújított liturgia sokkal
jobban kidomborít ja teo ékenus éqét, m int a r égi. - S zéneszí Miklós
( Ri o de Janeiro) az Irás k ét szakas zán elmélkedve utal azokra a tö rek·
v ésekre. am elyek k el egy nagyváros h iv ei próbálnak a Lélekbe kapcsolódni. - A L élek tü ze lobbant lángra a Follereau-házaspár szívében is,
amint Puskely Mária tanulmányában láthatjuk. A szer etet az ő legér t ékesebb , m eg nem szúnő adománya.
A LélekMl való táplálkozás kiváltságos mozzanata az ima. Annand
J . Nigro ( Ka nada) ennek ke dve s és szem ély es módjára ad tanácsokat. De fölm er ül a k érdés: hog yan tudom eldönteni, l sten szelle me vezet-e
val ój ában, vagy lidércfények vonzanak? Mindenekelőtt a megfe le l ő m agatartást kell k iépíteni magunkban, ha el akarjuk kerülni mind a nyárspolgáriság, mind a szek tásság veszélyé t . Erősödni kell a hitben, amelyik
imával és tiszta szánd ékkal keresi lst en akaratát; készségesen kell az
egyház és l el ki v ezet őnk f elé forduln i; na gyl elkúen vállalni a K ri sztushoz vezet6 ú t áldozat ait. I gy f el k észülve vizsgál j u k meg a bens6nkben
felmerülő indításokat. Ebben segíts égünkre lehetnek a lelkiélet klasszikusainak ú t mutatásai, mint pl. Loyolai Szent l gnácéi ("a szellem ek
meg k üZönböztet ésének " szabályai ) . Fők ént pedig szem előtt kell tartani,
mit eredményeznek ezek az indítások saját l el k i él etü nk ben és a közösségben. Franz Hengsbach német püspök nagy böj t i beszéde erre ad szempontokat.
Az önz és, a v ilág hangja t úl akar j a szárnyalni a Lélek szavát. Szüntelenül kell tehá t i m ád ko znu n k : ,,Jöjj, Szentlélek Úristen! Add, Uram ,
a hiueknek, benn ed bizó népeknek , hétszeres kegyelmedet!"
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TANULMÁNYOK

Nemeshegyi Péter
A SZENTL~LEK GYDMOLCSEI
Az első keresztén yek alapélménye ez vo lt: "Betölt ött bennünket az lst en
Lehelete, Krisztus Lehelete! Bennünk él. ragyog, rnúködlk a Szentlélek! Mi
vagyunk azok, akikben bet elj esedett az Irás: ,Ezt mondja az Úr : Szolgáimra
és szolgálóimra kl áraszt om Lelkemet' (Csel 2,18 = Joel 2,28-30) ,Ezt rnondja
az Úr: Az én Lelk emet oltom belétek' (Ez 37,27) 'Ezek a kereszté nyek hitték, élték: Velünk az lsten! Bennünk lüktet az lsten
élete! A Szent lél ek, mi nt hat almas v ízáradat, magával ragad; mint óriási láng,
átt üzes ít: mint az lsten viharos lehelete, éltet; rnlnt Isteni Lélek, lelkesít.
A keresztények meg volt ak g yőzódve a Szent lélek g yő z h et et l en e r ej é r ől ,
de egyben tud ták azt is, hogy sohasem erősz ak oskodik . Végt elen erej ének
ellenére van benne valami abból a finom csendességból, amelyet Ill és próféta
tapasztalt meg "eny he s zellöt -k ént (1 Kor 19,13) a Hóreb hegyén. A Szentlé lek nem kényszer ít senkit, ezért mindig vannak emberek, akik "ellenállnak
a Szentl éleknek" (Csel 8,5) , . szomorúságo t okoznak az lsten Lelkének" (Ef
4,30). "kioltj ák a Lelket" (nesz 5,20). Ezért a keresztény ember legfóbb feladata az, hogy önként és örömest a . Lélek szerint éljen " (Gal 5,1 6). .a Lélek
vezérl ését " kövesse (Róm 8,14). Az lsten Lelke akkor lesz a mi lelkün k "édes
vendége", ha ráhagyatkozunk áraml ására, ráhangolódun k zenéjére, együtt lélegzünk lehele tével, együtt lelkesedünk Lelkével. A .Ielki élet" mesterei mindig hangoztat ták az ember személyes , tudatos te vékenységének fontoss ágát.
Ugyanakkor azonban sohasem szabad elfelejtenün k, hogy a "lel ki élet" nem
valami csupán emberi, szellemi te vékenykedés , hanem . Szent lélek szeri nti
élet" , a Szent lél ek je lenlétének és rn ű k ö d é s é n e k gyümölcse .
A Szentlélek

sokrétű

tevékenysége

Ezért rendkívül fontos az, hogy felfi gyeljünk a Szentlélek rn űköd és ére és
érzékenyek legyün k ösztönzései iránt. Nem ar ról van szó, hogy állandóan bens őnke t boncolgassuk, inkább arról, hogy olyan alapbeáll ítotts ágra tegyü nk
szert , amely szinte önmagától visszhangzik a Szent lélek zenéjére. . Ak lnek
van füle, hallja meg. mit mond a Lélek az egyházaknak" - ísmétlí hét szer is
a Jelenések könyve (2,7 stb.). Ilyen "fülre" van szükségünk , hogy hall ju k, mit
mond ma a Szentlélek az egyházaknak és mindegy ikünkne k, és hogy ebb ő l a
hallásból megértés, örömteli vállalkozás, erőteljes tett fakadjon.
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A Lélek egy. Ezért mi nden működésében alapvető egysé9 nyilatkozik meg.
De ugyanakkor ennek az egy Lél eknek megnyilv ánulásai rend ki vül változat osak.
Ez az lsten stílusa. Az lsten bölcsessége . sokr ét ü" (Ef 3,1 01, mind a világ
teremtésében, mind az üdvösségtörténetben. Milyen változatos a teremtett
világ! Milyen változatos il szentek arcéle! Milyen különbözö az egye s nemzetek kereszténységének stilusa! Az lsten nem szereti az egyformaságot, hanem a sokféleségben megnyilvánuló egységet. Már Szent Pál hangoztatta a
korintusiaknak, hogy nem azonosak a Szentlélek adományai (1Kor 12,28-31).
Ebből a sokféleségből azonban egységnek kell születn ie . M int ahogy Antióch iai
Ignác mondotta: . A mikor úgy hangolódunk össze mindnyájan, mint a ci tera
húrjai, akkor lesz szfvünk harmóniájának éneke Kr lsztus."
A Szentlélek az egység lelke . Ha szerlnte élünk , eggyé válunk. De mozgolódnak e világban más . lelkek" . más .szellemek" ls . Ezért kel l - mint ahogy
már az apostolok hangoztatták - a .szellemeket" és .lelkeket" .el btrélnl" .
•megv lzsgálnl" (1Kor 12,10; tJn 4,1 stb .). Nem föltétlenül a Szent lél ek szava
minden eszünkbe jutó ötlet. Néha még a jónak látszó ösztönzé sek ls a magát
.a világosság angyalának tettető" gonosz l élektő l származnak (2Kor 11,15) .
Igen fontos tehát, hogy valóban a Szentlélek szerint éljünk, és ne más szelle mek legyenek úrrá rajtunk. Mert annak csak zűrzavar és pusztulás a vég e.
Igy tehát buzgón imádkozva, vágyakozva kérnünk kell az Urat , hogy b öségesen öntse belénk Szentlelkét; vennünk kell gyakran Krisztus testét, hogy
elteljünk az őt éltető Szent léle kkel; ta nulnunk kell tévedéseinkből, okulnunk
ballépéseinken; Igyekeznünk kell a .Lélek szerint élni", és az olya nkor megtapasztalt lelki örömből biztonságot nyerni arra , hogy jó úton járunk, erőt
mer iteni, hogy tovább haladjunk rajta .
Ez minden ember egyéni feladata, akár püspök, akár pap, akár a világban
élő h ivő. Hiszen , rnlnt mondottuk, Krisztus népének alapvető tulajdonsága
éppen az, hogy nemcsak egyes kiválasztottaknak, hanem minden egyes hi vőnek
megadja lsten a Szentlelket. Igy hát mindenkinek saját életében kell fölfe deznle, mit .rnond " neki a Szentlélek, mire buzditja, hova vezetI.
Ezt a felad atot azonban megkönnyiti az, ha megfigyeljük, hogya Szentírás
milyen működéseket tulajdonit a Szent lé lekn ek. Ugyanis a Szent lélek ma sem
fog senk it olyasvalam ire ihletni, ami ell enkeznék a Szent irásban felsorolt mű
ködésével. Sőt azt ,i s mondhatjuk, hogy a Szentléle kről szóló számos szentír ásl szöveg megmutatja nekünk azt az i rányt, amelyben minden Idők Szentlelke működik . Soroljuk fel tehát itt Szent Pál és Szent János irásaiból a leg.
fontosabb szövegeket:
1. •Nem mondhatja senki : .Jézus az Úr', csak a Szentlé lek álta l" (l Kor 12,3)
2. •A Lélek gyümöl cse : szeretet, öröm, békesség, türelem, kedv esség, Jóság, hüség ,
szelfdség , önmegt artóztatás' (Gal 5,22)
3. •A remény nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szivünkbe az lsten szeretete' (Róm 5,5)
4. •A fogadott fiúság Lelkét nyertétek el , általa szóIftjuk (az Istent) : Abba, Aty a!"
(Róm B,15)
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5.•Krls ztu s révén van szabad utunk az egy Lélekben az Aty ához" (Ef 2.18)
6.•Mlnden alkal ommal Imádkozzatok a Lélekben könyörögve és Imákat rnondva"
(Ef 6,18)
7.•Urun k, Jézus Krisztus kegyelme, lsten szeretete és a Szentlélek egyes ító ereje
legyen mindnyáJatokkal!" (2Kor 13,13)
8.•Ahol az Úr Lelke, ott a szabads ág" (2Kor 3,17)
9. •Az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, tanúságot tesz rólam . Tegyetek ti ls
ta núságot rólam . .. Az Igazság Lelke majd elvezet benneteket a teljes igazságra'
(Jn 15,26; 16,13)
10.•A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban uqyanaz" (IKor 12,4).

A fenti szövegek alapján foglaljuk össze nyol c pontba a Szentlélek rnű
ködését mi bennünk.
1) Hit, remény és szeretet

A Szentl élek legf ont osabb és legalapvetőbb ajándéka: a hit, remé ny és
szeretet. Az az ember , akinek szivében a Szentlélek beszél, hittel vallja: .Jézus az Úr!" Hiszi, hogy Jézus a közénk testesült lsten-Ha . aki meghalt és fe ltámadt , hogy megválts on b űn ei n ktől és elvezessen az örök élet re. Aki ezt
igazán hiszi, annak szivébe n - amint II. János Pál pápa enciklikája hangoz.
tatja - végt elen csodálkozás születik: csodálk ozás azon, hogy az lsten menynyire becsüli , menny ire szereti az embert. minden egyes embert. E hitből
t e rm é szets ze rű le g fakad a sze rétet. a Szerit lélek legnagyobb kincse. Az isteni
szeretetként bennünk élő Szentl élek egyszerre az lsten szeretete miirántunk,
a ml szeretetünk lst en iránt és részesedésünk az lsten emberszeretetében.
Am ikor a Szent lélek és a mi lelkünk egy lélekké olvad össze, akkor lesz qy ümö lcsözővé bennünk az lsten szeretete és valósággá saját szeretetünk. A ki
így él , annak egész lénye átlátsz ó lesz: áttetszlk rajta az lsten jósága .
Ninc s err e jobb példa. mint négy legutóbbi pápánk. Még élénken él emlékünkben XXII I. János mindenkit befogadó atyai szive . Japánban a következő
tö rté nete t hallottam róla: Ikeda. az akkori japán buddhista miniszterelnök egy
világk örútj a alkal mával meg látogatta. Miután visszatért Japánba. Igy számolt
be látogatásáról az akkori tokiói katolikus érseknek : .I:rsek úr! Utazásom alatt
sok hires emberrel találkeztam. de csak egy Igazán nagy embe rrel. Ez pedig
az Onök János pápája! Tudja. érsek úr. én még fiatal koromban elvesztettem
az édesapámat. De amikor János pápa fogadott, az első pillanattól kezdve erőt
vett rajtam az érzés: Ismét az én jó édesapámmal beszélgetek most! Nagy
ember. nagy ember az önök János pápája!"
Az biztos . hogy János pápa szíve nagy volt: belefért az egész világ. De
ilyen volt VI. Pál szi ve is. Egy bizottság római ülésén (ti. a pápai teológiai
bizottságén - Szerk.) alkalma rn vol t személyesen találkozn! vele. Egyenként
mutatták be a bizottsá g tagjait a pápának. M ikor rám került a sor. nem is tudom. miért, de így szóltam: . Szentatya, e bizotts ág tagja·, közül én jöttem a
leq rnesszebbröl! " A ki s t e rmetű pápa rám nézett barátságos nagy szem ével.
és Igy válaszolt: .Akik legmess zebb vannak, azok vannak számomra a leg.
közelebb !" Nagyon megkaptak ezek az egyszerű szavak. Ekkor ért ette m meg
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Igazán, mié rt kiál totta annyiszor a fü lünkbe ez a pápa: .Segltsetek az éhező
köni A szegényeken! Legyen több Igazságosság a földön!" Ak ik nekünk messzinek túnnek és eszünkbe sem ju t nak - az éhező afr ikai gyer ekek, a dél-amerlkai nyomortanyák lakói, Azsia embertengerének nyomora - , Pál pápának
közellek voltak: ott laktak a hit és szeretet által nagyra nőtt szív ében.
Utána jött János Pál pápa, akit az lsten éppen csak hogy . rneqmutatott "
Egyházának és a világnak, de ez elég volt ahhoz, hogy mindenk inek a szívébe
férkőzzék a .mosolygó pápa" kedvessége. IOs a Rómában, Mexikóban, Lengyel.
országban II. János Pál látásá ra se regl ő beláth atatlan embertömegeket is a
benne sugárzó, h itből fakadó kri sztusi szeretet vonzza. Fényképe, amelyen
kedvesen mosolyogva szélesre tárja két karját, hogy mint egy átölelj e az egész
vil ágot, mindenn él jobban kifej ezi, miképpen lesz a hitből szer étet. a szerétetből remény, a reményből öröm .
2) Oröm

Az. öröm ls, a Szentr r ás szerint, a Szentl élek gyümölcse. A Sacré Coeur
apácarendnek szentség hír ében elhunyt általános főnö knője , Jane Erskine
Stuart anya írta egyik levelében : .Orörn öt hordozni , Örömöt adni - ez minden.
Ha öröm lakozik szIvedben , ha öröm sugárzik létedből , akkor rntnden rendben
van. Nincs ennél magasztosabb út . Mert az az ember , aki áldozatos an t eljes Iti
kötelességeit és amellett öröm lakozik szfv ében, csak olyasvala ki lehet, aki
mindenét odaadta az Istennek."
Hitből , reményből, s zeretetből fakadó öröm, a tel jes Istennek adottságból
fakadó öröm: csodálatos virága ez a Szentlélek napjának. Elfogadni mindazt,
amit az lsten ad és küld; odaadni mindazt, amit az lsten kér . Ez sokszor bizony
nehéz, de ha szeretettel tesszük, ez lesz Igazi örömünk forrása. lOsped ig olyan
öröm ez, amit - mint Jézus mondta - .nem vehet el tőlünk senk i" (Jn 17,22).
Szenvedés és slrás, kereszthordozás és vértanúság lényegileg a keresztény
élethez tartozik. De m indennek ellenére - vagy jobb an mondva mindezek
miatt - ott orgonál a Szentlélekben élő ember lelke mélyén az . Igazi boldogság" muzsikája. Az. a boldogság, am iről Assz iszi Szent Ferenc beszélt oly an
lelkesedéssel Leó testvérnek téli vándorl ásuk alatt : részesülni Jézus kere szt[ éban, osztozni szenvedésében , és Igy eljutni a feltámadás d i csőségé re.
3) Béke

A szeretet és orom múve: a béke. Ak ik a Szentlélek által lsten f iaiként
újjászületnek, azok .b ékét teremtő" emberré lesznek. Amint nagyszerúen
meglrta Reményik Sándor a békéről szóló versében :
Bizonyosság arról, hogy élni jó,
Szenvedni elkerülhetetlen ,
Szeretni tisztán: meqlsten ülés,
Meghalni szép . . . A béke ez.
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Az il yen békét csak az lst en Lelke tudja adni. Nem hiába im ádkozott érte
még a .háborúból jött" Ad y Endre is :
Békíts ki magaddal s magam mal,
Hiszen te vagy a béke,
A kit az lsten klbékftett magával és így elvezette arra, hogy megbékélve
elfogadja önmagát, az les z az emberek közöt t is b éketeremt öv é. eqyséqalkotóvá. Egy Idős nagynéném - már rég az Istenhez költözött - írta nekem egyszer, amikor az emberek nagyon ross zul , nagyon ig azságt alanul bánta k vele:
. lIyenkor elszorul az ember szíve . De aztán csak előv e sz i a Sze nt lr ást , és azt
olvassa benne: ,Szeressétek ellenségei t eket és im ádkozzatok üldözőitekért.'
Tudom én jól, hogy csak Itt van a rneqoldás ." Jól megtan ftotta a Szentl élek
ezt az egyszerű édesanyát, aki soha hittudományt nem tanult. hogy ml a kereszté nység lényege! Bocsánatot kérni és bocsánatot adni : a békéhez él! egységhez csak ez az út vezet.
A hit , remény és szerétet béké jében él ő emb er olyan, mint a szeritjá nosbogár. Ki lát ott már ilyen oktalan rovart!? Am ikor minden élőlény elrej tő z köd ik
a prédára leső éjszakai ragado zók elói, ez a kis bogárka lámpást hordoz a
testén! Mintha csak azt rnondan á: . Itt vagyok, tes sé k!" Nem törődik a leselkedó veszéll yel. Fontosabb neki az, hogy v ilágftva jelezze párjának: . Gyere,
várlak !" I:s így , szeride kis fényével eléri azt, hogy rnéq a csillagtal an, vih aros
éjjel eken se legyen teljes a sötétség . Az eq ész vil ágűrt be töl tő éjs zaka sem
képes kioltani a kis szentjánosbogár f ényét. Mert a sötétség üress ég, a fény
pedig való ság és élet. Nem hiába nevezte Jézus Ke resztel ő Szent Jánost is
(a k irő l ez a bogár nevét kapta) .égő és vil ágftó lárnp á" -nak (Jn 5,35). Akár
a szent j ánosboq ár, Keresztelő Szent János sem törőd ö tt a hol nappal; nem
bánta. hogy mit tesz ellene Heródes. Meg mondta , mi az igazság; élt az ls ten
t enyerén. I:s mint ahogya kis szentj ánosbogár fajtája , minden óvatl ansága
elle nére, nem pusztul ki a vil ágból, úgy az lst en te nyerén él őknek nem kell
fél niök a haláltól. Mert aki a sö té tségb ől át ment a vil ágosságba, a háborúból
a békébe, az .nem esik íté le t alá, hanem már át is men t a halálból az életre"
(Jn 5,24) .
4)

Hűség

A Szentléleknek még egy nagyon fontos gy ümölcse: a h ű ség (Gal 5,22).
az lsten : megtartja ígéreteit. Hű volt Jézus : tel je sí tette hivatását mindhalál·ig. H űs ég e s most is az lsten: erőn k ön felül nem hagy megkísérteni, . hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehe tóségét is meg adja" , hogy ki bí rjuk
(l Kor 10.1 3). Ezt a . lehetöséqet" a Szentlélek kegyelme ajándékozza az imádkozó embemek.
Jól mondj a a t ridenti zsinat , idézve Szent Agost on szavait: .Az lsten nem
parancs ol lehetetl ent. Amikor parancsot ad, arra ösztönöz, hogy meg tegyük
azt , am ire képesek vagyunk . I:s amikor úgy ére zzük, hogy valam ire nem
vagyunk képesek, akkor arra ösztönöz. hogy Imádsággal kérjük : tegyen képes sé
Hű
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parancsának megtartására. Ha így imádkozunk, megsegít az lsten, és képesít
parancsának teljesítésére" (DS 1536).
A mal világban nincsen ázsiója a hűségnek . Jaj de könnyen szegik meg az
emberek szent ígéreteiket! Arra hivatkoznak, hogy nehéz a hűség, hogy megváltoztak a viszonyok, hogy érzésviláguk más lett, hogy most másképp látják
a dolgokat ... Ha csak .víszonyokra" , . érzésvlláqunkra" támaszkodnánk, akkor
bizony homokra épült ház lenne hűségünk. Ilyen ingatag alapon ugyan hogy
lehetne .holtomiglan, holtodiglan" -os hűséget esküdni, örök fogadalommal
magunkat egy életre elkötelezni, eltörölhetetlen jegyet lelkünkbe véső papságra vállalkozni?! De a valóság az, hogy minden szent ígéretnél maga lsten
a tanú. A hűséges, változatlan lsten! O, ha hittel kérjük, megadja Szentieikét.
hogy .klbírjuk". amit megígértünk, - vért izzadva talán, de kibírjuk! Igy leszünk, visszavonhatatlan önátadásunk hűséges vállalása által, tanúi annak az
evangéliumnak, amely az lsten visszavonhatatlan szeretetszövetségének hirdetése.

5) Imádság
Ehhez azonban imádság kell, sok imádság, sőt állandó imádság. A .L élekben és igazságban" az Atyát imádó imádság (Jn 4,23) szintén a Szentlélek
fölbecsülhetetlen értékű gyümölcse. Az lsten szereti az éneket: ezért énekeinek, fütyörésznek, ciripelnek teremtményei , kezdve a tücsök-kórus soha véget
nem érő esti Imádságától a pacsirta ezüstesőként hulló, ver6fényes énekéig .
Az ima a szív éneke; hála, kérés , köszönet éneke. Olyan, mint Mozart rnlsében az .Agnus Dei" megzenésítése: először esengő odaomlás az értünk életét
áldozó Isteni Bárány elé , bűnökkel terhesen, bajokkal megrakva; esdeklő
könyörgés, közbenjárónkkal, Szűz Máriával, az irgalom trónja előtt: .Köny örül],
könyörülj rajtunk!" De amikor már kikönyörögtük magunkat, átcsap a kérés
bizakodó hálába: a .Dona nobis pacem" (Adj nekünk békét) melódiája már
nem az epedő kérést fejezi ki, hanem hálás örömünket, mert kérésünket meghallgatta az Úr. •Isten Báránya, köszönörn, köszönöm, hogy békét adsz nekünk!
Mert minden úgy van a legjobban, ahogy te rendelted."
A mindig imádkozó ember a leginkább képes arra , hogy megkülönböztesse
a Szentlélek indításait minden más .I élek" mozgolódásától. Olyan az ilyen
ember, mint akinek jó a szaglása. Megérzi mindjárt a terjengő bűzöket. de
megérzi a Lélek jó Illatát is. Szemet, fület megtéveszteni könnyű; orrot nehéz.
Ezért ismeri fel a kutya csalhatatlanul gazdáját, akárhogy álcázza ls magát.
A Szentlélek által vezetett imádkozó ember .Krlsztus jó illata", az .élet éltető
illata" (2Kor 2,15-16'). Az ilyen ember képes arra, hogy mindenütt megérezze
és megkülönböztesse Krisztus igazi Illatát.

6) Szabadság
A Szentléleknek még egy csodálatos gyümölcse: az igazi szabadság. Ma
sokat emlegetik a szabadságot, de kevesen értik meg Igazán. Sokan azt hiszik.
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hogy az ön ző szabadosság, minden szolgálat elvetés e, ösztöneink kié lése.
minden tekint ély eldobása hoz szabadságot. De az eredm ény csak az, hogy az
egyik ember . szebads éqa" a másik szolgaságához vezet, sőt még a szabadságával kérkedő győző fél is végül saját szabadságának rabjává válik: hatalomvágya a szó szoros értelmében hat almába ker íti: élvezetvágya rabszíjra fűzi.
Nincs kilátástalanabb rabság , mint az olyan ember é. aki saját magának. saját
vágyainak. ösztöneinek. kincseinek rabja .
Az igazi szabadság ezzel szemben az. hogy az embernek öröme van a jóban. kedve telik lsten akaratának tel jes ítésében . Az lsten akarata : szeretn i.
Aki ped ig szeret, az semmit sem tesz szívesebben . mi nt éppen azt, hogy szeret, Ezért mondja Pál. hogya bel énk öntött Szentlélek szívün k .tö rv ény év é"
lesz. úgyhogy ml, akik a Lélek szerint élünk, beteljes ítjük a törvényt (Róm
8.2-4).•Higgyél és szeressl" - ezt parancsolja az lsten törvénye , erre ösztönöz a Szentlélek. M inden más törvény, parancs , e lő í rás nem más. mint ennek
az alaptörvénynek aprópénzre vált ása . Az Ilyen részletes szabályok szükségesek, de nem tanácsos túlságosan szaporítani őket. Ez ugyanis könnyen a farizeusok tévedéséhez vezethet. akik . rnentá böl, kaporból és köm ény ből ti zedet"
adtak. és .közben ami fontosabb a törvényben , az igazságosságot. az irgalm at
és a hűséqet" elhanyagolták (Mt 23,23) . Ezért csökkentette a kat olikus Egyház
a 2. vatikáni zsinat után a részletes szabályokat és előírásoka t. De ez csak
akkor vezet jó eredményre . ha az emberekben erőteljesen él a . szeret et törv énye", Akiben a Szentlélek tüze ég, az fogja átélni igazán Szent Ágoston híres
mondásának igazságát: .Arna, et fac quod vis ! Szeress és tégy ami t akarsz!"
Ha szeretsz, mindig azt teheted, amihez kedved van. soha nem fo gsz rosszat
tennI. Az az igazi . jó ember", akinek kedvére van jóna k lenni; aki nem rnusz á]ból. félelemből, gyávaságból . jó·. hanem azért . mert örömét leli benne .
7) Tanúság az Igazságról
Az ilyen ember fog igazán tanús ágot tenn i az igazságról. Az . Igazság Lelke"
ugyanis életet átformáló energia. Az igazi igazság nem elvon t fo galm i rendszer. hanem élő, konkrét valóság . Neve : Jézus Krisztus . Benne j elent me g az
lsten szíve. Ha akarod tudn i. milyen az lsten , nézd Jézust. Ha akarod tu dni. mi
az ember. nézd Jézust. Az emberért élő lsten ; az Isten ért é l ő ember; ez. személyes egységben. Jézus. az Atya Fia. Mária f ia. A Szent léle k hangol rá bennünket erre az .igazságra· . Képessé tesz rnlnket, hogy mi is az Istené rt éljü nk.
az emberekért éljünk. Igy lesz életünk .tanúság az igazságról" .
Persze sohasem lesz ez a tanúság tö kéletes. Ezért t anúságunk nem lehe t
csupán önmagunk mutat ása. hanem mindig Jézus-mutatásnak is kell lenn ie.
Olyan legyen a keresztény ember , mint egy mutatóujj : . Oda nézz Jézusra! ~n
is öt nézem, az ö nyomában akarok járni. Botladozva. esetlenül. de próbálok.
Nem Jössz-e te is?" A mi lét ünk nem önmagába zárt teljesség, hanem viszonyulás Jézushoz. Mert "benne lakik az Istenség egész teljessége " (Kol 2,9) , és
általa Jutunk el az Atyához (Ef 2.18) .
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8) Sokféle adomány
A Szent lélek eddlq említett gyümö lcseit a Lélek megt ermi az őt befogadó
minden ember szívében. De vannak ezen kívül a Szentlé leknek különleges
adományai is. Pál a korintusiakhoz írt levelé ben szól ról uk. Az adományok,
amelyeke t emlí t : bölcsesség, tud ás, (rendkívüli erejú ) hit , gyógyító képesség,
c sodatevő hatalom , prófétálás, szellemek elbí rálásának képessége, . nyelvek en
szól ás" , a . nyelve k" értelmezése (1Kor 12,8-10) . A l ist át még fol ytathatnánk.
Amint a 2. vatikáni zsinat hangoztatj a, a Szent lélek sokr ét ű adományaiba n
nemcsak egyes kiváltságos lelkek részesülne k, hanem minden hivő. A legtöbb
esetben a ter emtő I s t e n tő l kapott term észet es adottságokról van szó, amelyeket a Szent lélek kegyelme átformál. Ma is vannak bölcs emberek, meste re i
a jó t anácsnak; vannak okos ember ek, akik egy szóval meg tudj ák mondani azt,
amit más száz szóval sem képes megm agyarázni; vannak ügyes szerv ez ök,
aki knek vezet ésével jól és rendben megy a munka; vannak kedv es emberek,
akik bámul atos készséggel tudnak baráti légkö rt teremteni és az embereket
összehangolni; vannak lel kes emberek, akik másokat lángra lobbantanak; vannak múvészi hajlamú emberek, akik mások örö mére szépséget terem ten ek;
vannak ügyeske zú emberek, akiknek ér int ésére percek alatt megszóla l az elroml ott rádió, rendbe jön a c söpögő ví zcsap; vannak imádságba merülő emberek , akik im ára kulcsolt kezükkel l áthatatlanul hordozzák terh einket és gyümölcsöztetik munk ánkat. Am int Szent Pál ta lálóan mondj a: akkor tekinthetjük
ezeket a képességeket a Szentlé lek adományának, ha arra indíta nak, hogy
másoknak . használj unk" . másoknak szolg áljunk velük (1Kor 12,7). Jézus példabeszéde az öt, három és egy tal entumról (Mt 25,14-20) mindenkinek szól. A ki
. talenturnát" használva tevékenyked ik, valószínúleg f og hibázni is , mert rninden ember gyarló . De aki nem használja (vagy cs ak a maga hasznára használja ) talentum át, annak egész lét e egyetlen nagy hiba.
A mai vil ágban minden ki elfogl alt. Sietün k, futunk, semmi re sincs Id ő nk.
A fé rjnek nincs idej e fele sége számára; a feleség nek nincs ideje f érj e számára; a sz űlök nek nincs idejü k gyermekü k számára; a gyermekeknek nincs
idejük szüleik számára. Az elhagyott öregek , magányos betegek, özvegyek és
árvák számára ped lq senkinek sincs ideje . Legföljebb annak, akit me gfi zetn ek
érte. •Az i dő pénz" - mondja az Amerikából hozzánk bevándorolt közmondás.
Bárcsak sohase vándorolt volna be! Mert megmérgezi életü nket . Jézus mondotta: . Akt meg akarja ment eni az életé t. elveszti ; aki azonban elves zti él et ét
értem, megmenti" (M t 10,39). Manapság hozzáfúzhetn énk: . A ki meg akarja
mente ni az idej ét, elveszti: aki azonban elveszti idejét ért em, megmenti: A ki
elveszti , elv esztegeti idej ét Krisztusért, a . Iegkisebb te stv ér eiért", az t alál
helyette egy örökkévalóságot. Az ilyen ember, már itt a föld ön is, örök életet
hor doz szlv ében. Ez az élet a h i tb ő l fakad , a szeretet álta l él , reményt, örömet
és békét t eremt , szíve a húség, lélegzése az imádság, fén ye a szabadság,
alapja az igazság, megnyi lvánulása az ezernyi fo rmát öltő szolgálat. Kút feje
pedig a feltámadt Jézus lehe lete , a Szent lél ek, aki mibennün k buzog, mint . az
örö k életre s z ö k e ll ő vízforrás" (Jn 4,14) .
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Farkasfalvy Dénes
A SZENTL~LEK SZEREPE AZ EGYHÁZBAN AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI
SZERINT

Az Apostolo k Cselekedeteinek modern tanulmányozói gyakran figyelme zte tnek arr a, hogy e múben nem szabad különálló könyvet látnunk. Bár a kritlkusok nem egy eznek meg a szerzó kilétét és a mú kel etkezés ének Id ő pontj át
illetően , aligha lehet kétség, hogya harmadik evangélium és az Apostolok
Cselek edet ei egyazon múnek két kötete . Keveset tudunk arról is , hogya két
kötet az Egyház írásgyújteményében (a .k ánon"-ban) hogyan választódott sz ét,
Valósz ínúl eg a második század középén. amikor egyre fontosa bbá vált , hogy
a katolikus ortodoxiát a négy evangél ium együttes t anúvallomása alapján védelme zzék a gnosztikus tévtanokkal szemben, a három szinopt ikus evangél ium
mell é sor olták János evangéliu mát . ami így Lukács két kötete közé ékelódött.
Min deneset re a második század végén író Szent Iréneusz lyoni püspök már
hansúlyo zza a . néqyalak ú" (tetrarnorphon) evangélium szerepét, mlnt az igaz
hit egységes alapkövét és ugyanakkor Jánost Máté , Márk és Lukács után eml ítl . Ug y an ő gyakr an idézi az Apostolok Cselekedet eit , jelezv én evvel , hogy
a Lukács-evangéliu m második kötete ezzel nem vesztette el jelentóségét. A
könyvek sorrend jén ek ez a megszil árdulása azt eredményezte, hogy a harmadik evanq éllurnot sokkal gyakrabban hasonlítjuk össze a másik két szlnoptlkussai, Mátéval és Márkkal, sót János evangéliumával is, mint az Apostolok Cselekedete ivel. Ez utób bit viszont rendszerint a páli levelekhez való viszony ában
tárg yalju k. Kevés f igyelmet szentelünk annak a tényn ek, hogya két kötetet
egyetlen mú részeiként tervezte el az ered eti szerz ö, Pedig Lukács gondola tvil ágának egyik fó sajátossága az, hogy az üdvösségtörténetet . sz éles v ásznon"
szemléli , olyan távl atban. amelybe a születó Egyház története is beletartoz ik.
A két köt et egységének szem elótt tartása épp a Szentlélek múködésének
témájával kapcsolatban rendkívül hasznos. A harmadik evangéliu m különös
figyelmet szentel annak az Igazságnak, hogy az üdvösségtörténet minden szakasza a Léle k Ihletésének és sugallatának hatása alatt áll. Az evangéli um elején a legfontos abb részletekkel kapcsolatban nyilt utalást találunk a Szent lélek
múköd ésér e. Azok az egyszerú emberek , akiknek szürke élet éból az üdvtörténet nagy alakjai kisarj adnak, prófétikus személyek, akik et a Szent lélek suqallata késztet hitre. beszédr e és cselekv ésr e. Zakariás és Erzsébet , de fóképp
Mária úgy Jelenik meg. mint a Szentlélek eszköze, amikor az Elóhlrnök, majd
maga a Messiás élete kezdeté t veszi ebben a vilá gban. Az a Lélek, aki Mária
szüzességét megterm ékeny íti, száll rá aztán az apost olok imádkozó közösségére a mú második részének elej én, hogy Jézus feltámadásának tanú it hítvalló, hlthirdetó, növekvő és terjeszked ő közössé ggé formálja. Az a t ény, hogy
az elsö Pünkösd napján a tizenegy apostol mellett ott találjuk Már iát. egyál13

talán nem véletJen. Ez a névsor (Csel 1.13-14). amely az eredeti közösség
magvát rögzíti írásban, egyrészt az első és hiteles tanúkat kívánja felsorolni.
másrészt világosan visszautal az első . Indul ásra" . amikor Márla magányosan
fogadta méhébe az isteni Lélek ajándékát. hogy testet adjon neki. Most egy
egész Imádkozó közösség fogja őt körül - ebben a közösségben .fogantatik·
az Egyház, hogyamegtestesült Ige misztérium ába bevonja az egész emberi
nemet.
A pünkösd i indulás mindennél ékesszólóbban jelzi , hogy az Egyház. mint
hitvalló és hitterjesztő közösség a Szentlélek múve. Maga a hit a feltámadás
hajnalán született meg. A hit megvallása azonban többet kíván. mint belső
meggyőződést : bátorságot, klállást. fellépést egy közömbös vagy éppen ellenséges világgal szemben. Lukács a görög . parrhesla" szót használja . Ez a szó
szabad. nyílt és felelőss égteljes fellépést jelent. a szabad ember viselkedését
a közéle tben , ami kor meggyőződését képv isel i. Nem annyira emberi merész ségről ••öntudatosságról" vagy éppen halálmegvetésről van szó. A jeruzsálemi
hívek közössége az első üldözés idején a . parrhesia" ajándékáért könyörög.
tehát isteni adománynak . kegyelemnek tekinti. Imádságuk közben, mintegy
feleletként, megrendül a föld, betölti őket a Lélek ihletése és továbbra ls
bátran hirdetik hitüket egy immár ellenséges világban (4,29-31).
Az Apostolok Cselekedetei sok megoldatlan problémát vet fel az ősegyház
történészeinek . Ha az első 15 fejezet anyagát vizsgáljuk, világos, hogya könyv
az első keresztény évtizedek történetét csak nagyon töredékesen tartalmazza .
M indent összevéve azt kell mondanunk , hogy adatai gyakran hézagosak , részletes tájékoztatást adó szövegr észek mellett általánosságokban mozgó vagy
éppenséggel homályos bekezdéseket találunk. Mindez aligha rendíti meg bizalmunkat a rn ü történet i hitelében . Inkább azt rnutatja , hogy Lukács lelkiismeretes történész; amikor nincsenek pontos értesülései, megelégszik egy-egy
általánosságokban mozgó állítással . Nem próbál többet mondani, mint arnenynyit forrásai megengednek. Hézagait nem pótolja ki .I éqböl kapott" állí t ásokkal .
Ugyanakkor érdekes megfigyelni . hogy éppen a rnü első felében a töredékes
adatok összeállításában egységes és összefüggő gondolatmeneteket követ .
Miután az első jeruzsá lemi közösség kialakulását ismerteti, fokozatosan bemutatja nekünk . hogyan terjedt szét a világban . egyre növekvő koncentrikus
kötökben. a kere sztény üzenet . Ahogy az üldözések elkezd ödnek Júdeában,
a keresztények kénytelenek magukkal vinni az evangélium hírét a környező
területekre. Először úgy t űnik. hogya keresztények kis zsidó szektaként puszt án belső problémát jelentenek a jeruzsálem i zsidóság számára. Am ikor az
első összeütközések a zsidó vezetőség és az apostolok között végbemennek.
maga a főtanács is úgy kezeli az ügyet. mint a zsidóság belső problémáját.
Gámáliel érvelése (5,33-39) csak arra vonatkozik, hogy vajon ez a mozgalom
a zsidóság jövőjét helyes (vagy megengedhető) Irányban próbálja-e befolyásoln I. Az üldözések azonban egyre tágabb nyilvánosság elé viszik a feltámadott
Krisztus hité t . Előbb Szamária , majd az etiópiai udvarnokon keresztül egy
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távoli afrikai ország. végül Antióchiában a hellénisztikus pogány világ kerül
be a keresztény hit igéző .büvk örébe". Jellemző Lukács gondos szerkesztésére,
hogy mlelőtt az antióchlai egyház eredeteit elbeszéli. részletesen lelrja a pogány Kornéliusz kapcsolatait Péterrel. Igy teszi világossá. hogy az antióchial
hellén közösség nem egy meröben új vállalkozás eredménye volt. hiszen már
Péter ls megkapta a Szentlélek sugallatát. hogy bátran vállaljon közösséget a
megtérő pogányokkal. és ne féljen attól, hogy átlépje a zsidóság nemzeti. kulturálls és történelmi határvonalát. Mindenesetre azt kell mondanunk, hogy
ennek ellenére is történetünk nagy fordulópontját az antióchiai keresztény
közösség megalakulása jelenti. ami természetesen az üldözések egyenes következménye: .Azok, akik az István miatt kitört üldözés elől szétszéledtek.
eljutottak egész Föniciáig. Cipruslg és Antióchiáig . de nem hirdették az igét
senki másnak. csak zsidóknak. Akadt azonban köztük néhány ciprusi és cirenei
férfI. Ezek Antióchiába érve görögökkel is szóba elegyedtek és elkezdték hirdetni nekik az Úr evangéliumát" (19,19-21). Antióchia alakítja ki azt a hellénlsztikus keresztény közösséget, amely a maga nyttottsáqában a pogány világ
felé kiindulópontul szolgál Pál missziós körútjainak . A könyv második fele
ezeket a körutakat irja le. Ezek során a zsidó eredet ű szekta egyre szélesebb
körben sodródik bele a Birodalom lelki-szellemi vérkeringésébe . Kisázsiából
Görögországba. végül fogolyként. de továbbra is prédikálva magába a császárvárosba érkezik Szent Pál. A mú végén Ismét halljuk tanúságtevő szavait :
"Vegyétek tudomásul, hogy lsten üdv öz ítő szándéka a pogányoknak szól majd.
s azok hallgatni ls fognak rá" (28.28). Láncokkal a kezén Pál az evangélium
terjedésének diadalútját járja : emberileg vesztesként végzi, de lsten ügye
diadalra jut.
Lukács a történetírás módszereivel teológiai igazságokat tanít. Nemcsak
azt mutatja be. hogy a pogányok meghívása az Egyházba isteni mú, hanem
azt is. hogy az Egyház sorsfordulatal. megpróbáltatásai mind eszközül szolgáinak az Úr kezében. hogya maga alapította közösséget fejlessze. tlsztltsa, és
jövőjét biztosítsa. A zsidósággal való összeütközések eszközül szolgálnak a
pogányok megtérésére . ahogy ezt Pál is a római levélben kifejti: • Vétkükből
üdvösség fakadt a pogányoknak, hogy versengésre serkentse őket. Ha pedig
vétkük gazdagítja a világot és megfogyatkozásuk ls hasznos a pogányoknak,
mennyivel inkább válnak azzá. mikor teljessé válik a számuk!" (Róm 11.11-12) .
Persze a pogányok bevonása az Egyházba nem történik nehézségek nélkül. Igazában az a tény, hogy Pál a . pogányok apostola" (a magyar fordításban megszokott "nemzetek apostola" kifejezés aligha adja vissza azt. amit Pál e címben kifejez. vö. Róm 11.13 és Gal 2.9) az ősegyház legnagyobb belső megpr6báltatásaihoz vezet. és végsö fokon fogságba jutásának és kivégzésének oka
lesz. De ezek a nehézségek is csak arra szolgálnak, hogy általuk a Szentlélek
tovább tanítsa és alakítsa az Egyház életét. önismeretét és hivatástudatát. A
nehézségek vezetnek arra az apostoli gyúlésre. amit rendszerint mint az .elsó
zslnatot" említünk. A zsinat felismeri a Szentlélek szándékát. és a krisztusi
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üdvösségrend egyeteme ssége mellett fog lal állást. Ez a gondolat hihetetlen
és báto rsággal jel enik meg a zsinat nyilvános level ében, az elsó zsinati
. dekré turnban" : . Úgy t et szett nekünk és a Szentléleknek" (15,28) . Itt értjük
meg a lukácsi és páli .p arrh esia" alapjait. A Szentl élek je len van nemcsak a
közösségben általába n, hanem fóké pp és külö nöské ppen ott, amikor a felelős
vezet ök Imádságban és kríszt ust hitben az Egyház jö vő j é t és sors át alakítják.
Ez a tu dat vezet i öket abban, hogy elvhű módon hat ározzanak és hat ározata Ikhoz hűségesek maradj anak. A vezet ök múködés e nem egyszerü emberi okosságot vagy poli t ikai bölcsessége t t ükröz, hanem a Lélek aktuál is hatás ának
eredm ényét sugározza. Itt megint vissza kell nyúlnun k Lukács elsó kötetéhez:
Jézus m ű k öd é s é n e k nyitányát a harmadik evangélium a názáreti zsinagógába
helyezi. Jézus Izajás könyvével a kezében tanítja: .Az Úr lelke rajtam , O kent
fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek . . . majd így szólt: ,Ma betel jes edett ez az Irás, amit az Imént hallottatok' " (3,18-21). A Lélek, amely
Krisztu st betöltve az ó t anít ásának teki nté lyt és paranc soló erót adott, továbbra ls ott nyugs zik az Egyház fe lett. A pünkösdi Lélekkel eltelt apostolok
ls bát ran mondhatják, hogya . Lélek rajtuk nyugszik", s ezért az Egyház ügyeit
és kéts égeit a Léle k erejével és hatalmával intézhetik.
erővel

A nehézségek között viaskodó Egyháznak mi ndig a Lélek jelenléte ad irányítást és erőt. Már az Apostolok Csel ekedeteinek elej én, Mátyás apostol megválasztásakor a közössé g azt a meggyózódést fejezi ki , hogya .sorshüz ást"
az isteni akarat vezeti (1,23-26). K és őb b Ananiás és Szafira eset ének elbírálásában ls evvel az öntudattal halljuk Pétert szólni : . a Szenti eiket próbáltad
becsapni" (5,3) . M ikor Barnabás és Pál útra bocsátásá ra kerül a sor , ugyanez
a hit fejeződ ik ki: . A Szentl élek így Intézke dett: rendelj ét ek Barnabást és
Bault arra a munkára , amelyre szánt am ő k et " (13,2) . Pál útjainak leírásából
is mindun t alan kivilág lik: missz iós t erveit a Szentlélek alakítja. A második
úton . a Szentl élek megtiltotta, hogy pr édlk áljan ak" Kisázsiában (16,6). .Jézus
Lelke" irányítja öket tov ább, míg végül is egy látomás hat ására Pál átkel a ten geren és Európa földjére lép, hogy megkezdj e görögországi t érítéseit (16,7-10).
M il ét uszi búcsúbeszédében Pál két szer ernlítl a Szentl élek szerep ét. A beszéd
f ont os, hiszen Pál mintegy .Ielki végrendelet ének" szánja a kisázsiai hívek
számára. Magá ról így beszél: . A Szentlélek minden városb an értésemre adta,
hogy bili ncs és megpró báltatás vár rám" (20,23) . Itt nyilvánvalóan a különbözö közös s éqe kben hallott prófét lkus kijelentésekre ut al, amelyek megjósol.
ták a rá váró szenvedéseket. Ugyanakkor a Szentlél ek m üköd és ét nemcsa k
ezekben a kivál tságos .suqalmazort" személyek ben látja. A preszb iterekhez
(azaz a helyi közösségek vezetó ihez, akiket ó maga jelöl t ki ) (gy beszél :
.Azért rende lt t iteket (a nyáj) élére a Szent lélek, hogy lsten egyházát igazgassáto k" (20,28) . E két mondat rendkív üli éless éggel szemlélteti azt a két
a lap ve t ő módot , amel yen keresztül a Lélek az Egyházban rn űk öd lk . Egyrészt
karizmatikus, kiváltságos adományokk al lát el egyeseket a maga választása
szer int, akike n keresztül akaratát kinyil vánítja. Ezek a személyek nem egyszer
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az egyszerű hívek sora iból kerülnek ki, ihlet ettségük a Léle k ajándéka az Egy·
ház számára, amely így irányít ást , oktatást és buzdítást kap. Másrészt magu k
az emberi szervezet szabályszerűen megválasztott vagy kijelölt vezetői uqyancsak a Szentlélek Irányítása alatt végzik kegyelemközlő és tan ító tev ékenységüket.
Altalában elmondható, hogy az Apostolok Cselekedetei egyszerre tesz tan üságot a Szentlélek szabad működéséről és arról a hatásról, amit az Egyház
hierarchikus szervezetén keres ztül gyakorol. A Lélek működésének ez a két
oldala továbbra is megmarad az Egyházban. Bár a történelem számtalan példát
kínál hol az egyik, hol a másik oldal kizárólagos vagy túlzott szerepére , a katollkus igazság mindig a két szempont egyidejű és együttes alkalmazása maradt. Már az apostoll egyházban találkozunk a korintusi karizmatikusok egy·
oldalú lelkesedésével, amellyel szemben Pál emeli fel szavát (lKor 13) . Ez a
nehézség a második században még inkább kiélesed ik, míg végül is a rncntanista eretnekség az .új pr óf éclá-ba vetett hitet szembeáll ítja a hierarch ia
vezetőszerepével és végképp elszakad az egyház testétől. Az álpróféták , csoda.
tevök, téves kinyilatkoztatásra hivatkozó új apostolok minden évszázadban
megtalálhatók azóta is. Persze ugyanakkor mindig megvolt és megvan az a
veszély, hogya Lélek vezető szerepét korl átozzuk egy jog ilag meghatározott
felsőbbség törvényhozó, igazgató és blr ól működésére . Fők épp az újkori eqyházkép szegényedett el avval, hogy mintegy megszokásból gyanúval és blzalmatlansággal kezeltünk minden . alulröl" jövő kezdeményezést, a Szentlélek,
a Lélekben való élet ihletéséből származó tanítást, mozgalmat vagy útmutatást.
Itt érdekes megjegyezn i, hogya karizmatikus egyh ázkép felé hajló protestáns
bibliakritika (főképp Hans Conzelmann) Lukács két kötetes művét ún. • Frűh
katolizismus" -szal (korai katolicizmussa I) vádolta meg, amikor felfedezte ,
hogy mennyire hisz a szervezeti felsőbbség sugalmazott, Lélektől ihletett
tekintélyében. Az igazság val óban az, hogy Lukács áll áspontja azonos avval,
amit a későbbi katolikus ortodoxia mind ig hangsúlyozni kív ánt : a kari zmák
és a jogszerű vezetőség ugyanattól a Lélektől származik, és ezért ugyanazt a
figyelmet és tiszteletet érdemli. Persze Lukács számára a két szempont ellen·
tétéről szó sem lehet. Péter vagy Pál vagy az efezus i pres zbiterek nemcsak
jogszerűen kiválasztott vezetők, hanem egyben olyan keresztények , aki k vezető
szerepüket a Lélekkel való aktrvimádságos kapcsolat erejében végzik, a Szentlélek Indításaira fogékonyak, egész magatartásukkal az isteni kegyelem irányító
befolyását keresik, és azt akarják közvelfteni a hive k fe lé. Lul:ács főh őse Pál.
akit a damaszkuszi látomás tett apostollá, de akit ez a látomás természetszerűen a jeruzsálemi apostolokhoz vezet, hogy tőlük a jézusi tanítás hagyo.
mányait átvehesse.
Végkövetkeztetéseinket Igy is megfogalmazhatjuk: az Apostolok Cselekedeteiben az ősegyház belső szervezetének különböző, de egymást kiegészítő
részel tárulnak elénk. Ahogy már szent Pál említi az első korintusi levélben :
.az Egyházban az lsten egyeseket apostollá, másokat prófétákká, Ismét m áso2
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kat tanltókká tett" (1 Kor 12.27), Lukácsnál ls a vezető szerepek különb öznek.
de kiegészítik egymást. Az apostolok mint utazó misszionáriusok viszik szét
az evangélium jóhírét. és ugyanakkor legfőbb tekintéllyel vezetik (levelekkel
és ismételt látogatásokkal) az általuk alapitott közösségeket. Az apostoloknak
ilyen szerepe legalábbis Pál esetében részletes adatokkal alátámasztható.
Péter esetében is hasonló rnüködést körre következtethetünk mind a Péterlevelek, mind a k és őbbr ől ismert hagyományok alapján . Valószínűleg János
apostol is ilyen vagy hasonló szerepkörben m úködött egy csoport kisázsiai
egyház fölött. Ugyanakkor mindenütt helyi vezetők biztosították a hit további
elmélyítését célzó tanítást (didaszkália). Azonban ott találjuk az egyházi közösségekben a prófétákat ls . kegyelemtől ihletett személy eket, akik a Szeritlélek ösztönzésére intenek. buzdítanak. nehéz kérdésekben az isteni akarat
útmutatását közvetítik . A helyi egyházakban élő prófétákra nem egy utalást
lelünk az Apostolok Cselekedeteiben (13.1; 19.6; 20,23; 21,9·10) és más új·
szövetségl Iratokban ls (lKor 12.27-29; 14.1-25; Ef 2,20; 3.5; 4,11; 1 Tessz 5,20;
1 Tim 4.14). A Jelenések Könyve a maga egészében újszövetségi prófécia. önmagát is "prófét ai könyvnek " nevelj (Jel 22.18), többször emlltt, hogy azt
közll, amit "a Lélek mond az egyházaknak" (vö. a hét levél refrénjével: 2,7.1L
17.29; 3,6.13.27) . Még a második században ls elterjedt az a szöhaszn álat,
amely a karizmat Ikus személyeket "prófétáknak' nevezi: a Dldaché és Hermas
írásai a legismertebb példák. Később azonban. valószinűleg amontanizmus
ellenhat ásak ént. nem nagyon hallunk a próféták szerep éröl, és a 3. századon
túl ez a sz óhaszn álat teljességgel elt ünik . Ewel persze a Lélek spontán ható
é l t ető és irányító mai szóhasználattal .karlzmatlkus" - szerepe nem sz ű
nik meg. Inkább egy új fejlődés i szakasz indul meg: az aszkét ák. szüzek, reme ték s a szerzetesélet kezdeti formáinak különféle válfajai jelzik az új médokat .
amiken keresztül a Lélek új adományai , mindig éltető és megújftó . karlzmál"
megnyilatkoznak. Más szóval a Apostolok Cselekedeteinek egyházképe to vábbra is érvényben marad. csak a form ák. a sz öhasználat, az Egyház szüks éqletei és életkörülményei változnak meg. A Szent lélek Egyházat irányító és éltető szerepe továbbra is nemcsak a tekin téllyel tanító és szentségeket szolgáltató hierarchia. nemcsak az apostolutódok révén folytatódik, hanem a hívek
minden rétegéb en megny ilvánuló kegyelm i lndlt ásokkal, sugallatokkal , s a
legkülönfélébb egyéni hivatások révén is .
A mai kereszténység ismét érzékennyé vált a Lélek irányító hatásának
sokrétü és sokoldalú valóságára . Akár a karizmák fontosságáról , akár a szervezet i egység vagy a hierarchia szerepéről beszélünk. tanulnunk kell Lukács
történeti müveíb öl, amelyek szer int a megtestesülés első pillanatától az idők
végezetéig az Egyház mint a Lélek rn úve, mint a Szentlélek jelenlétét garan·
táló szervezet és a Lélek szabad kegyelmi sugallatainak kerete szolgálja lsten
üdvözító szándékát az ó soha egészen ki nem fürkészhető és meg nem magyarázható tervei szerint.
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Mihályl Gilbert
A L~LEK AZ EGYHÁZ IMÁDSÁGAIBAN
Régóta bírálják a latin egyházat az ortodox keresztények, de a protestánsok
közül is többen, hogy elhanyagolja a pneumatológiai dimenziót. Vannak, akik
a ,I I. vatikáni zsinat tanításait is kifogásolják, mert a Szentlélek szerepét nem
domborítják ki megfelelően. Maga VI. Pál pápa is arra buzdított 1973.június 6-i
általános kihallgatáson mondott beszédében , hogy .a zsinat kr isztol6g iájára
és főleg egyháztanára most - éppen a zsinat nélkülözhetetlen k iegészítője
ként - a Szentlélek megújult tanulmányozásának és tiszteletének kell következnie."
Nem szabad azonban azt gondolnunk, hogy teljesen megfe ledkeztünk a
Szentlélekről. Az Egyház megújult liturgiájában nem hiányzik a pneumatológiai
vonatkozás. Ebből közlünk szemelvényes gyújteményt a következőkben.
KERESZTS~G

A SZENTL~LEKBOL

A keresztség szentsége megújltott liturg iájának imái megvallják a Szentléleknek a kereszténnyé válásban való múködését.
Mindjárt a legelején a pap így szól a megjelentekhez:
.Kedves keresztény hívekl A sz ülök számára nagy öröm és ajándék a gyermek. A keresztény sz ülök ezt az ajándékot Istennek, minden élet forrásának
köszönik meg. Szent hitük tanításából azt ls tudják, hogy lsten , a rnl mennyei
Atyánk, a keresztség által Isteni életben részesItI az embert. Gyermekévé
fogadja, a SZENTLI:LEK TEMPLOMÁVÁ és a mennyország örökösévé teszi ."

Majd kifejezetlen a szülőknek ezeket mondja :
.Kedves SzüiOki Ti ls azért hoztátok el újszülött gyermeketeket az lsten házába,
hogy ERRE AZ ISTENI I:LETRE VrZBOL I:S SZENTLI:LEKBOL ÚJJÁSZOLESSI:K,
és Krisztus titokzatos testének, az Egyháznak tagjává legyen."

Az Igeliturgia olvasmányai és azok változatai úgy vannak összeválogatva,
hogy majdnem mindegyik utal a Szentlélekre.
Majd a gonosz lélek hatalmának megtöréséért Igy imádkoz ik az Egyház:
.Könyörögve kérünk, mindenható örök lsten, hogy szabadítsd meg ezt a gyer·
meket az áteredö bűntől , tedd Ot szent Fölséged temp lomává. és engedd, hogy
A SZENTLI:LEK LAKOZZI:K BENNE! Krlsztus , a ml Urunk által:

A keresztvizet a húsvéti időn kivül ezzel az Imával szenteli meg a pap:
.Istenünk, te láthatatlan erőddel a szentségi jelek által csodálatos dolgokat
müvelsz.
s a vlzröl szamos tan ítást adtál,
hogy előre jelezze a keresztség kegyelmét.
A TE LELKED, ISTENONK, A VIZEK FOLOTT LEBEGETT A TEREMTI:S KEZDETI:N ,
hogya víznek már akkor megszentel O eröt adjon .
. . • SZENT FIADRA pedig, amikor a Jordán vizében megkeresztelkedett,
LESZÁLLOTT A SZENTLI:LEK EREJE.
. • • Most tekints Egyházadra kegyesen, és jóságod nyissa meg számára a
keresztség forrásátl A SZENTLI:LEK ADJA MEG ENNEK A VíZNEK EGYSZOLOTT
FIAD KEGYELMI:T, s az ember, akit képmásodra alkottál, a keresztség által
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az OsbOn szennyétOl tisztára mosva, VrZBOL I!S SZENTLI!LEKBOL ÚJ I!LETRE
SZOLESSI!KI·

Jobbkezével érinti a vizet:
. Add, Urunk. hogy Fiad által SZALUON LE ERRE A VrZRE A SZENTLI!LEK EREJE.
hogy mlndazok, akik Krisztus halálába temetkeznek a keresztség vizében. életre
is keljenek Ovele, Krlsztus. a mi Urunk által!"

A krizmával való megkenéskor így szól az lma:
. A mindenható lsten . a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja. megszabadltott téged
a büntöl. V[ZBOL
SZENTLI!LEKBOL ÚJ I!LETET AJANDI!KOZOTT neked. Most
pedig felken téged az üdvösség kr izmájával. hogy szent népéhez tartozz ál. és
tagja maradj Krlsztusnak . aki főpapu nk , prófétánk, királyunk. és igyelnyerjed
az örök életet:

ss

Még idecsatoljuk az imát, amellyel a püspök nagycsütörtökön megszentel i
a hitújoncok olaját:
.Isten , minden lelki növekedés és előmenetel adója, aki a SZENTLI!LEK EREJE
ALTAL MEGEROSlTED az ingatag elmében a HIT ELINDULASAT. kérünk, Urunk .
jóságodban küldd el erre az olajra áldásodat. hogy mlndazoknak, akik a lelki
újjászületés megtIsztulásához jönnek . testük és elméjük ls megtisztuljon e szent
olajjal való megkenés által. I!s ha a gonosz léleknek bármi ellenállása ls maradt volna bennük. e szent olaj érintése által megszabaduljanak t öle ...•

Am int látjuk. a keresztség szentségének imái öt módon utalnak a Szentlélekre.
Először úgy, mint életadó. teremtő Lélekre. a termékenység forrására. Méltán, hiszen ahol csak élet alakul, ott a Szentlélek múködik. A teremtés kezdetén .az lsten Lelke lebeqett a vizek fölött" (Ter 1,2). A megtestesüléskor. az
újjáteremtés hajnalán Gábor arkangyal ezzel köszöntötte Máriát: . a Szentlélek
száll tere ád" (Lk 1.35). A Jordánban való megkeresztelkedésekor .Isten fölkente a názáreti Jézust Szentlélekkel és csodaerövel" (Csel 10.38). s lett valójában Mess iás, azaz Krisztus, új Adámként az új Izraelnek, lsten újszövetségi
népének a kezdete. S halottaiból az Atya életadó Leheletével támasztotta föl
Fiát (Róm 8.11). A keresztségben. az újjászületés. az új emberré válás szentségében ezért imádkozunk a Szentlélekhez, mert mind a teremtés. mind pedig
az újjáteremtés nem biológiai vagy fiziológiai folyamat, hanem lsten múve,
Aki . a Szeretet" (lJn 4,16). viszont . Ist en szeretete kiáradt szivünkbe a reánk
árasztott Szentlélek által" (Róm 5.5). Ezért van, hogy . akt be akar jutni a
mennyek országába, újjá kell születnie vízből és Szentl élekb ől" (Jn 3,15).
M ivel az újjászületéssel. a megújulással velejár az eredeti és minden más
való megtisztulás, úgy is hivogatjuk a Szentlelket, rrunt a megtisztulás
eszk özl őj ét. ahogy Szent Pál (rja Titusznak: .Mtkor azonban megjelent Odvözító
Istenünk jósága és emberszeretete , megmentett minket - nem a mi Igaz cse·
lekedetelnk ért, hanem irgalmassága miatt - az újjászületés és megújulás
fürdőjében, amelyben a Szentlélek múködik, akit bőven árasztott reánk Odvözítönk , Jézus Krisztus által" (Tit 3,4-6).
búntől

Az újjászületésben az isteni szeretet közlése annyira teljes, hogy az isteni
életben részesedést ad (2 Pét 1,4). amit a Szentirás többek között a .ternplom" szöval fejez ki. Ez kölcsönöz a megkeresztelt ember Szentlélek-kapcscla-
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tának újabb dimenziót: .Nem tudjátok , hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma , akit Istentói kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok rnagatokél?" (lKor 6,19) . A templom-kapcsolat a kereszténynek Egyház-tagságára
ls vonatkozik: . Apost olokra és prófétákra alapozott épület vagytok, amelynek
maga Krisztus Jézus a szegletköve. Benne kapcsolódik egybe az egész épület ,
s emelkedik az Úr szent templom ává. Benne épültök egybe t i is a Lélek által
lsten hallékává" (Ef 2,20-22).
Végül a keresztségben úgy is fordulunk a Szentlélekhez, mint a hit megerós ítőjéhez. Szent Pál á1Htja: . Senki sem mondhatja: Jézus az Úr , hacsak a Szent·

lélek által nem" (1Kor 12,3). Nyilván a Szentlélek lnd ítása . seq ítséqe és Ir ányítása szükséges ahhoz, hogy egyáltalán hivőkké válhassunk : . Akiben ugyan is
nincs Krisztus Lelke , az nem tartozik hozzá" (Róm 8,9).
BI:RMÁLÁS : A MEGKERESZTELT PONKOSDJE
A bérmálás szentségének szertartásában is megfelelően k lfejeződlk a Szentlélek tevékenysége.

Az igeliturgia olvasmányai és azok változatai mind a p ü n k ö s d t i t k á r a
vonatkoznak, Illetve a Szentlélek eljöveteléről szólnak.
A keresztségi igéret meq újltásában a püspök egyik kérdése ez:
.Hlsztek-e a SZENTllOlEKBEN , URUNKBAN IOS IOlTETONKBEN , AKIBEN a mal
napon A BIORMAlAS AlTAl KOLONLEGES MÓDON RIOSZESOlTOK úgy, amint
pOnkösdkor az apostolok részesültek?"

Majd a püspök rgy Imádkozik:
.Most lmádkozzunk, kedves testvéreim, Istenhez a mindenható Atyához , hogy
ARASSZA El JÓSAGOSAN SZENTlELKI:VEl fogadott fia it, kik úJJászülettek
már az örök életre a keresztség vizéből : A SZENTLIOLEK EROSfTSE MEG öket
bökezü ajándékai által, szent olajával pedig alakitsa őket hasonlóvá Krlsztushoz, az lsten Fiához."
A püspök kiterjeszti kezét a bérmálkozók fölé :
.Mlndenható lsten, Urunknak, Jézus Krisztusn ak Atyja, t e szolgáidnak vfzból
és Szentlélekből új életet adtál , és megszabadftottad ő ke t a bűntől. Urunk ,
KOLOD lE REÁJUK A VIGASZTAlÓ SZENTLELKET, és add meg nekik a bölcseség és az értelem lelkét, 8 jótanács és az erősség lelkét, az Isteni tudomány és a jámborság lelkét, és töltsd el őket az Ist enf élelem lelkével, Krlsztus, a ml Urunk által."

Amikor a püspök krizmával megkeni a bérmálkozók homlokát, így Imádkozik:
.Fogadd a SZENTlllEK AJANDIOKANAK A PECStTJIOT."

Az egyetemes könyörgések egyike rgy szól :
. KönyörögjOnk az Úrhoz a megbérmáltakért, hogy h ltünkből táplálkozva és a
szeretetben megerős ödve életükkel t anúskodjanak Krisztus Urunkról!"
A bérmálás szentségének Imái a meqeróslt és. a hét ajándék Lelkének szó-

Htják a Szentlelket, aki átalakttla a megbérmáltat Krisztushoz hasonlóvá. Ezt
rgérte Krisztus Urunk apostolainak: .De amikor a Szentlélek leszáll reátok,
eröben részesültök, úgyhogy tanúságot tesztek majd rólam Jeruzsálemben,
meg egész Judeában és Szamáriában, sőt az egészen a föld végső határá ig"
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(Ap Csel 1.8). S mindez beteljesedett, amikor Pünkösd napja elérkezett: •Valamennyien elteltek Szentlélekkel" (Ap Csel 2,4). Mindez a bérmálással megIsmétlődik a megkeresztelt életében . Hiszen a bérmálás nem más, mint a
megkeresztelt pünkösdje.•Benne folytatódik a pünkösd az egyházban", s igy
az egyház tagjaiban is, ahogy erre VI. Pál pápa rámutatott 1971. augusztus 15-1
beszédében. A bérmáláskor Igazában a keresztség lesz teljesebbé. és a Szentlélek erőt ad a megkereszteltnek. hogy a keresztségben vállalt elkötelezettségét, Jézushoz való szegődését és tartozását vallja és szerinte élhessen . Erre
utal a .tanúságtétel" kifejezés. A II. vatikáni zsinat az Egyházról szóló tanitása
11. cikkelyében ugyanebben jelöli meg a bérmálás hittani jelentőségét: .A
bérmálásban a megkereszteltek a Szentlélek különleges erejében részesülnek,
hogy szorosabban kapcsolódjanak az Egyházhoz és elkötelezve érezzék rnaqukat, hogy mint Krlsztus Igaz tanúl a hitet szóval és tettel terjesszék és megvédjék:
Az ősegyházban a bérmálás a keresztség után közvetlenül következett. rnlnt
a beavatás szentségi folyamatának második lépése. Teljessé lesz ez az Eukariszt iában, amiről bővebben a következőkben. Ennek az egységnek , benső
kapcsolatnak kifejezése a keresztségi igéret megújitása és a keresztségi újjá·
születésre való ismételt utalás. A keresztség és a bérmálás gyakorlatilag
annyira egybefonódott, hogy sokáig mlndkettöt szphragisznak, pecsétnek hiv.
ták. Erre utal a krizmával való megkenés kor az lma, hogy ti. megpecsételi
mindazt, amit a Szentlélek a keresztségben elkezdett. Ez a teljes lefoglaltság
kifejezése. amit a keresztség és a bérmálás igazában létrehoz. Többen vannak,
akik az újszövetség megkötéséhez hasonlítják.•Benne - Krisztusban - kaptátok tI is a megigért Szentlélek pecsétjét, miután hallottátok az Igazság Igéjét.
az üdvösségteket hirdető evangéliumot, és hittetek is benne. O örökségünk
foglalója, amig lsten dicsőségének magasztalására teljesen meg nem váltja
tulajdonát" (Ef 1,13-14). Vagy ahogy más helyen megismétli Szent Pál: .Akt
pedig minket veletek együtt megerősit és fölken Krisztusban: lsten az. O az,
aki pecsétjével megjelölt minket és mint foglalót szivünkbe árasztotta a Lelket" (2Kor 1,21-22).
AZ EUKARISZTIKUS IMAK
A Szentlélek nélkülözhetetlen ül rnűk ödlk és jelen van az eukarisztikus
cselekményben, amint a szentmise eukarIsztikus imáiból kitűnik.
A II. eukarisztikus Imában a pap az adományok fölé emeli kezét és igy
imádkozik:
•Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása . Kérünk tehát, SZENTELD MEG EZT AZ ADOMANYT SZENTLELKED HARMATAVAL. hogy legyen
számunkra a ml Urunk. Jézus Krisztus teste és vére:

Úrfelmutatás után igy folytatja:
.Kérve kérünk. GYÜJTSON EGYBE A SZENTLIOLEK MINDNYAJUNKAT. akik
Krisztus testében és vérében részesülünk:
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A III. eukarisztikus ima ide vonatkozó része így szól:
•Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dlcsóít téged alkotásod, az egész
teremtett világ, mert Fiad, a ml Urunk Jézus Krisztus által , A SZENTLI:LEK
EREJI:VEl I:LTETSZ és MEGSZENTELSZ mindent, és népet gyüjtesz össze magad
köré szüntelen , hogy napkelettől napnyugatig t iszta áldozatot mutasson be
neked.
Kérve kérünk tehát, Istenünk, A SZENTLI:LEK ÁLTAL SZENTELD MEG ÁLDOZATI
ADOMÁNYAI NKAT, hogy teste és vére legyen Fiadnak, a ml Urunk, Jézus
Krisztusnak, akinek rendelése szer int ezeket a szent titkokat ünnepeljük.
Tekints, kérünk , Egyházad áldozatára; Ismerd föl benne azt a Bárányt , akinek
föláldozása árán klengesztelődnl akartál. Engedd, hogy rnl, akik Fiadnak testét
és vérét magunkhoz vesszük, SZENT LELKI:VEL ELTELVE EGY TEST, EGY LI:LEK
LEHESSONK Krisztusban:

A IV. eukarisztikus ima a Szentlélek é l te t ő és egybegyüjtó megszenteló
erejéért így könyörög :
.Kérünk tehát, Istenünk, szentelje meg a Szentlélek ezt az adományt, hogy a
ml Urunk, Jézus Krisztus teste és vére legyen, és ünneoelh essük ezt a nagy
titkot, amelyet ő maga hagyott ránk örök szövetségül.
Tekints, Istenünk, erre az áldozatra , amelyet te készítettél Egyházadnak, és
engedd jóságosan , hogy mindazok, akik ebból az egy kenyérből és egy kehely ból részesülnek, A SZENTLI:LEK ALTAL EGY TESTBE OSSZEGYÜJTVE, Fölséged
dicséretére, Krisztusban élő áldozattá váljanak :

Az eukarisztikus imákban a Szentieiket els ősorban az adományokra hívjuk
le. hogy azok átváltozzanak Krisztus testévé és vérévé . Az adományokban a
Szentlélek a müvelóje Jézus szentségi jelenlétének. A keleti egyház az eplkl ézist, a Lélek megszentcló eljövetelét az adományokra, rnlndlq az Eukarisztia
létrejötte lényeges mozzanatának hitte. A régi római katolikus misekánonban
nem volt ilyen epiklézis, de ezekben az újakban már ott van. Nem ls lehet
másképp, hiszen az Úr Jézus maga állította , hogy . a lélek az, ami éltet" (Ján
6,63), amikor az eukarisztikus beszédekor a tan ítv ányok zúgolódtak . a kemény
beszéden" és többen ott is hagyták . • Az Úr teste , amit a Lélek éltet és tesz
életet ad óvá", vallja a II. vatikáni zsinat Papi Szolgálat és Elet c. tan ítása
5. cikkelyében.
A Szentlélek lehívása az adományokra nem valami könyörgés felsóbbrendü
hogy csodás módon , mágikus beavatkozással változtassák át az anyagiakat. Hanem Istentiszteleti, liturgikus cselekmény, amelyben az egyházi hítközösség imádkozik kommúnlóért, a húsvét-pünkösd misztérium rneqjelenlt és éért. és kezdetét veszi a teremtett világ .megistenülése" , amelyet a kenyér
és a bor jelképez. Nem ugyan a saját magában rejló er ők következtében, hanem úgy, hogy lsten míndenest ül saját magába vonja, magáévá teszi , kommúniójába felveszi. E kommúniónak a Szentlélek az eszk özl öle.

er őkh öz ,

Másodszor azért esdjük le a SzentIeiket az eukariszt ikus imákban, hogy
az Eukarisztiát ü n n ep l ő k , illetve magukhoz vevók között létrehozza és teljessé
tegye az egységet, a krisztusi testvériséget. Ez a folyamat a keresztségben
az újjászületéssel kezdődlk: .Mi ugyanis egy Lélekben egy testté lettünk a
keresztség által: akár pogány, akár rabszolga, akár szabad. Mindannyiunkat
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egy Lélek itatott át" (1Kor 12,13). Ez a keresztény lét a bérmálásban erősödik
és fejlődik tovább és az Eukarisztiában lesz teljessé az Úrral és a hittestvérekkel való közösségben : . M I ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel
mindnyájan egy kenyérben r észesed ünk " (1Kor 10,17).
Más szavakkal: a kereszténnyé levés a Szeritlélekb ől történik, tehát nem
természetes úton -módon , hanem kommúnió révén . Ezért a Szentlélekből születn i annyit jelent, mint beleszületni a közösségbe, ami valójában az eukarisztikus közösség . Ennélfogva ker eszténnyé lenn i és a keresztény közösségbe
tartozni nem egymás után következő fejlemény, hanem a kereszténnyé válás
a közösség ölén megy végbe , ezért ls hívjuk ezt a közösséget A n y aszentegyháznak. Mindebből érthető, hogy az ősegyház miért ünnepelte a keresztséget, a bérmálást és az Eukarisztiát együttesen mint a keresztény beavatás szent sége it, miért hívták egymást testvéreknek és miért tekintették
ezt az új összetartozást még a családi kapcsolatnál is előbbrevalónak. Az eukarisztikus közösség átérezte, hogy már az eszkatológikus közösség része, zarándokúton Itt a világban , átmenetben a teljes , . sztnr öl-szl nre" való kommúnló
felé.
Még hosszasan lehetne folytatni az Egyház Imái pneumatológikus vonatkozásainak csokorba szedés ét . De a közölt szemelvény elégségesen mutatja,
menny ire öntudatosult bennünk a Szentlélek Úristen szerepe és múködése
életünkben. A Benne való elmélyülésünknek azonban még tovább kell folynia,
ahogy erre VI. Pál pápa buzdított bennünket. Hiszen a szentmise és a szentségek lsten megváltó szeretetének jelel és forrása. Viszont a Szentlélek az
Atya és a Fiú egymás Iránt való szeretetének pecsétje, isteni szeretetajándék
a legjavából. Ezért nélkülözhetetlen keresztény életünkben!

Széneszi M iklós
A L~LEK ~5 A KUZU55~G
Az utóbbi években mind többen fedez ik fel a Szentlélek múködését életükben. Megtérnek, megújulnak, hirdetik az Úr örömh írét. Közösségeink életében azonban még rnlndlq kevés szerep jut a Lélek hatásának. Legalább ls
amennyire ez a ml k őzreműk öd ésünktől ls függ . A Szentlélek jelentőségét Iöleg a .h lvatalos eqyh áz" és a . karlzmat lkus közösséq", az .egyházi szerkezetek " és a .rneqújulés" kérdésével kapcsolatban emlegetik. Leginkább azért,
hogy a kettőt szembeáll ítsák.
A következő sorok pár gondolatot szeretnének rögzíteni, amelyek az első
keresztény közösséqek életéről való elmélkedéssel kapcsolatban merültek föl.
Főleg két rész ragadott meg: az Apostolok Cselekedetei 4. fejezetének második fele és szent Pálnak a korintusiakhoz Irt első levele. Az elsóben a zsen24

dülö jeruzsáleml közösséq tüze , a másod ikben a négy-öt éve alapíto tt egy·
házközség élete tá rul fel. Eszmény és valóság? M indenesetre az írások a ml
oktatásunkra szolgálnak. M it tanulhatunk ezekból a mi közösség i él etünkre
nézve? M it kell tennünk, hogy abban is lüktet öbb legyen a Lélek áradása?
1.•Azután, hogy szabadon bocsá tották őket, az övéik hez mentek , és elbeszélték, mit mondtak nek ik a főpapok és a v ének" (Csel 4,23) .
Péter és János áll e lőtérben . Öket vetették börtönbe , majd szabadon bocs átották, mert végeredményben semm i kivetni valót nem tud tak abban t alálni ,
hogy Jézus nevében meggy6gyították a bénán születet t embert. Láth ató azonban a közösséghez való viszonyuk, ennek szelleme.
Mennyi közvetlen séget, bensőséget fejez kl már maga a szó: .öv élk"! Ezt
érzik a sz ülök, a gyermekek, a rokonok egym ás között, Az együvét<. rt ozás, a
szeretet kötel ékét. Az enyémet, a tied et túlsz árnyalja a . rnlenk". a mlndanynyi unké. Bensőséges légkör uralkodik , mert mindegyik ta g érz i, hogy s ze r étheti a másikat, és élvezi a másik szeretetét.
Péter és János oda megy , ahol otthonra, meg értésre tal ál, ahol várják őket,
aggódnak értük : övéikhez. A jeruzsálemi közösség magáénak te kintette őket ,
és ők ls ennek tagja it. Kétségtelenül elöljárók vol tak , Krisztu stól rende lt vezetők és tan úk. Ezért emelik fel szavukat, ezért vállalják a fe lelősséget . A sorok
között azonban érezhetjük, hogy mindez nem választotta el őket a t ö b blekt ő l .
Az alaphangot összetartozásuk adja meg . Az apa és anya is feje a családnak,
de ez nem szünteti meg a gyermekekkel való közvetlen . szeretetteljes viszonyt .
Közösség ott van, ahol érezzük: szeretnek, és ml is szeretjük a több it.
Együtt növekedhetünk. seg ítenek fejlőd és ünkben. és rn] ls hozzájárulunk az ő
gazdagodásukhoz. Nem puszta együttélés ről vagy egymás mellett i s égről van
sz ö. Ezt megtalálhatjuk a tömegben ls. A szerv ezetek il l. t ársaságok ta gjai már
közelebbi viszonyba kerülnek egymással. De még Itt is a szabályok megt artása,
a feladatok elvégzése a döntő. Az olyan kö zösséq t agjait, akik igazán .öv élk"
között érzik magukat. a létüket átjáró élménygazdagság fú zl össze, és egyre
növekvő szeretet készteti tevékenységre.
Meg akarjuk tudn i. igazi-e közösség ünk? Vagy azt szeretném megáll apíta ni,
mely ik közösséghez tartozom valójában? Nézzem meg - a szíve m mélyén - ,
kiket tartok enyéimnek, kik sorolnak engem övéik közé? Kiknek mondom el.
ami a szivemen fekszik, kikkel osztom meg örömöme t , bánatomat? Családom
tagjainak öntöm -e ki szívemet, mert tudom , hogy meghallgatnak, együttérez·
nek velem? Ök is el mernek-e jönni hozzám, mert érz ik , hogy nálam megértésre
fognak találni? Vagy "i degenekhez" fo rdu lunk, én is meg ő k is? Persze ezzel
az Idegenek már megszúnnek Idegenek lenni , hisz b e nsőnket t ártu k fe l nekik.
Szomorú azonban, ha családom számára azok maradnak . Valódi baráta imnak
csak akkor tek inthetem őket, ha családomnak is rész jut gazdagító jelenl étükből.

~s milyen a vis zonyom egyházi közösségemhez? Plébániám, egyházmegyém
tagjai övék nek tartanak, vagy l egtö bbjü k számára teljesen idegen vagyok , és
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ők is nekem? Hogyan látom vezetőit? Hogy látja őket a hívek közössége? Csak
fel jebb valón ak vagy éppen hivatalnoknak? Még mindig azt mondjuk-e, amiko r
a papokró l, p ü sp ö k ö kről van szó: . az Egyház", - mlntha ők egy másik közösséghez tartozn ának? Talán onnét ered ez, hogy azt hiszem: ők nem tek intenek
engem, minket övéi knek? - lsten különféle karizmákkai lát el mindegyikünket,
amint Szent Pál olya n sz épen emlékezteti a kor intusi híveket. Az is kétségtelen,
hogy az egyházközségen belül közelebb érzem magamat azokhoz, akikkel már
csaknem húsz éve összejárunk imádkozni , akikke l igazi baráti kapocs fúz össze.
De jogosít-e ez arra, hogy elfeledkezzem a többiről ? Hogy ne lássam , milyen
messze vagyunk sok teki ntetben a jeruzsálem i közös ségtő l , ahol az apostolok
és a hívek viszonyát Lukács oly találóan jellem ezte az .ö vé lk" szóval?
2.• Hűséges az lst en, aki meghívott Fiának, Jézus Krisztusnak, a m i Urunk.
nak közösségébe" (1Kor 1,9).
A családi közössé g a közös származáson, a vé rségi köteléken alapszik ,
jóllehet a férj és fel eség éppen nem vérrokonok : szeretetben kötelezik el életüket egym ásnak és azoknak, akik tőlü k származni fognak. - Barátainkkal
összetalálkoztunk. megéreztük, hogy gazdagíthatjuk a másikat, i ll etv e ő is
személyi ségü nk ki fejlő d é s é t segítheti elő , s ezért útitársként szegődtünk egy·
máshoz; együtt akarunk növekedn i. - A keresztény mindezt éli és vállal ja,
örül neki. Azonb an még mélyebb együvé tartozást is megél. Tudja, hogy Krisztus vére is összekapcsolja a többiekkel , amit a kereszten kiontott és amit az
oltá ron nyújt. Tudj a. hogya hittel életét elkötelező igent mondott, mert lsten
szeretetből adott választ kíván. S fő l eg tudja , hogy mindez azért lehetséges.
mert Kri sztus közösség ébe a Lélek vezette. Egy Lélek élteti őket.
"Azt sem mondhatja senki: ,Jézus az Úr' , csak a Szentlélek által" (IKor
12,3) . Keres zténynek lenni annyi, m lnt Jézus közösségében élni. mert a Lélek
megadta, hogy felis merh ete m ő t. Krisztus föl fedezése az lsten mélységébe
vezet. Már pedig "Ist en titkait nem ismeri senki, csak lsten Lelke" (12,11).
O képesít, hogy a Három ságos Egy lsten bensőségét valam iképpen föl ismerhessem földi éiete mben. Ezért közösségünk forrása a Lélek . O sugall , O vilá gosít meg, hogy eljuthassunk Krisztushoz. O ad erőt, hogy vele egy Testté
kapcsolódhass unk. "M i ugyan is mindnyá jan egy Lélekben egy testté lettünk
a ker esztsé gben" (12,13) . Ezzel a legm élyebb kapocs alakul ki köztünk ls. aki k
Kri sztushoz tartozunk , mert lsten az Atyánk.
Sik erül-e ebben a hitben , ebben a szemléletben megújítani csal ádi közösségünket ? A Háromságos Egy lsten titka kihat-e többiekhez, élettársamhoz ,
gyermekeimhe z való v iszonyomra? Benne minden Személy valóban megőrzi
sajátosságát, és mégis a legmé lyebb , legvalód ibb egységet képezik . Isten
valóban közösség. M ilyen messze vagyok ettől , amiko r - türelmetlens égből ,
önzésből, n e m tör ő d öms ég ből azt kívánom, hogya másik oly an legyen , min t
én, vagyis veszítse el személyiségének karizmáit! Észre sem veszem , hogy
evvel szürkeségem mércéjére akarom leszúkften i a többiek gazdagságát, s
tulaj donképpen megszünte tem a közösséget.
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Baráta imban érdekel -e, hogy a másiknak van-e hite, am it megoszthatunk,
amivel egym ást erós íthetjük? Krisztusban tal álkezom-e velük? Pedig menny lre
kell ene ez, hogy gyerme keinknek ol yan körn yezet et tudju nk biztosít ani, ahol
az O Lelke az éltetó elem ! Prób áljuk-e együtt sugározni Lelkének szeret etét?
Egyedül nem könnyű ez. S ewel fölvetődik a kérdés : egyházközségünket vajon
ez a Lélek élteti? Mire épül tul ajd onképpen? Hagyományra? Vagy csak arra
szolgál, hogy tágabb körű ismerets éget biztos ít son számunk ra, ami t mi, a nagyvárosok névtelenségében élók annyir a szomjazunk? Ha ez az összekötó kapocs, akkor hamar foszlá snak i ndulhat ez az .egyházközség ", mert rövidesen
észrevesszük, hogy ezt a szerep et más, Krisztus nél küli közösség is kie légít·
hetI. Krisztus kegy elm ének j ele és eszköze akaru nk lenni? De nem kellene-e
akkor szüntelen az ó Lelkét segítségül hívn i, sugall at aira szívü nket tá rva rartani?
3. " .. . egy szfvvel-l élekkel Istenhez emelték szavukat " (Cs el 4,24) . . Testvérek , Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek t it eket , éljetek mindnyájan egyetértésben , ne szakadjatok p ártokra. legye te k egyek ugyanabban a lelkületben"
(lKor 1,10).
Ak iket a Lélek eltölr, azok egy szíwel-Iélekkel találkoznak Istennél. Itt látszik meg, hogy természetfölötti közösséget alkotnak. Istennél tal álkoznak, benne egyesülnek. Ugyanak!kor emberek: szlv ük-lel kük. érzelm eik, gondo lataik és
törekvéseik egybeforrnak lsten előtt.
Amikor valaki először fedezi föf , hogy lehetsé ges a szív és lélek egysége,
mohón veti rá magát arra az útra, ahol fölfedezni vélt e. A szerelmes így látja
azt, akit szeret, a baráti kör ezért von z és késztet minden áldozatra. Még inkább áll ez akkor, ha megsebz ett, lelkük mélyén szenvedő emberek találnak
olyanokra, akiknél simogató kezet , megértő szívet remélnek. Ewel rnaqyarázható jórészt fiatalságunk igénye megé rtő barát i körre . Legtöbbjük szíve klsz áradt a fogyas ztó társadalom személyte lensége, nem egyszer a családi ottho n
üressége vagy rend ezetlen sége következtébe n. M ennyive l lelkesítőbb - gondolja - az a közösség , amelyik ls ten nevében akarja megosztani életét, kész
a másikat befogadni! A k özöss éql kapcsol at el ső szakasza rózsás ígéreteket
rejt magában. Úgy ér ezzük, hogy minden n ag y s z e rű lesz . A másik megéri, hogy
lemondjak saját kívánsága imról. A le g eg y s zerűb b, mindennapi eseményekben
épp úgy kész vagyo k vele tartan i, mint a hit mélységeib en. Makarónit akar
enni? Azt s zeret em mos t én ls, bár néhány héttel elóbb rá se tu dta m néznI.
lmádkozzunk? Kész örömmel, jóll ehet ki ssé bizonytala n vagyok ilyen dol gokban ... stb .
•Egy szív, egy lé lek" lettek a jeruzsálemi hívek, ismét li t öbbször is l.ukács (Csel 2,44-47 ; 4,32-36; 5,13). A Lélek kiáradó ereje , az apostolok bátorsága, Krisztus közelsége elsöprő lendületet adott nekik , s ez ragályosan hatott a többiekre . Ebben részesedhettek a korintus iak is. Ann ál megdöbb en tőbb
aza kép, amelyet Szent Pál alig 4-5 év múlva rajzol a közösségről. P ártoskodnak egymás között, bírájgatják vezetólket. Onkéntelenül ls kérdezhe tj ük:
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övéiknek tek intették az egyes csoportok az összes korintusi kereszté nyeket?
- A közösségi élet másod ik szakaszához. a kiábránduláshoz jutotta k el. M int
ahogy egy ld ö múlva mi ls megkérdezzük: miért ne ehet né most már egyszer
a másik az én sültkrumplimat, hisz anny it ett em már az ő makarónljátl M iért
ne mehetnénk már egyszer annak az atyának a préd tkáclölára, akit én szeretek,
miért mind ig Jóska választja kl, kit hall gassunk? Jobbik es etb en elkezdünk
egymás mellett éln i. a rosszabbikban pedig már fúrjuk , marjuk a másikat .
Sok okot lehet t alálni , miért jutunk el sokszor idáig családi életün kben ,
baráta inkkal és egyházi közösségei nkben. Szent Pál azonban segít, hogya legmélyebb okot megláthassuk . Végeredményben balgaságnak . botránynak tartjuk
Krl sztus keres ztjét (1Kor 1,23) . Józan ember képes-e arra, hogy mlnd lq csak
lemondjon, áldozatot hozzon, és mások talá n kinevessék érte? - A korintusiak,
hozzánk hasonlóan , hallották, hogy Krlsztus a kereszten halt meg. Tudták, hogy
követni kell őt. Vagyis ha hozzá akarunk csatlakozni, nekünk ls ké sznek kell
lenni a lemondás ra, meg kell halni önmagunknak. Az el ső i dőb en neki is lendülünk . Valószinűleg titokban mégis csak azt reméljük, hogy a t öviskoszorú
majd csak kivirágzik. M indent rózsaszínben látunk. Mikor azutá n nap m int nap
kell a másik terhét hordo zni, akkor n y ű g ö s e k leszünk, megfeled kezünk a Lél ek
sugallatáról. Pedig ő rnellettünk áll, ő hűséges! Kész Igazán t ermészet fölötti
erővel erősíten i, hogy ami emberi eszközökkel megval ósi thatat lan, azt az ő
k e g y e l m é b ő l elérhe ssük . Gyengeségem elism erv e nyitom ki szívernet igazán,
hogy lsten megdicsőülhes sen . Ekkor kezdhetek el teljesebben a mási kért élni. Már nem illúzióimra t ámaszkodva, hanem Benne bízva. Már másoké rt élek,
a Lélek erej éből , mint ahogy Pál elmondhatta: . M lndenkinek rnlndene lettem,
hogy mindenkit üdvözíth essek " (1Kor 9,22). Ez a közösségi élet harmadi k
szakasza, amih ez valób an nél külö zhetetlen a Lélek ereje, és amit akko r kezdünk megtal áln i, mikor nem önmagunkban bízunk .
Szent Pál korintusi levele azonban rámutat három olyan konkrét területre
is, ahol önzésünk legin kább a szakadás oka leh et .
Első helyen áll az érzékiség. Nemcsak mert a testi ember álta lában nem
képes befog adni a Lélek indítását. Hanem azért ls , me rt már emberI/eg ls a
fékezetlen érzékiség védekezésre késztet. Félünk, hogy perzse lő tüzéne k ml
is áldozatul esünk, és minden kiég bennünk. A Pált61 emlit ett v é rf e rtőző h öz
hasonlóan minden zabolátlan érzékiség az IgazI közösség rombol6ja (1Kor
5,1-9) .
A másod ik ok a korintusiaknál pereskedés formájában jelentkezett. Végső
ind ít éka azonban a bírvágy. A mi baráti k örűnket többször is feny egette az
anyagi érdekek hajhászása. Sikerült elkerü lni, hogy törésre kerüljön a dolog.
De nem egyszer éreztük, rnil yen veszedelmet j elent a közösség életére é:
mammon szolgálata. Elsősorban két mérnök tapasztalta ezt meg köztünk. s
rajtuk tanultunk mi ls. Együtt jártak az egyetemre, építészek lettek. M indegyik
j61 dolgozott vállalatánál, s fo nt os vo lt a prémium ls, mert családjuk n őtt ,
gyerekeiknek szerettek volna többet nyújtanI. Egyik nap rádöbbentek: vet ély28

társa kká váltak . Nem kis erófesz ítésbe került , amíg el tudták fogadni , hogy
barátságuk - amely a keresztény szeretetnek is jele akart lenni és sokat
jelentett egész családjuknak - többet ér, mint az a pár ezres, amit esetl eg
egymás elói tudtak volna elhalászni . A gyakorl ati megoldás persze bonyolult
volt, mert mindegyikük felelős egy csomó munkat ársáért is. De lassan sike rült
eltal áini a helyes utat. M indenesetre fül ünkbe cse ngett szent Pál felhívása :
. Mi ért nem túritek el Inkább a károsodást ?" (1Kor 6,8)
Legtöbbször azonban a harmadik terület en lépnek fe l a szakadást elókészítő
események , s annál nehezebb kiküszöbölni óket , minél észrevét lenebbül lop ózkodnak be életünkbe , minél jelentéktelenebbnek látszanak. A legtöbbet ugyanis
awal ártunk közösségi életünknek családunkban, baráti k ör űnkben. eqyházközségünkben, hogy egyszeruen tekintet nélkül járunk el a másikkal szemben.
M integy vakon és érzéketlenül. . Ml nden szabad nekem, de nem minden hasznos" - jegyzi meg már szent Pál [1Kor 6-17; 8,1·13; 10,23-24). Sok min den
szabad nekünk ls házastársunkkal szemben, sok mlndent kívánhatunk és te he.
tünk házon kívül ls, ami még nem bún. De ha a másiknak ez kelle met len, ha
megbotránkozik rajta vagy lelk i megrázkódt atáshoz vezeti ? El őrnozdí to m- e a
közösség i életet azzal, hogy Ilyenkor megmakacsolom magamat ? Sajnos , úgy
látszik, nemcsak a korintusiaknak kellett ezen a tére n k üzdern, nemcsak ók
feledkeztek meg erró l. Lábbal típorjuk mi is nap m int nap!
4.•Amíg így Imádkoztak, meg remegett a hely, ahol összegyúltek. Mlnd nyájukat eltöltötte a Szeritl élek. és bátran hirdették az lst en szavát" [Csel
4,31). "Törekedjetek a szeretetre , de igyekezzetek a lel ki adományokat ls el.
nyerni , különösen azt, hogy prófétálhassatok" [1 Kor 4,11).
Túl magasnak látszik a jeru zsálemi közösség lelkesedése, szeretete? Ernber l erőket véve tekintetbe igennel felelhetünk. De Lukács megadja az eszközt, hogyan nyerhetjük el az er ős ítő Lelket : ha a közösségben együtt imádkozunk. "Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevem ben, ott vagyok
közöttük" - ígérte Krisztus [Mt 18,20). Ezért imádkoztak állhatatosan egy
szíwel, egy lélekkel az apostolok Krisztus mennybem enetele után. Ezzel szemben ml sokszor csak egymás mellett vagyunk Imáink alatt a szent misén, az
ájtatosságokon, de szívünk , szándékaink nem egyesülnek.
Néha pedig úgy túnik, mintha egyenesen határt akarnánk szabni a Lélek
kiáradásának. A jeruzsál emi közösségre már kiáradt a Lélek pünkösd napj án.
Az Apostolok Cselekedeteinek 4. fejezetében le írt eseményt éppen ezért egyes
magyarázók "másod ik pünkösdnek" nevezik. Vagyis most újra, minte gy k ézzelfoghatóan ismét belenyúl életükbe. A Lélek múködése nyil vánvaló lesz a külsó
világ számára is. Ezt fejezi ki a föld meg rendülés e. A lényeg azonban szívük
megrendülése, átalakulása, mert úJból megélték lsten közelségé t. Tudták, hogy
jelen van adományaival , elárasztja közösségüket. Tudtá k: lsten nem ísmer
határt gazdagságának kláraszt ásában.
Micsoda számítgatásnak tűnlk fel ewel szemben a mi viszonyunk a Lélekhez! Nem egyszer keltjük azt a benyomást, hogy szinte vonakodunk megnyitni
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szívünket adományainak. Mintha így gondolkodnánk: bérmáláskor már rneqkaptam a Szentlelket, tehát megadtam, ami kijár neki, és most békében akarok
élni! Nem forrásnak kellene-e lenni ennek a találkozásnak, amely rnlndermap
eltölti egyéni és közösségi életünket a Lélek adományaival? Nom arra kellene-e
gondot forditani, hogyan, miként kaphat juk meg még bővebben adományait?
Hogy mi mehetett végbe pünkösd napján és ezen a .másodlk pünkösdön"
is az apostolok és a hívek lelkében, azt akkor kezdtük megsejteni, amikor egy·
egy mély imádságban töltött esténk vagy közös szentmisénk után új fény támadt életünkben, megújulva mentünk haza. Ilyenkor együtt elmélkedtünk,
megosztottuk szándékainkat, örömeinket, keresztjeinket. S éppen azáltal, hogy
lsten előtt kltártuk szívünket a másiknak, hogy volt bizalmunk összefogni szándékainkat, egymás iránt i szeretetünk tükrében felragyogott lsten irántunk való
végtelen szeretete. A m áslkon keresztül éltük meq Krisztus jelenlétét.
Ezt ajánlhatta Szent Pál korintusi híveinek is, amikor a prófétálás ajándé.
kára sürgette őket. Figyelniök kell: mit is mond az Úr, mit jelent nekik az
Irás szava, és ezt megosztani a többiekkel. Ez is lsten szavának hirdetése. Nem
elvontan, hanem a mindennapi életbe beágyazva. Nehogy saját elgondolásaink
rabjává váljunk, törekszünk arra, amit ugyancsak ajánl szent Pál: barátaink,
lelkipásztoraink blr álják meg, amit jószándékkal hirdetünk Istenről (1Kor 14,29).
Tudjuk ugyanis, hogy nem elég a puszta érzelem. Törekedni kell, hogy valóban Krisztus Lelke töltsön el. Krisztus pedig az ő Testének, ai: Egyháznak adta
a Tanítót, a Vigasztalót. Amíg ewel a testtel vagyunk kapcsolatban, addig járunk jó úton . Ugyanez a közösség sürget annak megosztására is, amit kaptunk
és kapunk a Lélektől. Mert az O adományait mindannyiunk szolgálatára kell
szentelni. Ez a karizmák célja.
Számunkra is jelentős feladat Krisztus szavát hirdetni. Elsősorban életünk
példájával kell ezt megtennünk: gyermekeinknek, munkahelyünkön, másokkal
való kapcsolatainkban. Ezekben a próbálkozásokban különösképpen szükségünk
van a Lélek lrányít ás ára, megvilágítására. Gyakran Imádkozunk, segítsen meg,
hogy a hegyi beszédben hirdetett boldogságok szellemébe be tudjunk kapcsolódnl. Például hogyan egyeztethetjük össze az elsőt, a szegér.ységet a ml
életformánkkal? Családunk van, felelősek vagyunk gyermekeinkért; munkánkat
sem adhatjuk fel , ami egyes foglalkozásokban meglehetős jólétet biztosít,
anélkül , hogy ezt hajhásznánk. Most pl. úgy próbáljuk a szegénységet élni,
hogy nem költekezünk. Gyermekeinknek megmagyarázzuk, hogy egyszerű életformában is lehet boldog az ember; hogy ne minden pénzét fordítsa önmagára.
főként amikor közvetlen környezetében mint annyi d él-amertkal nagyvárosban - nélkülözés, nyomor található. Boldogok voltunk, amikor egyikünknek
sikerült megértetnie 19 éves fiával: ahelyett, hogy külön autót vetetne magának, fordítsuk ezt az összeget a szomszéd szegények támogatására. Persze
ez a meggondolás megkívánja tőlünk is, hogy a család autója ne .stétusszlmbólum" legyen, hanem hasznos munkaeszköz .
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Az egyházközs égb en való közremúködés (főkén t a jegyesek házassági el ő
készületében próbálunk segíteni) szintén áldozattal jár. K ü l s ő te vékenységünk
nem mehet család i közösségünk rovására. Bízunk azonban, hogy a Lélek segítségünkre lesz, és eltölt szeretetének kegye lm éve l, ami az ő l eg fő bb adománya
és közösség i életünk alapja .

Armand J. Nlgro

AZ IMÁDSÁG: SZEMI:LVES VÁLASZ ISTENNEK
Meggyőzódésem , amelyet szeretnék megoszt ani : az imádság személyes
válasz lsten jelenlétére . Hadd magyarázom meg.

Vagy ml vagyunk fontosab bak, mint lsten, vagy lsten fontosabb nálunk. A
felelet nyilvánvaló : O fontosabb, mint ml. Ha ped ig az, amit lsten akar és tes z,
fontosabb, mint amit mi akarunk és te szünk, akkor fi gyelmü nknek j obban kell
arra összpontosulnia, mi az lsten és mit tes z. Továbbá amit lsten akar mondani
nekünk, az fontosabb, mint akármi , amit mi mondhatnánk nekI. Ist en pedig
akar szólni és akarja közölni magát ve lünk. Ha az imádság túlságosa n önközpontú, ha középpontja az . én" , .e nqern ", . enyérn" (m ég ha szent és nemes
kívánságokra von atko zik is) , akkor nehézség ekkel fog unk találkoznI.
Az imádság személyes válasz lsten jelenlétére . Inkább olyasmi, amit ls ten
tesz bennünk , mint amit magunk teszünk. Ez azt jel ent i, hogy lsten először
is tudatossá tesz i jelenlétét számunkra . Az imádság annyit jelent, hogy észrevesszük Ist ent és válaszolunk NekI. Szent János em lékeztet , hogy az igazi
szerétet m indenekelőtt nem azt jelenti , hogy ml szeretjük Istent (ami lehet
igaz ls meg nem is) , hanem hogy lsten szeret minket először. A z ö szeretete
irántunk fontosabb, m int a mi szeretetünk ő iránta . Igaz, kívánja, értékeli szeretetünket és hálás érte; de minthogy fon tosabb az ő szeretete irántunk. rnint
megfordítva , azért az ő szeretete több figyelmet érd emel től ü nk.
Nézetem szerint három

l épcs őre

kell figyelnünk az igazi imádság felé ta rtva .

Először is : ha az im a személyes válasz lsten jelenl été re, akkor az ima kezdete

az, hogy ve g y ü k é s z r e ezt a jelenlétét, egys zerúen ismerjük el, t udju k
megvallani : . Igen, Istenem, Atyám, a Te szereteted árasztja belé m az éle t et .
Igen, a Te szereteted árasztj a az életet és létet a körülö ttem levő, az érzék eim
kapuja körül tolongó dolgokba . A Te szereteted adja belém a tehetségeket és
vágyakat stb :
Szeretnék egy megkülönböztetést tenn I. Tudom , hogy az .el mélkedés" és
.i mádság· szavakat felváltva használják, ráadásul k ü l ö nb ö z ő szerz ök különbözö értelemben. Vallásos .elm élkedésen" én azt értem , amikor Iste nrő l gondolkodunk. vagy arról, amit ő tesz , vagy bármi más jó , szent vagy vall ásos
tárgyról. De ez nem ima. Ha valakire gondolok, akkor ugyan ő van gondo lat aim
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gyújtópontjában, de ez nem érin tkezés az ill etőv el. Az lma: személye s kapcsolat Istennel. Ha lsten r 6 I gondolko dom, vagy Krisztus é l etéről és mlndarról, amit tett, az szent , érdemszerző, jó, bizonyos fokIg segit az imában, de
lényege szerint nem lma.
Az lma ott kezdődik, amikor az . 0· .TE· lesz. Ha azt mondom magamban:
. Isten szeretete árasztja belém az életet", az elmélkedés. Ha azt: .Igen. Istenem, Aty ám, a Te szereteted árasztja belém az életet", az imádság. LátnIvaló a különbség. Am ikor Te - En viszony áll fenn az Atyával, Fiúval és Szentlél ekkel , ezt a választ hívom Igazi Imának. Ha fontolgatom , ki O és mit tesz ,
de nincs Te - ~n kapcsolat, az lehet hasznos és szent , de lényegileg nem
ima.
Az alapvető , első lépés az Imában az, hogy ébredjek föl és nézzek szembe
a valósággal : jöjjek rá, hogy O jelen van bennem, szeretete ad belém életet,
létet, minden képességemet és saját Isten i életének megosztását, hogy Igy
elmondhassam: . Igen, Istenem, Atyám , a Te szereteted adja nekem mindezt.
Igen, Jézus, Testvé rem, Te teszed ezt. Igen, Istenem, Szentl élek, Te teszed ."
Ezt jelenti imádkozni. Ha abban a pár percben , amely magánimánk számára
rendelkezésre áll, semm i mást nem csinálunk, mint tudatosítjuk magunkban
lsten jelen létét , ez az élmény magában véve már mély ima, te rmékeny ima,
s őt a mlszt ikus lma kezdete . Ez valóban őszinte kitárulás lsten felé , aki közli
magát velünk, hacsak erre alkalmat adunk nekI.
Különbség van személyek és dolgok között. Isten jelen van a dolgokban;
betölti őket jelenlétével , hiszen az ő szeretete adja beléjük az életet és létet.
De a személytelen dolgok részéről nincs meg ennek elismerése : nem képesek
imádkozni. De te és én, minthogy személyek vagyunk, elismerhetjük ezt a [elenlétet. És ez az első lépés az imában.
A második lépés - úgy tűn ik - az, hogy ha egyszer rájöttünk, ml nekünk
az lsten, mit tesz értünk, mennyire szeret minket, akkor az egyedüli 1116, természetes és önként fakadó válasz nemcsak ez: .Igen, te teszed ezt", hanem
ez is: . Kö szönörn neked , amit teszel, Istenem, Atyám, köszönöm, hogy szereteted életet, létet és saját természeted megosztását önti belém. Köszönöm,
Jézus, Fiúisten, Testvérem. Köszönöm, Szentlélek lsten, hogy bennem élsz."
A h á I a magától értetődően . önként árad kl szlv ünkböl, ha észrevesszük, mit
tesz értünk lsten.
Egy hasonlattal megv ilág ítva: ha valaki nagyon jó és önzetlen hozzám,
anyagilag támogat, de én nem ismerem vagy nem tudok erről, akkor nem
viszonozhatom jós ágát, szeretetét. De ha rájövök, hogy a támogatás töle származlk , hogy tőle való sok minden , ami jobbá tesz i az életem , akkor el ösz őr
elismerem : . Igen, te teszed", de ennél több, amikor azt mondom neki: .Köszö-

nöm" .
Veszed észre, mire összpontosul ez a jelenlétre adott felelet? Lényeges,
hogy ebben a hálában meglegyen a személyes jelenlét átélése is. Senki sem
nyit be egy sötét szobába, ahol semmi t sem lát, úgy, hogy elkezd hanqosan
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beszélni. hátha van ott valaki. Inkább először észreveszünk valak it, a szemébe
nézünk. Biztosak vagyunk benne. hogy ha mikrofonba beszélünk. a rádlóhallgatók várják a szavunkat; vagy ha belenézünk a kamerába, ott vannak a tévé.
nézők; vagy ha szalagra beszélünk. valaki le fogja hallgatni. Csakis valam iféle
személyes jelenlét esetén beszélünk és felelünk.
Ilyen az imádság is. Néha, attól a jó és szent vágytól indítva. hogy érlntkezésbe lépjünk Istennel , hetet-havat összehordun k. Mindjárt azzal kezd.
jük, hogy felindítjuk a hitet. reményt. szerétetet. töredelmet vagy bánatot;
kérünk ezt vagy azt. vagy éppen csak mondun k valam it. hiszen végre is nem
ülhetünk ott tétlenül; tehát .rnr' csinálunk valam it. mi mondunk valamit!
Erre mondom: hetet-havat összehordunk . Mert ha előbb tesszük ezt, mint
Igazából tudatára ébredtünk volna lsten jelenlétének. az olyan. mintha egy
sötét terembe nyitnánk és ott beszélnénk, mert talán csak van ott valaki és
hallgat ránk. Fontos, hogy először békésen és nyugodtan időt vegyünk magunknak (akkor is, ha csak néhány percünk van imádkozni) és tudatosítsuk
lsten szeretö, teremtő, fenntartó, megistenftő [elenlétét, mert az lma erre
adott személyes felelet.
Tehát az első lépés lsten jelenlétének elismerése. a második a hálaadás.
A harmadik a s z e r e t ő f e I e I e t. Ha valaki szabadon szeretetével aj ándékozza meg az embert. ez a válasza rá: .I:n is szeretlek." Am ikor ezt rnondjuk Istennek. abban benne van, hogy tudjuk : O szeret bennünket elsőnek. Erre
a legjobb felelet: · .Istenem, Atyám. Krisztus, Testvérem, Szentlélek Istenem.
én is szeretlek benneteket!"
Ami a kérő imát illeti, reruélem. nem gondol juk. hogy ez tökéletlen ima
lenne. Ha napos időt kérünk Istentől, vagy hogy múljék el a n áth ánk, vagy
valami fontosabb, szentebb dologért imádkozunk , mondjuk a nemzetközi b ékéért és Igazságosságért. az nagy t iszteletadás lsten iránt. K ifejezője annak,
hogy "olyanok leszünk , mint a kis gyermekek", akiket Jézus f igyelmünkbe
ajánlott és megtisztelt. A gyermek, aki a szüleihez jön és kér tőlük valamit.
nagy tiszteletet tanúsít irántuk. Hisz mi mást mond vele. mint hogy : •TI jók
vagytok és meg tudjátok adni, amire szükségem van. Vehetek egy kis
cukrot?"
Ha így közeledünk Istenhez , abszolút, tökéletes függőségünk és r ászorultságunk érzésével . akkor tudatában vagyunk. hogy neki drágák és fontosak
vagyunk. és hogy nélküle semmi sem vagyunk, mert rnlndazt, amink van, szeretete árasztja belénk . Ezzel a tudattal mélyen el lsmerj ük. mi Oés mik vagyunk
mi. Nem maga Jézus mondotta-e: .Ha imádkoztok, álljatok lsten elé és rnondjátok: Abba (zsidó becéző kifejezés az édesapára) , acid meg ma a rnlndennapi kenyerünket, bocsásd meg a mi vétkeinket, ne vigy minket a kísértésbe,
szabadíts meg a gonosztól: Figyeljük meg. milyen sok a Miatyánkban a kérés .
Urunk arra tanít, hogy így imádkozzunk. Ha helyesen végezzük a kérő imát,
akkor azt Jelenti: .tstenem, Te minden vagy: mindenek Teremtője, Fenntartója.
Meglstenftője. rneqbocsét ó, kegyelmes Ura. gondviselő Istene. és én egészen
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a Tied vagyok: Ha valamit kérünk, azt t erm észet esen így értjük: . Legyen meg
a Te akaratod: Nem próbáljuk megvesztegetni vagy becsapni az Istent. hogy
megalázkodásunkért adjon nekünk valamit. Nem, előrebocsát j uk: . Legyen meg
a Te akaratod" - de azért rnt szeretnénk, ha holnap sütn e a nap.
Visszatérve egy előző pontra: Amit lsten tesz, az fontosabb, mint amit mi
teszünk. Isten pedig vágyód ik arra, hogy közölje magát velünk. A tragédia az,
hogy olyan kevesen engedjük meg Istennek, hogy az imában megtegye ezt.
Ennek a hiányosságnak egyik oka. hogy hibása n tanítottak vagy neveltek az
imára. Egy másik a bizalom vagy hit hiánya abban, hogy O Igazán, személyesen, egyedülálló módon kívánja magát közölni velünk, és ezt meg is tes zi.
Minthogy bizonytalanok vagyunk ebben, többnyire folyvást beszélü nk, eiméi.
ked ünk. esetleg lelkiolvasással vagy valami . hasznos" dologga l töltjük ki az
időt, de vonakodun k kiüresiteni magunkat, ráhaqyru az O jelenlétére és
indításaira, úgyhogy csendben közölhesse magát velünk, olyan módon , ahogy
Neki tetszik.
Egy harmadik ok, hogy félünk a kudarctól: attól, hogy megpróbálu nk így
imádkozni és rájövünk . hogy ez nekünk nem megy. Pedig mindig sikerüln! fog,
ha elhárítjuk az akadályokat, és megadjuk a lehetőséget Istennek, hiszen O
mindegyikünkkel személy szerint közölni szeretné magát . Mindig inkább miszt ikussá kívánja tenni imánkat. éspedig nem veszedelmes, kvietista. rendkí vüli
módon. Azt akarja, hogy normális, rendes, mindennapi, egészséges misztikusok legyünk .• M iszt ikus" -on azt az embert értem, aki kitárul lst en jelenlétére,
engedi, hogy betöltse tudatát személyes jelenlétével. Minél régebb ót a Imádkozunk, annál tudatosabbá, érzékenyebbé, r áhanqoltabb á. tanulékonya bbá válaszra készségesebbé válunk lsten jelenléte iránt: mert rnlnden igazi ima személyes felelet erre a jelenlétre.
Két k ül önb öz ő tehetségünk vagy képességünk van, amelyeket kifejlesztet·
tünk vagy kaptunk, hogy közösségileg vagy másképpen választ adjunk vagy
cselekedjünk. Ezek aktív képességek : lehet övé teszik, hogy tegyünk valamit.
és tevékenységünkkel tökéletesítjük ezeket a szokásokat. Néha a kezdet eik
belénk öntöttek, de azután gyakorlással tökéletesíthetjük és erősíthetjük ők et.
és így könnyebbé teszik számunkra az erényes cselekvést. Ezek az aktív cselekvő képességeink igen fontosak. De lst en szeretete olyan képességeket is
közölt velünk, amelyek befogadásra tesznek képessé . Egy rádióállomásnak
nemcsak leadója van, hanem felvevője is, és mind a kettő font os. Ezek a befogadó képességek mind nagyobb jelentőségre tesznek szert imaéletünkben.
A Szentlélek adományainak hívjuk őket. Ezek tesznek tuda tossá és bef ogadóvá. ráhangolttá, érzékennyé, válaszra késszé, tanulékonnyá lsten önközl ö je lenléte iránt. Isten azt akarja, hogy mindinkább így imádkozzunk.
Tehát minden haladás az ima területén abban a meggyőződésünkben gyökerezik , hogy lsten jelen van számunkra; hogy jelenléte személyes, szeretö,
gondviselő, egyedül álló módon kielégítő; hogy lsten a mi Atyánk, mindig inkább az akar lenni, és mint rntnden jó apa, beszéln i óhajt velünk, közölni akarja
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magát velünk. A ll andóan próbál szólni hozzánk életünk minden tapasztalatán
át, Egyházán át. a Szentírásban tartalmazott élő szaván át, örök Igéjén, Jézus
Krisztuson át. akinek Szentlelkében hivatást kaptunk, hogy f iai és leányai
legyünk. Ismétlem: lsten vágyik közölni magát velünk. és hív, hogy figyeljünk
rá és fogadjuk be; de nem fogja ránk erőltetni ezt.
Tehetek-e most néhány g y a k o r I a t i a j á n I a t o t? Azt mondtam, hogy
egyesek félnek lehetőséget adni erre Istennek, mert félünk, hogy nem sikerül
a dolog. De ha megadjuk a lehetőséget, biztosan sikerülni fog . - Mit tehetünk
hát a gyakorlatban, hogy lehet övé tegyük Istennek, hogy teljesebben és szabadabban közölje magát velünk?
Próbáljunk húségesen legalább napi 40 percen át egyedül maradni Istennel.
Próbáljuk ezt mindennap meghatározott Időre beosztanI. Isten időt kíván tőlünk,
hogy együtt legyen mindegyikünkkel és közölje magát velünk; már pedig O
megérdemli, amit kíván tőlünk. A következő öt dolgot ajánlom az imával kapcsolatban:
1) S z e n t í r á s i s z a k a s z. Válasszunk ki egy rövid, 5-10 versre terjedő részletet még az ima ideje előtt. Ez nagyon fontos. Sohase hagyjuk el.
Vagy előző este cs ináljuk, vagy az első néhány percben, rnlel ött Imádkozni
kezdünk. Olyan szakaszt válasszunk, amelyre különösen akarunk figyelni, különösen ízlelni, ráhagyatkozni. Lehet egy kedves zsolt árunk. egy példabeszéd,
egy csoda története vegy Urunk beszédeinek egy részlete . Legyen hozzáillő
kedél yállapotunkhoz és szükségünkhöz. Kérjük a Szentlelket, irányítson ahhoz
a részlethez, amit O tart most számunkra fontosnak. Tegyünk [elz öt ehhez a
laphoz, és tartsuk készen . Lehet, hogy az imádság ideje alatt visszatérünk
hozzá, de az ls lehet, hogy nem.
2) H e I y . Olyan helyet keressünk, ahol egyedül lehetünk Istennel. Ez Iontos. Néha jó az Oltáriszentség jelenlétében lenni; de ha mások is vannak a
templomban, akkor hiába érezzük úgy, hogy szeretnénk kitárni akarunkat,
hátravetni a fejünket, az égre nézni, sóhajtozni, panaszkodni, sírni, vagy tán.
coln i vagy énekelni, nem fogjuk megtenni. De ha egyedül vagyunk, megtehet·
j ük, semmi sem gátol. Nem szabad gátlásainknak lenni, amikor felelünk lsten
jelenlétére. Válasszunk ki tehát egy nyugodt helyet, ahol egyedül vagyunk,
s gát lás nélkül beszélhetünk és reagálhatunk lsten jelenlétére, anélkül, hogy
magunkra vonnánk mások figyelmét.
3) T e s t h e I y z e t. Maq ánlrn ánk kezdetén szánjunk rá i d ő t , hogy nyugodtan elhelyezkedjünk. Hiszen nem angyal vagy testetlen lélek vagy puszta
értelem vagyunk, amikor Imádkozunk, hanem férfi vagy nő . A férfinak és nő
nek teste van . Tehát a testhelyzet fontos az imában. Jobban imádkozol térdelve? A kkor térdelj. Befogadóképesebb és nyíltabb vagy lsten jelenlétére ülve?
Akkor ülj. Szent Ignác mlsztikus vo lt , és ő, úgy látszik, előnyösnek tartotta
a fekvő helyzetet imája alatt, s aj ánlj a. hogy mi ls próbáljuk meg.
Próbálkozzunk különféle helyzetekkel, míg megtaláljuk azt, amelyik legjob ban vezet lsten je lenlét ének megt apasztalására. Ez napról napra más lehet,
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sót ugyanannak az Imának a során ls. Próbálju nk meg pl. az ágyon feküdn i ,
vagy egy kényelmes karosszékben ülni, lábunkat egy zsámolyra téve , karunkat
pedig a karfán vagy ölünkben pihentetve. tenyérrel fölfelé. Vagy üljünk egy
keményhátú székben. ölünkben fölfelé vagy lefelé fordított tenyérrel. kénvelmesen hátratámasztott fejjel. Máskor üljünk az asztal vagy ír öasztal mellett,
karunkat rajta nyugtatva, vagy térdeljünk le. megtámasztott vagy kltárt karral.
A különféle testtartás alkalmazkodjék különbözó kedélyállapotunkhoz és szükségleteinkhez.
4) I s t e n j e I e n I é t e . Válasz lsten jelenlétére. - Békésen emléke z.
tessük magunkat. mennyire jelen van O számunkra. Tapintsuk meg például
ruhánk anyagát vagy az elóttünk lev ő aszta lt vagy a pulzusunkat. és ismerjük
el Istennek: .Igen. a Te szereteted adta belém az életet és az érzéklést, az
sz ötte ennek a ruhának az anyagát. A Te szereteted adta nekem a látást. annak meg a színt. A Te szereteted adott nekem hallást. a természetbe pedig
hangot. Te szeretted belém az életet ; Te itt vagy bennem. Köszönöm, hogy
bennem élsz, hogy szereteted jóságot és istengyermekséget adott belém." Ez
Igénybe vesz egy kis id őt , de tegyük meg mindig . és sohase siessük el. M ég
akkor se siettessük az imának ezt a részét. ha az egész idó t igény be veszi.
Lehet. hogy indítást érzünk majd kimondani: . Köszönörn. ~ n is szeretl ek Téged."
Ezekben a pillanatokban átélhetjük a külö nleges kapcsolatot Isten nel.
mélyen, személyesen megtapasztalva jelenlétét. Olykor megadja, hogy átérez.
zük (megtapasztaljuk) jelenlétét. Ha meeteszt . hagyjuk csak; engedjük. hogy
ez az élmény magával ragadjon és vigyen, mint ahogy a víz fenntart egy úszó
testet. Tartsunk ki benne . míg el nem halványul. Ne térjünk el tőle, ne akarjuk
az élményt megváltoztatni vagy siettetni vagy túlzottan reagálni rá. túl sok
és szükségtelen szóval. Talán elég . ha egyszerüen azt ismét eljük: .~n Uram
és én lstenem", vagy . Abba, Aty ám!" Ha az élmény elhalványul . vegyük tovább
igénybe az O jelenlétére emlékeztetó eszközö ket.
5) I m á d k o z z u k e I a szentlrás j helyet, visszatérve hozzá. hangosan.
f igyelemmel elolvasva. Lehet , hogy nem marad idó a kiválasztott szentírási
hely elolvasására. Ha így történik. nagyon jó . De na megpróbálunk hálával.
szerétettel. imádattal válaszolni ls ten jelenlétére . és nem történik semmi. ha
száraznak és vigasztalann ak érezzük magunkat. ne veszítsük el a bátorságunkat.
és ne gondoljuk . hogy ez a kudarc jele . Lehet ez a szárazság Inkább lsten hlv ása, hogy f igyeljünk rá, am int a Szentírásban szól hozzánk. Imádság közben
mindig legyen kéznél a Szent írás. sohase hagyjuk el a kezünk ügyéból. Ha
szomjazunk lsten igéjének hallására. vagy ha úgy látszik. hogy semmi sem
történik, miután türelmesen és békésen megpróbáltunk felelni lsten [elenlétére. ha úgy érezzük. hogy nem közli magát. vagy nyugtalannak és szétszórtnak érezzük magunkat. akkor térjünk vissza az elóre kijelölt szent!rásl szakaszhoz, és hagyjuk. hogy ezen át közölje magát velü nk. F i g Y e I j ü n k ,
mialatt beszél, mert a Szentí rás az éló lsten eleven szava. Mo st is él, mert
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lsten él, és ma sem gondolja másképp, amit a sugalmazott írók által mondott.
Jusson eszünkbe: lsten jelen van sugalmazott szavában, a Bibliában, amint
jelen van az Oltáriszentségben. A két egyedülálló jelenlét különbözik egymás·
tól, de mind a kettő valóságos jelenlét.
N a g yo n I a s s a n, figyelmesen, suttogva vagy hangosan (ne magunkban) olvassuk el lsten szavait. A mondatok között tartsunk szünetet, hogya
szavak visszhangja és értelme belénk iv6dhasson , lassacskán, mint a csendes
eső a szomjas földbe. Lehet, hogy egy-egy szót vagy mondatot ismételten klvánunk hallani. Ha befejezzük a kijelölt rész olvasását és még van idő, kezdjük
el előlről, és Ismételjük meg lassan, újra meg újra, mint valami ének refrénjét.
Miért suttogva vagy hangosan olvassuk a Szentírás szavait? Mert ez szemünkön, fülünkön és hangunkon át jobban lefoglalja figyelmünket. Ha valamit
csendben olvasok, gyakran csak a szemem tapad a szavakra. képzeletem és
figyelmem messze jár. Isten kimondott szavára figyelni egészen sajátos szent·
ségl tapasztalat.
Ha a Szentírással így imádkozunk, az az Istenre való figyelés megtapasz-

talása lesz. Ne próbáljuk a szöveget alkalmazni. vagy mélyebb értelmet keresni, következtetéseket levonni, elhatározásokat tenni. Elégedjünk meg azzal,
hogyegyszerűen, figyelmesen és nyitottan odahalIgatunk, mint a gyerek, aki
apja ölébe mászik, és hallgatja a történetet, amit mesél.
Amikor az idő lejárt, köszönjük meg Istennek, hogy beszélt hozzánk. ~rtsük
meg, hogy az Atya , a Fiú és a Szentlélek állandóan bennünk él, amint elmegyünk, hogy folytassuk napunkat .
Ezek ajánlatok arra , hogyan engedjük meg Istennek, hogy közölje önmagát
velünk. Még ha hosszú éveken át félig szórakozott, félig langyos, félszlwel
végzett volt is az imánk : sohasem késő. Próbáljuk meg. Izleljük és tapaszta ljuk
meg személyesen. Megígérem, hogy ha megadjuk Istennek a lehetőséget és
hűségesek maradunk ehhez, O igen rövid időn belül igazi misztikust fog cslnálnl belőlünk - normális, egészséges , rendes hétköznapi miszt ikust, eltöltve
annak az Imának a kegyelmével. amelyet lsten közölni vágyik velünk.
Szeretném tisztázni a • m i s z t I k u s " szót. Misztikán értem Istennek
minden olyan tudatos egyesülését az emberrel. amit O kezdeményezett és
tart fönn. Olyan élmény ez, amit mi nem tudunk létrehozni. kiérdemelni, érte
felelősséget vállalni. Nem tudjuk magunk kezdeményezni vagy fenntartani.
Néha lsten jelenléte Igen közell. jóllehet mi nem is nagyon igyekeztünk az
imában. Betölt vigasztalásával. Csodálatos élmény ez. ~rezzük, hogy szeretünk,
még inkább, hogy szeretnek. Másnap talán jobban er élködünk. de nem történlk semmi: mintha hamu borItaná a szívünket. Nincs íze az Imának, pedig
lhezünk rá. Isten mintha ezer mérföldre lenne tőlünk. Lehet, hogy semmit
sem teszünk rosszul, hanem lsten tanít minket. Arra tanít, hogy ezt az élményt nem tudjuk kiváltani, kiérdemelnl, megszolgálni vagy kierőszakoln!. Szabadon adott mlsztlkus élmény.
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Sokféle szóval lehet leirni ezt az élményt: vigaszt alás, béke, öröm, nagyobb
hittel és reménnyel való átérzése annak, hogy szeretnek, hogy jobba n szeretünk. A kezdeményező: lsten. O nagyon vágyódik arra , hogy ilyen módon közölje magát. Akkor miért nem teszi gyakrabban? Az egyik oka az, hogy lsten
nem lakhat együtt hibával vagy hamissággal, nem is jutalmazhat meg Ilye t.
Mielőtt megv igasztalhatna és közölhetné magát velünk, el kell távolItanunk
az akadályokat, és lehetővé kell tennünk számára, hogy betérjen életünkbe .
Nem fogja ránk erőszakolni barátságát. Az egyik előfeltétel: legyünk rneqgyőzödve nem pusztán értelmileg , hanem lelkünk legmé lyéig - , hogy ez
olyasmi, amit ml nem tudunk megteremteni , ellopnl, kiérdemelni, megszol·
gálnl. Mindenestül szabad adomány . M i csak alkalmassá tehetjük magunkat
befogadására . Előkészülhetünk rá, és mélységesen hálásak lehetünk, ha jö n.
Ilyenkor alázatosan elmondhatjuk: . Mlért én? I:n ezt nem érdemlem meg, de
hálás vagyok érte: Ez a rnlsztlkus élmény; és nem mind ig olyan extatikus,
mint ahogy hangzik . Igen gyakran egészen nyugodt, békés , egyszerú bels ő
bizonyosság , hogy lsten velem van és szerét. Valójában alig lehet meq hat ároznl. A szárazság és a vigasztalás hiánya az imában származhat saját hanyag.
ságunkból vagy hútlenségünkből is , vagy pedig abból. hogy nem készültünk
elő megfelelően a szemlélődő imára . De az is lehet, hogy lst en tisztogat bennünket, közelebb von magához azzal, hogya sivatag megtapasztalásán át vezet,
és Igy szabadit meg az önelégültségtől és rendetlen ragaszkodásoktól.
A legteljesebb misztika a megtestesülés , emberinek és Isteninek az az
egysége, amit Jézusban, az Istenemberben lst en kezdeményezett. M inden más
misztika csak többé-kevésbé való részesedés a megtestesülés valóságában,
osztozás benne. Ezt kivánja az lsten. Azért lett emberré, hogy megossza velünk
istenségét.
Ha olyan emberek leszünk , amilyennek lst en akar, ha igénybe vesszük a
kegyelmet és imát, amit O ajánl fel és annyira kiván adni nekünk, akkor mélye n
imádságos emberré tudunk válni , Igazi szemlélődővé a nap egész folyamán,
a fiz ikai munkában vagy a szenvedésben nem kevésbé , mint a nyugod t ima
megpthenésében vagy a szentmisén. Ennek elérésére lényeges a magánima.
Ennek során tanúsitott igyekezetünk nem érdemli ki a kegyelmet: vagyis ha
időt szánunk erre , az nem biztositja automatikusan . Nem úgy megy, hogy bedobunk egy forintnyi erőfeszítést és visszakapunk egy forintnyi misztlkus élményt. De szakítsunk mindennap hüségesen Időt a magánimá ra, és ez majd
képesít bennünket, hogy minden másban is megtaláljuk Iste nt. Jobbá teszi
liturg ikus és közösség i Imánkat . Fokozottabban Istennel fogjuk végezni rnunkánkat és társadalmi kötelességeinket. Viszont minthogy munkánkat Ist ennel
végezzük, szltja bennünk a vágyat a Vele való imádságos egyesülésre, és Igy
ha van 10-15 percunk vagy egy félóránk a magánimára, amit egyedül tölthetünk Vele , jobban tudunk majd imádkoznI. A kettő táplálj a és erős it i egy·
mást.
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Min<lannyia n imádságos emberré válhatunk ezen a módon. Isten akarja,
hogy il yenek legyünk, ez az ő vágya . Ha válaszolunk neki, mindegyikünk egyedüláll ó módon lesz Imádságossá. Mindegyikünk egyedülálló személyiség; egyedülálló a feleletünk ls; és lsten egyedülálló módon részesít szeretetében és
jelenlétében.

Franz Hengsbach
A SZELLEMEK M E GK(JLUN B lJZT ET~ S E
Nagyböjti beszéd

I. Az összezavarodás veszélye
Korunk sokfél e nevet visel. Bizonyára van benne valami, ha az átalakulás
korának mondjuk. Sok minden kérdésessé vált, ami tegnap magától értetődően
érv ényes volt. Nehéz megtartani vagy újra megtalálni az irányt. Egyesek szomorkodnak mi nden változás miatt. Mások futnak minden újdonság után, és a
jövendőt remélik tőle. De ha egy vélemény divattá vált, akkor már nem a legmodernebb többé.
Az átalakulásnak ez a folyamata nem állapodik meg az Egyház küszöbén
sem, és nem könnyú egyikünknek sem áthatolni a sokféle hang zűrzavar án.
hogy elválasszuk az igazat és igazit a csalókától és látszattól. Ma ez különös
mért ékben áll, - de nem ma fordul elő első ízben . Az Egyházban kezdettől
fog va szükség volt a szellemek megkülönböztetésére. Szó van erről már az Új·
szövetség legrégibb Iratában, az első tesszaloniki levélben ls. Pál ezt mondja:
. Vizsgáljatok meg mindent. Ami jó, azt tartsátok meg" (nesz 5,201. Ha meg
éppen az Újszövet ség későbbi írásaiba tekintünk, nyomasztó és zavaros helyzettel t alálkozunk. A Jelenések könyvének az egyházakhoz intézett levelei húségre, vil ágosságra, a csalás és csábítás szellemétől való elhatárolódásra Inte nek (vö . Jel 2-3) . Az első János-levél kifejezetten mondja: .Ne higgyetek
ml ndeu léleknek, hanem vizsgáljátok !Ileg a lelkeket , hogy Istentől származnak-e" 14,n.
Csak ha sikerül megkülönböztetnünk a szellemeket, akkor fogjuk lsten
szólítását felismerni korunkban, akkor értjük meg saját életünket és alaklthatjuk az Egyház és a társadalom jövőjét. Miről ismerjük fel lsten Lelkét?
Mel yek a jelel?
II . Isten Lelkének jelel
1. Józanság
lsten Lelke a józans ág lel ke. Ma napság sok csalogató hang vesz körül,
álom- és csodav il ágot fgérg etv e. A reklá m gyakra n úgy tesz, mintha ennek vagy
annak a megszerzésével rögtön a földi paradicsom várna . De a poli t ikában
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és a társadalomban is fölmerülnek a jövő vágyálmai, amelyek elégedetlerm é
tesznek a fennállóval, és kilátástalan reményeket keltenek. Bizonyos, hogy
éppen a kereszténynek nem szabad belenyugodnia az igazságtalanságba és
rendellenességekbe. Keresnie kell, hogyan javíthat a társadalmi viszonyokon
és a világ állapotán . De tudja azt is, hogy az emberiség teljes bol<logságát
nem lehet puszta emberi erővel elérni. Nem számít arra, hogya társadalmi
és egyházi struktúrák megváltoztatása megszüntetne minden emberi nyomorúságot és árnytalan jövőt biztosítana.
Azonban nemcsak a reklámok és ideológ iák álma és kábulata ígéri nekünk
az ember iség jövendő boldogságát. Éppen ma előfordul a világtól elforduló
bensőségbe való menekülés álma , kábulata is. Sokan, föleg fiatalok, úgy érzik,
hogy untatja és nyomasztja öket a munka állandő egyformasága, fogságba
zárja a lélektelen gépezet kényszere, megoldhatatlan követelmények elé állítja
társadalmunk teljesítményi nyomása. Azért látszatvilágot építenek föl, hogy
álmaikban beleringassák magukat; s kábítószerek ígérte fantasztikus élményekkel szorítják ki tudatukból a valóságot.
Aki azonban Krisztus lelkéből él, az megtalálja a bátorságot, hogy józan
legyen. Nem engedi, hogy megfertőzze a fanatizmus, amely felforgatásban
és rendetlenségben keresi az igazi szabadságot, hogy egy újabb, még rosszabb
szolgaság dIktatúrájában végezze. De nem enged a fáradt szomorúságnak és
belenyugvásnak sem, amely kitér az élet nehézségei elöl és valóságtól idegen,
csak látszatokkal kitöltött magányba menekül.
A zsenge kereszténységben is megvolt a kisértés, hogy megszökjenek a
valóság elöl, túltegyék magukat a kor kemény próbáin, és az életet kihasználatlanul hagyják. Pál ezt mondja erről a tesszalonika iakhoz írt első levélben:
.Amikor azt mondogatják: Béke és biztonság , akkor éri öket hírtelen a pusztulás" (1Tessz 5,3). I:s inti a keresztényeket: .Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. Az alvók éjjel alszanak, a mulatozók
éjjel részegeskednek. Mi azonban, akik a nappaiéi vagyunk, legyünk j ózanok"
(5,6-8) .

2. Bizalom
lsten lelke a bIzalom lelke. Az ember azért olyan könnyű zsákmánya az
álomnak és kábulatnak, mert elégedetlen az életével. Sajátságos: Még sohasem állt az ember rendelkezésére annyi kényelem, mint ma, még sohasem
vette körül annyi fogyasztási cikk és élvezet. I:s mégis : ugyanakkor nő a titkos
aggodalom és szomorúság, szaporodnak a lelkibetegségek, rnlnd többen esnek
kétségbe az élet értelme felől. Nem vagyunk képesek többé viselni az élet
terhét? Ahol feszültségek merülnek fel egyéni életben vagy a társadalom életében, ahol válságok vagy összeütközések nem oldhatók meg az erőszak egy
gyors cselekedetével, ott gyakran elveszítjük bátorságunkat. és csak csendes
vagy lármas zsörtölődés marad szfvünkben az élet ellen .
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A keresztény bizonyára nem olyan ember, aki nem veszi tek inte tbe az élet
nehézségeit, s mIndig szépnek és ártalmatlannak találja az életet. De még kevésbé ol yan, aki a rossz hangulat, a bosszúság és csüggedés szürke fátyl át
teregeti maga körül. Isten lelke . aki bátorságot ad nekünk , hogy ne aludjunk
és ne álmodozzunk, hanem benne álljunk a valóságos életben, a reménység
lelke.
A római levélben Pál szemünk elé állítja a Szentlélek logikáját: a megújuló
bizalom logikája ez. Arról a szorongatásról. zsákutcáról és megterhelésről
beszél, amely a kereszténynek is. sőt éppen neki osztályrésze. De azt mondja:
,A szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált
erénybő l reménység. A remény pedig nem csal meg. mert a nekünk ajándékozott Szent lélekkel kiáradt szívünkbe az lsten szeretete" (5.3-5). Rendes
körülmények között éppenséggel nem így viselkedünk. Szorongatott helyzetben elbátortalanod unk, türelmetlenek és gyengék leszünk, végül következ ik
a kétségbeesés, a lázadás, a rezignácIó . AkI így reagál. az csak önmagából él,
csak saját er ejé ből próbálja megállni az élet próbáját. MI azonban Krtsztus
lelkét kaptuk. Annak a lelkét, aki szintén megremegett az Olajfák hegyén a
szenvedés kelyhének klivásától. De ebben a lélekben igent mondott az Atya
akaratára: saját aggódásán és gyeng eségén túllépve kitárult, hogy az Atya
Iránti engedelmességben beteljesltse a szeretet múvét. IOs Igy lépett be húsvét dic s ő s é g ébe . M iv el pedIg az Atya saját FIát adta oda értünk. tudjuk, hogy
szeret et e ott sem hagy el bennünket, ahol külsőleg minden ez ellen szól.
Mert .akl saját Fiát nem kímélte. hogyne ajándékozna nekünk vele együtt
mindent?" (Róm 8.32)
IOs miv el az Atya saját Fiát feltámasztotta halottaiból, ráadásul azt is tud hatjuk , hogya mi szenvedésünk ls csak előjátéka a dIcsőségnek. amit lsten
majd nekünk ajándékoz.
A S z entl é l e kbő l fakadó bizalom olyan bizalom , amely a kereszt bátor vállalásából és a ke re s z tb ő l származó üdvösségben való hitből nő nagyra. Ez a bizalom nem menekülés a valóság elől. IOppen ez őriz meg attól , hogy tétlenül
belenyugodjunk a vil ág tökéletlenségeibe és Igazságtalanságaiba. Akiben rneqvan a Szentlélek bizalma, az képes lesz józan bátorságra a véghezvihetőnek
és el érh ető n e k a területén , de nincs benne az értelmetlenre és lehetetlenre
irányuló konok merészség. Nem Istentől származnak azok a szellemek, amelyek
a kedvet lensé get, a belenyugvást vagy a protestálást terjesztik .
3. Egység
lsten l elke az egység lelke. A mai ember bizalmatlan minden Iránt, amit
mások mondanak és írnak e l ő neki. Maga akar Itéletet mondani és dönteni.
Ez érth ető. Mert a ml társ adalm unkban mint ha többé nem ls volna már tek intély, éppen mert kelle ténél több a t ekintély, és ezek gyakran ellene mondanak
egymásnak, nem egyhangúan, hanem ezerféle hangon beszélnek. IOs mégis
naIv dolog , ha az egyes ember azt hiszi: ó és csak ó saját véleményének és
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ítéletének ura. Az .Itélje meg saját maga!" jelszó olykor csak ügyes reklámtrükk; mert aki egyszer már .klpr öbált" valamit, az könnyebben meg is veszi.
Mindannyian szám nélküli névtelen befolyás alatt állunk, ezekre reagálunk.
Az egyik leqveszedelmesebb előítélet, ha valaki azt hiszi, hogy nincsene k
előítéletei.

Igy azután sajátságos dolog történik : Társadalmunkban sokan azt hisz ik ,
hogy gazdái és ural saját maguknak és a saját ítéletüket követik. Ugyanakkor
pedig a társadalmi különbségek mindin kább névtelen egyformaságban nívellálódnak. Sok téren előre kl lehet számítani és előirányozni, hogyan cselekszik,
hogyan reagál az ember. Olyan egység áll így elő a társadalomban , amely
nem belülről növeksz ik, hanem névtelen hatalmak . kc rm ányozzák". Egyben
pedig mindenfelől ellen kezésbe ütkö zik az egységnek ez a követelése : az
emberek nem akarják feladni szabadságukat, saját bel át ásukat.
Ezek az egységgel kapcsolatos nehézségek az Egyház életében is visszaúgy tesznek, mintha például az egyes hitvallások, sőt
az egyes világnézetek között semm i különbség sem lenne többé. Ami másoktól elválaszt, annak jelentőségét szándékosan csökkentik, jelentéktelenként
elhanyagolják, ahelyett hogy becsületesen szerető, komoly, türelmes párbeszédet folytatnának róla . Másfelől viszont túrhetetlen követelésnek tartják ,
hogy egyik-másik véleményükről, szokásuk ról lemondjanak az egyházi egység
kedvéért, Az Egyházban is a határt nem Ismerő pluralizmus viszi a szót, amely
saját bel átasán kívül sem szabályt, sem tekintélyt nem ismer el.
tükröződnek. Egyfelől

De ezek az egység kör üli nehézségek scm újak. Már az Újszövetségben
aggasztják Pál apostolt és egyházközségét. Egyfelől az a veszély fenyeget,
hogy az a keresztényeket megkülönböztető újság , amit Jézus Krisztus a világba
hozott, belefúl a kifelé való alkalmazkodásba. Pál szenvedélyesen kiáltja: .Ti
ostoba galaták! Ki babonázott meg benneteket, hogy ne engedelmeskedjetek
az Igazságnak, mikor szlnte a szemetek elé állítottuk a megfeszített Jézus
Krisztust?" (Gal 3,1) Ugyanis megvolt a veszedelme , hogya Krisztusban való
hitet úgy értelmezik, mint a külsö cselekedetek által végbemenő önmegváltás
kísérletét. Másfelől viszont ugyanazzal a szenvedéllyel küzd az egyházközségben mutatkozó szakadások ellen . Óv attól, hogy Pált vagy Pétert vagy akárkit
kijátsszanak a másik ellen és egy egyházon belüli párt fejévé tegyenek (vö.
1Kor 1) . Senki se hiv atkozzé k a másik ellenében megvilágosítására, kegyelmi
adományára; sőt mindenk i becsülje többre a másikat saját magánál. a keresztények egymáshoz való viszonyában is Jézusnak az Atya iránti engedelmessége legyen a mérce (vö . Fil 2,1 -11). Mert rnjndanny lan egy Lélekben egy
testté kereszteltettünk, és egy Lélek itatott át (vö. lKor 12,12).
Csak akkor élünk Krisztus Lelkéből, ha a Jézus Krisztusban való egységet
többre becsüljük a magunk gondolatainál és jogai nál. IOs ha az egységnek ez
a szelleme hat át bennünket, akkor minket ls eltölt majd a helyes szabadság,
amelynek erejében meglátásainkkal és adományainkkal nem csupán saját ma42

gunk érvényesítésére törekszünk. hanem az egész javára gyümölcsöztetjük
őket.

III . A Lélekre hallgatni
A józanság l elke, a blzalorn lelke. az egység lellee - valóban olyan mérce
ez. amelyet ma állandóan a szívünkben kell hordoznunk. hogy ne hagyjuk tévedésbe ejte ni és megzavami magunkat. Nem ritkán rajongókkal és álmodozókkai, fanatikusokka i és utópistákkal találkozunk. akik éleselméjü kritikusnak
t üntetik fö l magukat. Nagyon is közeli a kísértés , hogyelcsüggedjünk, vagy mint manapság olyan szfvesen mondják - frusztrációt érezzünk . Ha ez vagy
az még nem történt meg. amit szükségesnek tartunk az Egyház reformjára.
vagy másképpen valósult meg. mint ml gondoltuk, akkor csalódottak vagyunk ,
és nem vesszük figyelembe mindazt, ami jót. elevent, jövőbe mutatót lsten
l elk e a ml korunkban ls, sőt éppen korunkban Anyaszentegyházunkban létrehoz. I:s ez a belef árad ás . csalódottság hozzáférhetővé tesz azok számára. akik
veszély eztet ik az Egyház egységét.
De az Egyház egységét nemc sak azok fenyegetik. akik nyilt szakadásra és
kivá ndorlásra hívnak fel. Hanem azok ls. akik ugyan meg akarnak maradni az
Egyházban. de csak azt ismerik el Egyháznak. amit saját véleményük és néző
pont juk szerint értenek rajta. Aki azonban csak saját magára vagy az éppen
é rvé n ye sül ő divatos Irányra hallgat. az bizonyára nem a Szentlélekre hallgat.
Tőlü nk pedig lsten ezt követeli : hogya lélekre hallgassunk. Csak akkor tudja
a l élek megúj ftani az Egyházat. •A ktnek füle van. hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak" (Jel 2,11 ) . A Jelenések könyvének szava korunk egyházaira ls vonatkozik.

Puskely M árla
A SZERETET VIL.{GVÁNDORAI: RAOUL ~S MADELElNE FOLLEREAU
Csak a szeretettel menthetjük meg az emberiséget. A legnagyobb szerencsétlenség. ami titeket érhet . az. hogy nem vagytok hasznosak senkinek . . . Dolgozzatokl A munka megváltó értékü. Higgyetek a jóságban . az alázatos és magasztos jóságban. Minden ember szivében a szeretet kincsei rejlenek . A ti feladatotok. hogy ezt felszlnre hozzátok. Egyetlen igazság van. a szeretet. Szeretni
egyeseket. szeretni mindenkit. De nemcsak életünk egy·egy meghatározott őrá
jában. hanem egész életünkben. Szeret ni a szegényeket. a boldogokat. az lsmerétleneket. a fele barátot, aki a világ végén él. szeretni az Idegent. aki mell ettü nk él. Szeret ni.
Csak Ogy béklt it ek meg a vil ágot . ha sziv ét gazdaggá teszitek .
Csak egyetl en megoldáshoz folyam odhatt ok: LEGYETEK IGAZAN TESTVI:REK!

Ez volt Raoul Follereau véqrende lete, a f iata lokhoz Int ézett utolsó felhívása,
m ie lőtt 1977 dec. 6-án felesége , Madelelne karjában meghalt .
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A franc iaországi Nevers -ben születe tt 1903.aug. 17-én, egyszeru családból.
Nagyapja kertész volt , apja közepes keresetű iparos. 13 éves, amikor apja
meghal. Az előrel átó édesanya szakiskolába küldl. ahol már bátyja is tanu l.
Raoul, akit a költészet, filozófia és Irodalom vonz, csak egy évig birja Itt ki.
Inkább dolgoz ik, közben este elvégzi a gimnáziumot, Leérettségizik; egy évig
a Salnt-Cyr intézetben t anul, aztán a Sorbonne-ra kerül, a filozófiai karra. Kitű n ő diplomát szerez.
M indössze ti zenöt éves, amik or megtartja első nyilvános konferenciáját
ezzel a cimmel : lsten szeretet. Szülőv áro s a mozitermében a szegények kis
nővérei javá ra szónokol; ilyeneket mond : . Szeret nl annyi, mint éln i. Eláruln i
a szeretetet annyi, mint meghaln i. A boldog ság biztositásának egyetlen módja,
hogy csak másokra gondol jun k. I:ln i annyit jelent. mint másokat élni seg íteni :
Valaki a teremben ragyogó szemmel t apad a lelkesen szónokló kamaszra , és
mindenben egyetért vele: Madel ein e. 1918. nov. ll-én, a fegyveres erők napján
találkoztak előszö r . M indk etten háromsz in ű cso krokat árulnak Nevers utcáin
a háborús rokkantak jav ára. Hamar megért ik . hogy életük egyetlen vágányba
futott össze, pedig együttesen voltak csak 30 évesek. Közösen szövik ezentúl
álmaikat, amelye k meggyőződé sük szerint soha nem lehetnek elég merészek .
•A győzelem mind ig azé volt, aki soha nem kételkedett: - Raoul közben elvégzi az egyetemet, de nem úgy fest a közösen meg álmodott jövő, hogy ftlo zofálgatással tölti majd napjait. A két f iata l 1925. Június 22~n köt házasságot;
csendben, lsten színe előtt arra ls elkötelezik magukat, hogy életüket a világ
nyomora ellen i harcra tesz ik rá. •Emberek mill iói éheznek a világban. I:heznek
a kenyérre és az álmokra . . ." . A vil ág gabonára és gyöngédségre éhezik :
A stratég iát egyelőre a maguk körében próbál ják ki: .Jö nak lenni! Ez legy en
a lét, a legmagas abb re ndű erköl cs t örv énye! " . l:lni, az semm i, szeretn i kell! "
. A világnak arra van szüks éqe, hogy fülé be ordí tsuk az igazságot! " I:s a két
fiat al készen áll erre az . ordítá s ra" is. •Raoul már keresz teshadj áratról álmodozlk" - mondja Mad ele lne bar átaiknak. Valóban, a f iatal f ilozófus, iró, drá.
mai ró, sz önok, lapszerkesztö, új ságl ró . zenek ritikus ílatal feleségével azt tervezl, hogy összefogják a világ szere tet-er ölt és ezzel egy emberségesebb ,
testvéribb embercsaládot épit enek.
Am erre csak megfordu lnak , minden ütt csoportokat, szervezeteket hoznak
lét re. Világméretű szerete t láncot fonnak, de egyelőre még nem látják ponto san, milyen konkrét céll al.
1929-ben első polg ár i utasai egy Dél-Amerikába induló postagépnek. A gé.
pen csak egyetlen hely van . . . Madele lne tehát Raoul ölébe ül, igy repülik
át az óceánt. Az óvintézkedések láttán Raoul kissé nagyképűen legyint: . Ennyí
elővigyázatossági Hiszen az embernek csak egyszer kell rneqhalnlal" .Na
persze - válaszolja a pilóta - , csakhogy most nem meghalni kell , hanem
megérkeznI!" - Raoul mélyen elszégyelli magát, nagyot nyelve hallgatja a
további lecké t : . Az ember fél , amint hányingere is van. A bátorság nem azt
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jelenti. hogy nem félünk. hanem azt, hogya félelem ellenére is tovább haladunk:
A két fiatal ez után az első repülőút után számolja a további kilométereket .
Akkor hagyják csak abba, amikor elérik a két milliót . . .
Raoul 1935-ben olvas először Charles de Foucauld-röl, az egyetemes testMa delelne-nel együtt tanulmányozzák a szaharai remete életútját. lelkis éq ét, aztán néhány lelkes baráttal megteremtik a Charles de Foucauld alapít.
ványt. Konf erenc la-k ör út ra Indulnak. hogy terjesszék az egyetemes szeretet
eszméj ét ; Raoul előadásokat tart Európa országain kívül Egyiptomban, Libanonban, t:szak·Amerikában, Argentinában, Braziliában. A befolyt összeggel a mlszs z l ő k a t segítik. EI Goleában kis kápolnát emelnek Károly kistestvér tiszteletére. A következő években még két kápoln át építenek a Szaharában. - Közben rendkí vüli találkozást élnek át ; később gyakran elmeséli . ml történt akkor
ve lük, 1935·ben. A fr ikában:
Hogyan kezdödött az a kaland , amely egész életemre kihatott?
vé r rő l.

Lerobbant egy autó. Kocsink azon a reggelen néhány km-re elhagyta a falut nevére már nem emlékszem -, amikor egy kiszáradt patakmeder után meg
kellett állnunk. hogy lehütsük a motort. Az őserdöböl ijedt arcok tüntek fel.
Kiáltottam nekik, hogy jöjjenek közelebb . De azok inkább futásnak eredtek .
csak néhányan, a bátrabbak, maradtak mozdulatlanul , és rám szegezték f ájdalmas te kint etüket . Megkérdeztem vezetőnket: - Kik ezek az emberek? - Leprások - válaszolt a. - Miért vannak itt? - Leprasok . - Igen, hallom. de nem
lenne jobb a faluban? Miért zárták ki őket? - Leprások - válaszolta hallgatagon a . makacs ember. - De legalább gondozzák őket? - Ekkor meqr ántotta vállá t és szó nélkül otthagyott.
Ettől a naptól kezdve megértettem . hogy van egy megbocsáthatatlan bűnt ény,
amely méltó bármiféle büntetésre, bünt ény fellebbezés és amnesztia nélkül :
a lep ra. Ekkor elhatároztam: felajánlom magamat. egész életemet, erőmet, szabadságomat azoknak a millióknak védelmére . akiket a ml tudatlanságunk, önzésünk és renyheségünk leprásokká tett

Néhány évi tájék ozódás következik. Tanulmányozzák a leprások helyzetét.
a betegs ég mivoltát, és minden lehetséges alkalommal beszélnek róluk,
1939-ben a háború hírére Rio de Janeiro-ból térnek vissza Franciaországba .
Raoult behívj ák katonának, a Charles de Foucauld alapítvány intézését Madeleine veszi át. Röv idesen menekülnie kell. Táskája mélyén - mint leqért ékesebb kincs - ott húzódik a barátok névsora. Ki tudja , hányat látnak majd
viszont b e l ő l ü k ? 194D-b en Raoul és Madeleine egy kis faluban találkozik. Raoul
nem térhet vissza a megszállt Párizsba. A Gestapo fekete listáján szerepel,
és dossziéjában ott az a cikk. amelyet még 39-ben írt egyik lapjában: .Hltler,
az Ant ik risztus egy arca: Számúzetésben élnek, évekig . Jó barátoknál találnak
menedékre, közben - a gyúlölet orkánjában - szerveztk a szeretet csatáját.
Lamast re városká ban 1942-ben meghirdet ik a Szegények Órája mozgalmat. A
vil ágot súj tó baj fő oka maga az ember, tehát az embert kell felelős lénnyé
alakítan I. A mozgalom azt kívánt a t agjaitó l. hogy évente egy munkaóra jövedelmét fo rdítsák nyomo rban élő testvére ik javára. Ez az óra t ermész etese n nem-
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csak pénzt. hanem reflexlét. kezdeményezést és tájékozódást ls jelentett.
Évente legalább egy órát másokért . .. Ki ne tudná ezt megtenni! De ne alamizsna legyen . hanem testvéri tett! ,A Szegények Órája által a szeretet hatalmas láncát építettük ki. Egyetemes kezdeményezés volt. rnert nem tekIntett arra, hogy h ív őr ől V89Y h itetlenről van-e sz ó. ha egyszer szerencs étlen ."
Következó menedékük Bourg-en-Bresse. Barátaikkal a szeretet új kereszteshadjáratát szervezik. Az új baráto kkal dolgoznak, mindent együtt csinálnak.
Igy aztán kevés a kiadás, sok a bevétel. Főleg k isemberektől. Egy öregasszony
például néhány bély eget küld, egy munkás - hat hónapi munkanélküliség után
- első keresetének egy részét, egy hadirokkant 400 frankot, szülök 2000 frankot: Dachanban éhenhalt fíúk megtakarított pénzét . Egy év alatt 25 OOO ember
válaszol a Szeretet két Csavargója felhívására.
1942. szeptember 24-én táviratot kapnak Marokkóból: mocsárláz puszt ít.
nincs kinin . SOS szerezzenek a szabad övezetböll Raoul véglgkönyörgi a gyógyszert árakat , rakt árakat. Néhány óra leforgása alatt 12 OOO adag kln lnt gYújtenek. Repülőpostával küldik Bebbabba. Október 8-án ismét táviratot kapnak: ,A
járvány teljesen megszúnt, köszönet, hála!'
1943-ban ismét meneküln iök kell. Most Lyon egy külvárosában találnak
menedékre. Itt teszik meg a lepra-ellenes hadjárat elsó lépéseit. Az Apostolok
K irálynője kongregáció egy tagja, Eugénia nővér , már 1939-ben falut akart
építen i Elefántcsontparton a leprásoknak. akik között évt izedek óta dolgozott.
Sikertelenül. Raoul .besz áll" az ügybe. 1943 április 15-én Annecy színházában
tartja meg elsó előadását . Az összegyúlt adományokat a nővérek közeli házába
ir ányítja . Megkezdődik egy Adzopé nevú szeretetfalu építése. Raoul és Madelelne csak a ritkán érkező levelekból kap híreket; az adatokat máris beépítik
a következő konferenciába. Ozönlenek az adományok . A háború utolsó éveiben
kb. 100 OOO ember csatlakozik tervükhöz, 15 OOO ember ajánl fel mintegy 20 OOO
munkaórát. Adzopé fe lépül, beköltöznek az e lső betegek . ók ketten csak néhány év múlva jutnak el az európai vérengzés idején épült szeretetfaluba. Ma
itt múködik a világ egyik legnevesebb , Raoul Follereauról elnevezett leprakutató Intézete.
De háborút viselnek a háború ellen is, az önzés. a gyúlölet minden megnyilvánulása ellen. Follereau 1944-ben levelet ír Rooseveltnek . ,Egy napon majd
befejeződ ik a háború. Azzal fejeződ ik be, amivel a többi háború és amivel
kezdődnie kellett volna: békével. Ezen a napon - ezt javaslom a tegnapi vagy
holnapi ellenségeknek - hosszabbítsák meg az ellenségeskedést egy nappal.
Folytatódjék a háború, de ne romboljon: Follereau azt javasolja: a háborús
pénzkészletek egy napra eső összegét tegyék közösbe és ford íts ák közvetlenül a vérző sebek bekötözésére. Adjanak okot az ember iségnek a reményre.
A háború után i nyomor új kezdeményezésre ihleti ő k et , 1946-ban Charles
de Foucauld halálának 30. évfordulójára meghirdetik .Charles de Foucauld
karácsonyát ' . Mozgósítják országszerte a gyerekeket és öregeket, hogy azon
az estén senki se legyen egyedül. A felhívás élénk visszhangra talál. Fol46

lereauék kis lakása dugig megtelik embere kkel, adományokkal. .Mégis csak
szép a mi meste rséqünkl " - mondja boldogan Raoul egy átdolg ozott nap
végén.
Ugyancsak 1946-ban alap ít ja meg a Szeretet Rendjét .
Ez nem monasztikus rend, se nem lovagrend, hanem mindazoknak szabad társulása. akik arra törekszenek, hogy gondolata ikban, terveikben és cselekedeteik.
ben testvérlesek legyenek . . . A Szeretet Rendjének tagja soha nem felejt i el,
hogy a világban van: 800 millió ember, aki soha nem látott orvost: 600 millió
ember, aki soha nem kapott v édöolt ást: 1300 millió ember, aki nem tud olvasni:
5 mililó ember, aki évente éhenhal. A Szeretet Rendjének tagja tudja, hogy
amig a fő l dön egyetlen ártatlan is lesz, aki éhezik , fázik. akit üldöznek, addig
nincs joga hailgatni és megpihenni. Tudja, hogy még legészrevétlenebb tettének is az igazságosság és szeretet tettének keil lennie , és fgy hozzájárul a jobb
holnap épftéséhez . Tudja. hogy egyedül a szeretet menti meg a világ ot.

Nagypénte k délután 3 órára meghirdeti az önzés általános sztrájkját . Azt
kéri : abban az órában dolgozzanak a szegényekért, adják oda munkájuk órabérét . - Több évtizeden keresztül százezrek vesznek részt ebben a sztr ájkban.•Uram. add meg nekünk az egyetemes nyomor miatt érzett szorongás
keqyelrnét l "
Közben sokasodnak a világ más tájai ról befutó kérések: nemcsak Adzopé
van a vil ágonI M iért nem jön el hozzájuk is? Raoul és Madeleine előtt feltárul
a lep rások vIl ágtérképe. M ivel tiszta képet akarnak maguknak szerezni, útnak
Indu lnak. Három év alatt 91 repülőutat tesznek meg 35 országban. Az előadá
sok száma eléri a 300-at. Most derül ki. hogy Follereau a harag embere: .Nem,
ez Igy nem mehet tovább! Lehetetlen! Vagy ne meséljék. hogya kereszténység XX. századában élünk és ne szónokoljanak többet dernokrácl áról, szabadságról. testv é riség rő l. Szégyell em magam! Szégyellem magam! Szégyellem,
hogy jó étvág yam van. szégyell em, hogy nincsenek lázálmalm, amikor ezrek
agonizálnak a legnyomorúságosabb helyzetben, a legnagyobb elhagyatottságban."
Mily en felfedezések késztetik Follereau-t ezekre a kétségbeesett kltörésekre? ilyeneket lát :
A leprásokat fogságban, bolondokházában. börtönben. táborban gépfegyveres őrök tartj ák elzárva. Rosszabbul bánnak velük, mint a vadállatokkal. A
gyógyszertárak üresek, a betegek plszkosak , kétségbeesettek. sok az önqyllkos. Tagjaik elrothadnak, végül az éhes kutyák falják f el őket. Egy jómódú
család gyermekét egy gödörben találja, félig már megették a patkányok; egy
fiatal leány nem mer klmozdulnt kunyhójából, mert megkövezik; egy nő el·
veszt i jó zan eszét. négykézláb jár; egy katonai temetőben a sírok között húz6dnak meg a leprások: eleven halottak a temet ő be n; egy férfi háromszor
szökik meg a l e p rateleprő l. aztán öngyilkos lesz. Azsia egyik országának külOgyminiczte rével találkozva kéri. hogy meglátogat hassa ő k e t : - Nálunk nino
csenek leprasok - hangzik az elutas ító válasz. I:s alig 30 rn-re a palotától
Madele lne egy leprásba botlik .. . A lepráso k minden évszázad leqe lnyornot-
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tabb kisebbsége! - állapltják meg. Felmérésük szerint 10-15 millIó em be rrő l
van szö. Ezek közül talán 100 OOO-et gondoznak. De milyen körülmén yek közötti
Raoul és Madelelne tárt karokkal lép mind ig a betegek közé. Megölellk
őket, kezüket megszorítják. Madele lne megcsókolja a gyerekeket. Lassanként
maguk győződnek meg arr ól, hogya lepra nem fertőz. Hiszen egyébként nekik
is már régen el kellett volna pusztulniok! I:s hány h ithirdetőnek meg kellett
volna haln lal Nekik m iért nem hittek?
I:s a leprások válasza? .Megszorltotta a kezem! Ember vaqyokl " Egy délamer ikai lepratelep v ezetőj e: .Húsz éve először fogott velem kezet valaki:
Egy brazil leányt, akit három éves korában tettek be a lepratelepre , Raoul és
Madelelne ölelt meg el ős zör. Azt is megtudták, hogy több beteg egész nap
nem mosott kezet, hogy kézszorltá suk emlékét jobban megőr izzék . Raoul tapasztalatait Igazolj ák az orvosok: a leprának csak kb. 10%08 fertőző . Tehát, vonj a
le Follereau a következtetést, a leprások rendes bete gek, ezért beteg ként kell
őket kezelni.
A legmagasabb fórumnál kezdi a tám adást. 1952. szeprembe r 2D-án beadvánnya l fordul az ENSZ VII. közgyúlésének elnökéhez . Felsorolja az új fel ·
fedezéseket, Idézi tekintélyes lepratudósok áll áspontját. A levél valóságos
vádirattá válik: .Ma a lep ra nemcsak orvosi, hanem főképp emberi probléma .
Arról van szó, Igent vagy nemet mond unk, elfogadjuk-e, hogy emberi lények
millióiv al - csupán , mert betegek - úgy bánnak, mint bandit ákkal. deportálják
őket, halálra It éli k őket nyomorban és reménytelenség ben. Van olyan hallgatás, amely egy napon cinkossággá vál ik. Ezért fo rdulok Onhöz, Elnök Úr, és
kérem , hogy értesse meg ezt a felhivást az ENSZ k özqyűlé s ével. " - Follereau
konkrét javasl atai: vegyék számba a leprás betegeket, hirdessék ki ünnepélyesen, hogya törvény védelmezi ők et, biztos íts ák szabadságukat. ha betegségük
nem fertőző, adják meg nekik a minden áll ampolgárnak kijáró jogokat.
Follereau 1953. febru ár 3-án beadvány ának másola tát átadja Vincent Auriol
franc ia közt ársasági elnö knek . Egy hónap múlva Maurice Schuman külügymin iszter arról tájékoztatja, hogy az Egészségügyi Világszervezet Végrehajt ó
bizottsága a franc ia delegáció javaslatár a napirendjére t űzte a lepra problémáját. Pozitfv válaszok érkeznek VIetnamból, Madagaszkárról , Elefántcsontpartrói és az Antillákról. Az ENSZ azonban hallgat. A fr anoia nemzetgyúlés 1954.
május 25-én határoz atot fog ad el : a kormány terjessze az ENSZ elé a leprások
nemzetk öz] státusára vonat kozó javasl atát és kérj e, hogya témát tárgyalják
meg a legközelebbi közgyúl ésen.
Raoul és Madeleine Keletre Indul. 102 nap lef orgása alatt 65 OOO km -t tesznek meg, 73 leprate lepet látogatnak meg; Follereau 52 konferenciát , 13 rádlóelőadást tart. Új-Kaledónlában missziós nővérek vezetnek egy szépen karbantartott telepet. Egy franc ia nővér őrz i a rendet és az evangéliumi öröm szellemét . De nem akarja elfogadn i Madele ine ölelését, Follereau feléje nyújt ott
kezét : - Leprás vagyok. - Fütyülök rá! - kiáltja nevetve Raoul, és aztán
kéz a kézben mennek végig a telepen . Tahit iben egy öt éves leprá s kis lány
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köszönti. és minden teketória nélkül a nyakába ugrik. A telepen lakodalmat
tartanak. és a menyasszony kezét nyújtja az orvosnak. Az orvos elfeledkezik
az elóírásról és megszorítja ... Nagashlmában megbeszéléseket folytat Mitsuda professzorral. A világhírű leprakutató 2000 betege fogadja a Follereau házas párt. Eléneklik nekik - franciáuli - a Marselllalse-t. Megtanulták. hogy
köszönt hessék az els ő külíöldlt, akit életükben látnak. Az ünnepi zászlón egyet·
len szó áll: Reménység .
A lepra már nem reményt elen orvosi szempontból, de az marad társadalmi·
lag.•M lhelyt az ember megkapja a Hansen-bacilust. egyszerre két betegségbe
esik : a leprába és abba, hogy leprás lesz . Ha egyszer meqqyóqyu] is. törvényen
kívüli, átk ozott marad:
Hogy mozgósítsák a világ közvéleményé t . Raoul levelet ír Eisenhower
amerikai elnöknek és Malenkovnak, a szovjet minisztertanács elnökének. Egy·
egy bombázórepülót kér től ük. Ezek árából gyógykezel ni lehetne a világ valamennyi leprását.
A Mált ai Lovagrend javaslatára Rómában kongresszust szerveznek . Ezen
51 ország 250 küldöttje vesz részt. Határozataik: a leprásokat rendes beteqként kell kezelni . töröljék el a leprásokra vonatkozó eddigi törvényeket.
A görög parlament elsőként szavazta meg a világon, hogya leprások olyan
bet egek, mint a többl, Ezután következett Franclaorszáq, majd Dél-Vletnarn
és Libanon. De még hány falnak kell leomlania!
Foll ereau kezdeményezésére 1954-ben tartják meg a Leprások első Világ·
napját. Raoul megírja elsó felhívását:
Az e l őtt

nem tudtuk. ml a lepra; de ma? Ma megvan a hatásos gyógyszer arra,
hogyaleprásból embert csináljunk, sót fel ls t árnasszuk őket . Hagyjuk hát.
hogy milliók meghaljanak, rothadianak. amikor ápolhat juk és minden kétség
nélkül meggyógyíthatjuk öket? Csak azt kívánjuk , hogy ezen a napon minden
jóakaratú ember ezt rnondla: . A világban több millió leprás van. M iért ők és
miért nem én? I:n, aki Jól t áplálkozom, öltözködöm, védett vagyok : vajon mit
te szek értü k?·

Húsz ország válaszol a felhivásra. 1955-ben a II. vI/ág napon már 60. 1957·
ben Martinique szigetén a leprás betegek által készített tárgyakat árulják.
Senki se m fél érlntení és elhelyezni lakásába. Micsoda gyózelem! Follereau

felhlv ásábél:
On h ő z

fordulok. Nem a szomszédiához. Nem :\ barátjához. Onhöz. Mivel On ls
ember. és én emberekről beszélek . Uram . ne csavarja tovább rádl öját . Asz·
szonyom, kérem, hagyja abba egy pillanatra h áztártasi foglalatosságát. Oljenek
le egymás mellé és hallgassanak meg engem. Meg akarnak menteni tizenöt
millió embert? Akarják, hogy tizenöt millió embernek ezentúl joga legyen az
életre és boldo gságra, mint Onöknek? - Onökön múlik: megtehetik.

Az V. vIlágna pon Egyiptom ls csat lakozik a leprások rehabllitá sáért küzdö
szövetséghez. A VI.-on az UNICEF nagy hit elt ad a lepra-ellenes harchoz Afri·
kában. A VII. vIlágn apot 1960-ban 88 ország t artja meg. Ez a szám 1961-ben
4
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116-ra nö. .Úgy megértettük ker eszt eshadjára tának fontosságát és ért ékét ,
hogy tízéves tervet dolgoztunk ki Szenegálban a lepra rneqszüntet és ér e"
(Léopold Senghor elnökl. 1964-ben a XI. világnapot Madagaszkár betegei
között töltik. Egyik régi barátjuk így köszönti öket: . Els ö látogatástok alkalmával egészséget, gyógyulást, egészséges gyerekeket , hazatérést igértetek.
Meg köszöntük szereteteteket, de lelkünk mélyén nem hittünk szavaitoknak. Most
látjuk, hogy ostobák voltunk. Hiszen az igazságot mondtátok, sőt annak is csak
a felét." 1965-ben 127 ország vesz részt a XII. vlláqnap ünneplésében. 1966ban megal akul a Lepraeilenes Szöve ts égek Európai Federációja. A Szervezet
az USA és Japán belépése után 1976-ban válik nemzetközivé.
1972-ben Foll ereau ké t súlyos mútéten esik át. Fájdalmasan veszi tudo másul, hogy nem utazhat többé, nem találkozhat . gyermekeivel" . Kapcsolata
mégsem szakad meg velük. Lakásukra özönlenek a világ minden tájáról érkezó
levelek, állandóan szól a telefon, jönnek a látogatók. Nem csökken a harc ,
csak a stratégiát kell kissé módos ítan i. Most is tart e l ő a d á so ka t, és ilyenkor
elfelejti a f izika i fájdalmat, a kor és kiállott szenvedések súlyát. Most is a régi
tüzes , brilliáns előadó. A pódiumon mindig mellette ül Madeleine. Raoul büszkén rnutat rá: 32-szer járták körbe a földet, több m ill ió km-t tettek meg együtt.
•Ha egyedüllátogattam volna, a lepratelepeket, betolakodóként tek intettek
volna rám és bizalmatlanok lettek volna . De velem volt a fe leségem . .. ..
Madeleine mama valóban mindig jelen volt mosolyával , segítókészségével,
f igyelmével és rend íthetetlen türelmével. M iooig készen állt arra, hogy átölelje
a leprás gyerekeket , asszonyokat. O teremtette meg a bizalom légkörét. Sokszor ő nyitotta meg a leprások ezer lakattal lezárt sz ív ét. Follereau szívesen
idézi fel a következő esetet : ketten fede zték fel a tizenöt éves Pierre-t , aki
iskolás volt, de egy napon leprafoltokat észle ltek rajta. Kivetették az iskolából,
a családból, a váro sból. Szennybe, nyomorba, állati sorba került. Már szinte
beszélni is elfelej tett . Foilereau szavaira nem válaszolt, s minden közeledés i
kísérletre süket maradt. Ekkor Madeleine mama vette ölébe , simogatta , becézgette, míg csak meg nem szólalt . Follereau felismerte, hogy a fiú leprája nem
fertöz ő . Ezt mondta nek i: "Ide figyelj, Pierre! Azt mondj ák, hogya leprások
apja vagyok, tehát te a f iam vagy. Gyere velem oda, ahol ápolni fognak, és én
megíg érem neked , hogy visszamész az iskol ába." Egy év múlva Pierr e folytatta tanulmányait.
•lOletem legnagyobb szerencséje , kincse a feleségem! O volt támaszom
és néha egyetlen vigaszom." IOs míg ezt mondja , olyan pillantást vet a mellette
mosolygó Madelelne-re, mint amikor 15 évesen megismerték egymást. Közös
emléke ik tárháza klmerfthetetlen. Egyszer Bolivia egyik fennsíkján , aklcsuasz
Indiánok köz őrt Madele ine vakbé lrohamot kapott. A legközelebbi orvos 1000
km-re volt. Nem volt másuk, mint egy 2 cm-es gyertya és három száj gyufa .. .
Madele ine kétrét görnyedve jajgatott . .. Raoul azon az éjjelen megó szült.
Egy más alkalommal mindketten lázasak voltak, félrebeszéltek, nem értették
egymást. Próbálkozta k, eqyrn ás felé nyúltak, aztán mindketten visszazuhantak
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az eszrnéletlenséqbe. Másnap reggel azonban tovább indultak.•Csak ketten
együtt voltunk legyőzhetetlenek."
Mérleget készítenek: az elmúlt közel négy évtized alatt több millió leprás
beteg meggyógyult, a következő húsz évben valamennnyit meg lehetne gyógyítani. Kb. 15-20 millió embert rehabilitáltak.•A szegények követe voltam
csak a szegényekhez."
A lepraellenes harc csak egy fejezete a Szeretet két csavargója életharcának.
Mindnyájunknak részt kell vennünk abban a harcban, amely az Igazi, a sokkal
fertőzöbb lepra: a nyomor, az éhség, az önzés, a fanatizmus, a lustaság ellen
folyik. A leprások szolgálatában tanultuk meg, hogyan lehet megtámadni és
legyőzni ezeket a leprakat. Az emberek hosszú Időn keresztül éltek egymás
mallett. Most meg kell tanulniok, hogy együtt éljenek. Meg kell tanítanunk
őket arra, hogy egymásért éljenek. Az egyetlen Igazság a világon: a szeretet.

Már 1949-ben kampányt kezdett Atombomba vagy szeretet jelszóval. .Szeressük egymást, vagy elpusztulunkl" - kiáltotta a világnak. 1955·ben nyílt
levelet Intézett a .Háború és Béke Uraihoz" . 1962-ben a világ valamennyi államfőjéhez írt üzenetet: 15 millió ember nevében, akiket ártatlanul halálra
ltéltek. Ali a lepra csatája ... Csak 100 franket kért az államfőktől a háborús
költségek minden milllója után .•Egy mtlllö ölni, 100 frank gyógyítani. Meghallják felhívásomat?"
Mivel válasz nem érkezik, Follereau a következő években a világ fiataljalhoz fordul. .A ti kezetekben van a világ legnagyobb gazdagsága: a jövő. Akartok nekem segiteni? Folytatni a harcot, megnyerni a nagy csatát? FIaimként
tekintek rátok, de testvérként szólok hozzátok. Megelőztelek titeket, várlak
benneteket."
1964-ben levelet Ir U Thant főtltkárnak. Azt kéri: az ENSZ határozza el, hogy
közös kasszát hoz létre az emberiséget tizedelő éhség, nyomor, lakáshiány és
járványok megszüntetésére. Follereau több százezer példányban küldte meg
a levelet a világ fiataljainak. Soha nem látott klterjedésü és hatékonyságú
kampányt akar kezdeni velük. Arra kéri öket, írjanak alá egy levelet és küldjék
el az ENSZ-be. A szöveg arról szól, hogy a fiatalok csatlakoznak R. Follereau
tervéhez, támogatják a .háború egy napja a békéért" kezdeményezést és rnlnden rendelkezésükre álló eszközzel közremüködnek a nemzetközi önzés felszámolásában.
1964.július 4-én Raoul és Madeielne VI. Pál pápának ls bemutatja terveit.
Néhány hónappal később, dec.4-én VI. Pál pápa Bombayban többek között ezeket mondta: .A nemzetek hagyják abba a fegyverkezési versenyt, helyette [övedelmüket és forrásaikat fordítsák a fejlődés útján járó országok testvéri
segítésére. Bárcsak minden nemzet a békére gondolna a háborús pusztítás
helyett. és katonai kiadásainak egy részét azoknak a világméretü problémák.
nak megoldására szentelné, amelyek oly sok szerencsétlent sújtanak (élelem,
lakás, orvosi ellátás)"
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1985.jan. 15·ig 71 or szág 400 OOO fia ta lja küldte be levelét az ENSZ·nek.
1965.nov. l -ig : egy millió levél 100 ors zágból. . Hata lmas tűzvész kezd őd i k ,
amely nem pusztit, hanem tisztIt. TI, fiatalok, legyözhetetlenek vagyt ok : Egy
kártya Nigériából : .A rnt levelünket tíz éhező fiatal Irta alá: . Ne hagyjátok
abba az ENSZ bombázásátl Erre nagyobb szükség van, rnint valaha. Követeljétek
velünk együtt a kormányokt ól: A háború egy napját a bék é ért!"
1968. nov. 28·án az ENSZ második bizottsága elé tizenöt ország határozat i
javaslatot terjeszt be Follereau tervéről. Follereau ekkor új levelet Ir a flataloknak . . Ost romoljá tok meg az ENSZ épületét! Arasszátok el öket leveleltek kell Süketítsétek meg őket! Az év vége előtt három mill iónak kell lennetek!"
Igy is történt. 1969 ősz éig 125 ország három millió fiatalja küldte el levelét
az ENSZ·be . 1969.dec. 5-én az ENSZ közgyűlése 92 szavazattal hatá rozatot f og·
adottel : fe lszólította a taq államokat. hogy minden évben rendezzék meg a béke
napját, tanulmányozzák a lefegyverzés által felszabaduló források békés fel használásának módozatalt.
MI most a következő lépés? Follereau szerint: a t ettek, . mivel a szegények,
szerencsétlenek nem táplálkozhatnak határozatokkal" .
Két hónappal súlyos műtétje után - az orvos kifejezett tiltakozása ellenére
- Raoul és Madelelne Firenzébe utazik. Follereau mellett Helder Cámara rec lfe l érsek és Roger Schutz testvér áll , amikor megtartja a fiata lokhoz intézett
.I ázltó" beszédét. Aztán mind a négyen részt vesznek az éhségellenes fel.
vonuláson.
R ád ióelőadásaiban az evangé liumi szeretet forradalmát sürgeti:

Húsz éves fi atalok, 2ooO-ben 8 ti fiaitok lesznek húsz évesek. IOrtük most kell
harcolni. Küzdjetek minden ellen , ami lealacsonyltja és lecsökke nti az embert,
ami bemocsko lja és lefokozza életét. Verjetek hidat az embere k közé. Nem
kémek mást , mint ezeretetet . .. Verjétek fei a hidat 8 jövő felé . Legyet ek
a 2000. év hajnala . . . Merre haladunk ? A testvé ris ég civilizációja felé , a
ezeretet által megúj ltott teológia felé . Ne vesztegessétek az Idót It élkezéssel.
IOpitsetek. IOpitsetek egy az emberhez méltó várost. Hogy nem lát játok a csata
kimenetelét ? Mit sz ámlt azl Nem az a fontos , hogy arassunk , hanem hogy vessünkt"

197o-ben je lent meg .A szeretet k önyve" , a Szeretet Csavargói életművé
nek szintéz ise . Egylőre csak 30 OOO péld ányban. Az olvasók így vélekedtek
róla : .A szeretet könyve a tettekre váltott Evangélium : Ma 34 nyelvre lefordítva kb. 10 mill ió példányban olvassák az egész világon .
Raoul Follereau állapota 1976 nyarán fordul váls ágosra. Járn i már egyálta·
lán nem tud , de szinte utolsó Pillanatig forgatja a tollat a kezében, vagy diktál
Madelelne·nek . Vele fogalmazza meg az 1978. jan . 28-án megrendezendő XXV.
világnapra szóló üzenetét. Visszaemlékezik az elsőre, 1954·ben, lélekben kezet
szorít a világ minden részén élő testvéreivel , barátaival, majd Igy fol ytatja:
Az én részem beteljesedett. A lepracsata ugyan nem ért még véget , de a rnozgalom már vl sszaford lthatatlan. A lepra problémája ezentúl már az egész világ
lel kIIsmeret ére nehezedlk : és a vilá g nem szabadul meg ertöl, mIg meg nem
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szabadIt ja az embereket, akiknek egyedüli bűnük, hogy betegek , s akiket a mi
tudatlanságunk és renyheségünk . örököe leprára" Itélt . . . Gyermekeim, barátaim, testvéreim, egész életem a tiétek, a jó harcot megharcoltam. Voltak
nehéz plllanatalnk, de ma, hogy összegezzük a múltat, tudjuk . feleségem és én.
hogy nektek köszönhetjük létünk legboldogabb óráit. Ezért mondunk most köszönetet nektek. Azért imádkozunk, hogy hüségesek maradjatok sz!vünk rnaqhagyásához. Tiszteljétek az orvos tanácsait. 1:5 kövessétek . Pontosan, t ürelmesen és bizalommal. Tudja, ml kell nektek. Ha Igényesnek látszik, az csak azért
van, mert szeret titeket, néha jobban, mint ti saját magatokat. Foglaljátok el
helyeteket a világban, aztvetekben reménnyel . fejeteket magasra emelve. Ha
valakinek le kell hajtania fejét, azok nem ti vagytok. Gondoljatok néha Raoul
papára és MadeleJne mamára. Azzal töltötték életüket, hogy titeket szerettek.
I:s szeretni fognak e földi életük után ls. Ráju!< emlékezve. hitük által rneaerösödve és szeretetükben gazdagon érdemeljétek kl azt. amik vagytok: emberek .

.,Datu gunibatu eneuda pekte ki betua." trdvözöllek, Szentatya, mínden testvérem nevében. Nagyon boldoggá tesz bennünket a látogatásod,
mert Krisztus békéjét, igazságosságát, szeretetét és fényét hozod nekUnk. Reméljük, hogy teveled a boldogság jön hozzánk és marad velünk .
Mi alacsony sorsú nép vagyunk. Sokat szenvedünk. A teheneknek jobb
dolguk van, mint neklink. Nem tudjuk kifejezni magunkat, és amit szenvedünk, sziviink: mélyén kell megőriznlink. Nincs munkánk és senki sem
segit rajtunk. Azt mondtad, hogy mi, Latin-Amerikai szegényei vagyunk
egyházad reménysége. Nézd meg most, hogyan él ez a reménység! Egész
Sierra legszárazabb részére szorítottak ki; őseink földjén úgy bánnak
velünk, mint idegenekkel. De ami csekély erőnk van, azt szívesen szenteljük szolgál:atodra. Felajánljuk a te egyházadnak, a mi egyházunknak.
Szentatya, kérj valamit a Szentlélektől a te szegény gyermekeidnek. Az
én számmal a bennszUlöttek arra kérnek téged: imádkozzál, hogy Isten
igéje megvalósuljon az életünkben.
(Esteban indián bennszülött köszöntője Oaxacában. 1979. jan. 29'>
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AZ EGYHÁZ SZAVA

A PÁPA FELAJÁNLÁSA JASNA GÖRÁBAN

1979.jún . 4.
Ma elóször ünnepli Itt a pápa az Egyház Anyjának ünnepét , és ve letek
együtt, t isztelendó és kedves testvérek, kifejezi háláját nagy elódjo Iránt, aki
a zsinat Idejétól kezdve ezen a elmen kezdte szóIftani Máriát .
Ez a elm lehetöv é teszi, hogy behatoljunk Mária egész titkába: szeplótelen
fogantatásának pillanatától , az angyali üdvözleten. az Erzsébetnél te tt látogatáson és Jézus betlehemi születésén át egészen a Kálváriáig . Elvisz bennünket
- a jelenetet felidézi a mai litu rgia - a felsó terembe, ahol az apostolok az
imádságnak szentelték magukat , Máriával, Jézus anyjával együtt, várva az Úr
mennybemenetele után Igéretének teljesülését, a Szentlélek eljövetelét, hogy
az Egyház megszülessék. 0 , akinek Krisztus születését köszönhetjük, különleges módon részt vett az Egyház születésében is. Az az Egyház, amely egyko r
pünkösd napján megszületett az emeleti teremben , továbbra is megszületik
az Imádság minden helyén. Megszületik, hogy le lki anyánk legyen, az örök Ige
anyjának hasonlatosságára. Megszületik, hogy kinyiIvánItsa annak az anyaságnak jellegzetességeit és erejét, amelynek mintája lsten anyjának anyasága,
és amelynek következtében . Ist en gyermekeinek hívhat nak. és azok ls vaqyunk"
(1Jn 3,1). Mert lsten szentséges atyasága üdvözltó tervében kicsiny szolgálójának sz űzt anyaságát használta föl , hogy véghezvigye az emberek gyerm ekeiben Isteni művét.
Kedves honflt ársalrn. tisztelendó, szeretett püspökte stv ére im , lengyel lelkipásztorok, illusztris vendégek és ti hivók mi nd!
Egyezzetek bele , hogy én, mint Szent Pét er utóda, aki ma Itt vagyok ve letek, az egész Egyházat r ábízzam Krisztus Anyj ára, ugyanazzal az éló hittel,
ugyanazzal a hósles reménnyel, mint ahogyan a lengyel millennium emlékezetes napján, május 3-án tettük.
Egyezzetek bele, hogy Idehozzam - ahogyan már a római Santa Maria
Magg iore bazilikában és késóbb a guadalupel kegyhelyen tettem - a szIvek
titkait, minden bánatot és szenvedést, végül pedig a kereszténység huszadi k
százada utójának reményét és várakozását.
Egyezzetek bele , hogy mindezt Máriára bIzzam.
Egyezzetek bele, hogy újból ünnepélyesen megtegyem ezt.
t:n a nagy bizalom ember e vagyok.
Itt tanultam meg Ilyennek lenn I. Amen.
Felajánlás
. Nagyasszonyunk, az emberré lett lst en Anyja, szentséges Szúz Mária,
Jasna Góra-I Miasszonyunk!·
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Ezekkel a szavakkal szólitottak meg annyiszor a lengyel püspökök, szívükben hordozva honfitársail< élményeit és szenvedéselt, örömét-bánalát, s mln denekfölött hitét, reményét és szeretetét.
Hadd kezdem ma ugyanezekkel a szavakkal ezt az új felajánlást Jasna Góra-i
Miasszonyunknak. Hisz ugyanabból a hitből. reményből és szeretetből fakad,
és népünk hagyományából, amelyet anny i éven át megosztottam. Ugyanakkor
azokból az új kötelességekből ls, amelyeket - hála neked, Mária - rám , a
méltatlanra, de ugyanakkor a te fogadott fiadra bíztak.
Milyen jelentőségteljesnek éreztem mindig a szavakat, amelyeket egyszülött fiad, Jézus Krlsztus. az emberek megváltója. a kereszt magasából rnondott, János apostolra mutatva : .Asszony. íme a fiad!" (Jn 19,26) Mindig megtaláltam ezekben a szavakban a helyemet és m inden emberét is.
Az isteni gondviselés kifürkészhetetlen Intézkedése folytán ma itt vagyok
Jasna Gérában, földi hazámban. Lengyelországban , és mindenekelőtt meg akarom erősíteni mindazt a bizalommal telt felajánlást, amelyet a bfborosprlmás
és a lengyel püspöki kar különböző alkalmakkor, .sok és különféle rnódon "
tett. Különösen pedig megerősítem és megújítom az 1966. máj. 3-án. Lengyel·
ország millennlumán elhangzottat. Amikor ezzel az aktussal a lengyel püspökök
.anyat szereteted szolgaságába" engedték át magukat. az Egyház szabadságának nagy ügyét kivánták szolqální, nemcsak saját hazájukban. hanem az egész
világon. Néhány éwel később. 1976. Jún. 7-én pedig neked szentelték az egész
emberiséget, a mai világ minden nemzetét és népét: elsősorban azokat a testvéreiket és nővéreiket, akiket a közös hit, nyelv és történelem fúz hozzájuk .
de kiterjesztették ezt a felajánlást a szeretet végső határáig. Igy kívánja ezt
a te szíved, ez az anyaszív. amely minden embert. kül ön-k űlön és együttesen ,
mindig és mindenütt átölel.
Ma mint az első Jasna Górába zarándokló pápa jöttem ide. és meg akarom
újítani a bizalomnak. a felajánlásnak és a reménynek azt az egész örökségét.
amelyet püspök testvéreim és honfitársaim oiyan nagy lelkúen halmoztak Itt föl.
Ezért rád bízom , Egyház I:desanyja, ennek az egyházn ak minden problémáját, teljes küldetését és szolgálatát. miközben a kereszténység földi történelmének második ezredéve végéhez közeleg. Szentlélek Jegyese. BölcsessCg Széke. a te közbenjárásodnak köszönhetjük az Egyháznak azt a nagyszerú
képét és megújulásának programját, amely korunkban a Másod ik Vat ikáni Zsinat tanításában jutott kifejezésre . Engedd, hogy ezt a szemléletet és ezt a
programot tevékenységünk. szolgálatunk, tan ít ásunk. lelkipásztori gondunk.
apostoli munkánk tárgyává tegyük, - ugyanazzal az igazsággal. egyszerúséggel és erővel, amellyel a Szentlélek alázatos szolgálatunk által tudtul adta. Engedd. hogy az egész egyház újjászülessék. természete és küldetése megismerésének ebből az új forrásából merítve, nem pedig más, idegen vagy mérgezett .ciszternákból" (vö. Jer 8.14).
Segíts bennünket abban a nagy törekvésben, hogy mindig érettebb módon találkozzunk hittestvéreinkkel. akikkel annyi mJnden egyesít. bár egy és más még
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mindig elválaszt. Vegyük igénybe a megismerés, a kölcsönös tisztelet, a szeretet, a különféle területeken való együttmúködés minden eszközét, hogy fokozatosan fölfedezhessük az egység ist eni tervét, beleálljunk és mindenkinek
hozzáférhetővé tegyük, úgyhogy Krisztus egyetlen nyája fölismerje és élje
földi egységét. Egység Anyja , tanits meg állandóan az egységhez vezető utakral
Engedd. hogya jövőben elébe menjünk minden Istent kereső embernek
és népnek , akik szolgálni kívánják őt a különbőző vallásokban . Segits mindnyálunknak. hogy Kris ztust hirdessük és kinyllvánltsuk . lst en erejét és lsten
bölcsességét" (1Kor 1,24), amely keresztjében rejlik. Te voltál az első. aki
kiny ilvánítottad őt Betlehemben, nemcsak az egyszerú h ivő pásztoroknak, hanem a messz i országokból jövő bölcseknek ls.
Jótanács Anyja . mutasd meg nekünk mindig , hogyan szolgálhatjuk az egyes
embert és az .ember ts éqet minden nemzetben . hogyan vezethetjük őket az
üdvösség útjaira . hogyan oltalmazhatjuk az Igazságosságot és a békét ezen
az állandóan és sokfelő l fenyegetett vil ágon. Mennyire vágyom ezen a mal
találkozásunkon rád bízni a társad almak . rendszerek és államok minden nehéz
problémáját! Ezek a problémák nem oldhatók meg gyúlölettel. háborúval és
önpusztítással, hanem csak a békével, Igazságossággal, az emberek és a nemzetek jogainak tiszteletben tart ás ával.
Egyház Anyja , add, hogy az Egyház szabadságot és békét élvezzen üdvözítő
küldetésének végrehajtásában. és a haladás a hitben és belső égységben
mindig jobban meg ls érlelje erre . Segfts bennünket, hogy legyőzzük az ellenállást és a nehézségeket. Segíts újra fölfedeznünk a keresztény hivatás egész
egyszerúségét és méltóságát. Engedd, hogy ne hiányozzanak .munkások az Úr
sz ölej ében". Szenteld meg a családokat. órköd] a fiatalok lelkén és a gyermekek szívén . Segfts , hogy legyőzzük a nagy erkölcsi veszélyeket, amelyek az élet
és a szeretet alapja it fenyegetik. Nyerd meg nekünk a kegyelmet, hogy állandóan megújuljunk a Fiad keresztje és feltámadása mellett tett szép tanúság
által.
Mennyi mindent kellene eléd hoznom, Anyám, név szerint ezen a találkozáson! Rád bizom mind , mert Te ismered őket legjobban, és megérted őket.
Rád bíztam őket a nagy felajánlás helyén, ahonnan nemcsak lengyelországra
nyfllk kilátás, hanem az egész egyházra, országok és földrészek dlmonzlójában, - az egész egyházra a te anyai szfvedben.
en, az egyház első szolgája , neked ajánlom és rád bfzom Itt az egész egyházat, mérhetetlen bizalommal , ó l:desanyám! Amen .

eZENET JA5NA GÖRÁBÖL
1979. jún . 5. este 9 óra
A lengyelek szokása, otthon és az egész világon , hogy ebben az ldöpontban mtndennap egy énekkel köszöntik hazájuk Védöasszonyát . Ezt az alkalmat használta fel a
pápa üzenetének elmondására .
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1. , Márla , Lengyelország K irálynőj e , közel vagy ok Hozzád, megemlékezem
Rólad, v lrrasztokl "
Rövidesen újból elmondju k ezeket a szavakat , amelyek a keresztségünk
ezeréves fordulójára e l ő k észít ő nagy novéna óta Jasna Góra és a lengye l egyház üzenet évé váltak. I:s ma én ls, mint s z ülőföldjén járó pápai zarándok , együtt
mondom veletek.
Mennyire megfelelnek e szavak az evangéliumból anny iszor hallott felszólrtásnak: , Vlrrasszat ok l' Erre a f el szóIrtásra válaszolv a, amelyet maga
Krísztus Intéz hozzánk , akarjuk ma és mind en este a Jasna Góra-l üzenet órájában elmondani I:desanyjának: . Közel vagyok Hozzád, megem lékezem Rólad,
virrasztok:
Ezek a szavak egyszerúen és egyb en erőtel je s en kif eje zi k, mit jelent kereszténynek lenni leng yel földön, mind ig, de kül önösen egyházunk és nemzetünk történelmének ebben a döntő . ezredéves" kor szakában. Kereszténynek
lenni azt jelenti, hogy virrasszunk, úgy , ahogy virraszt őr h el y é n a katona. gyermeke mellett az anya, betege oldalán az orvos .
Virrasztani anny it tesz , mint valami nagy jót ő ri zn i.
Keresztségünk mlllenniuma alkalmából új nyomat ékkal adtun k számot magunknak arrói ,mekkora jó a ml hi tün k és mindaz a lel ki örö ksé g, amely vele
kezdód lk történelmünkben . Virrasztani annyit j elent, mint eml ékezni minderre.
Mélyrehatóan megérteni, mennyi értéket hoz minden ember életébe maga az
az egyszerű tény; hogy ember, hogy lsten kép ére és hasonlato sságára van
teremtve és Kr isztus Vérén megváltva . IJirrasztan l azt jelent i, hogy emlék ezünk
minderre . Emlékezünk mi magunk és gyakran em lék eztetünk rá másokat is,
honfitársainkat, felebaráta inkat.
2. Virrasztanunk kell, drága Testvér eim, virrasztanunk kell és gondosan t öródnünk az ember minden jav ával , mert ez mindegyikünkre váró nagy f eladat.
Nem engedhetjük meg , hogy veszend őbe menj en mindaz, ami ezen a föl dön
emberi , lengyel , keresztény .

. J öza nok legyetek, vlrrasszatok" (lPét 5,8). mondja Szent Pét er ; és én ma
a Jasna Góra-i üzenet órájában meg ism ételem szavalt . Hiszen azért vagyok
Itt, hogy ebben az órában ve letek virrasszak és ta núsítsam nekt ek, mil yen
mélyen visszhangzik bennem minden f enyegetés az ember, a család és a nemzet ellen . Az ilyen fenyegetések fo rr ása mind ig a ml embe ri gyöngeségünk,
t örékeny akarat unk, f ölü lete s életszem lélet ünk.
Ezér t beszélek nektek err ő l, drága honfitársaim. a te lj es öszint eségnek
ebben az órájában, a.níkor megnyitju k szívünket Jasna Góra-i Miasszonyunk
el őtt, ezért hagyom meg nek t ek: Ne engedj et ek a gyöngeségnek !
Ne hagyjátok magatokat legyőzni a rossztól , hanem győzzé!:ek fe jóval a
rosszat (vö. Róm 12,21) I Ha látod, hogy testvéred eles ik , emeld föl, ne hagyd
a veszedelemben! Néha nehéz támogatnl a másikat, főleg ha , kisiklik a ke-
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zünkből . . . " De meqt ehetjük-e, hog y cserben hagyjuk? M aga ls t en, maga
Krlsztus bízza ránk m inden egyes testvérünkat, minden egyes honfitársunkat
ezekkel a szavakkal : . Arnlt egynek e legkisebb testvéreim közül tettete k, nekem tettétek " (Mt 25,40). Vigyázzatok, nehogy ti legyetek felelősek máso k
búne iérti Kr isztus szigo rú szavakat Intéz a botrányokozókhoz (vö. Mt 18,6-7).
Gondo ld meg hát , kedves Testvér, a nemzeti ösztnt es éq nek ebben az órájában, IOdesanyánk e l ő tt , az ő csupa-szeretet Szíve előtt : nem okozol -e botrányt,
nem Indítas z-e rosszra , nem terheled-e meg könnyelmúen lell<lismeretedet b ű
nökkel és ros sz szokásokka l, amelyek tőled a többiekre is átragadnak - a
fiatalokra - tal án még saját gyermekeidre is . . .

"Józanok legyetek és v irrasszatok!"
Igy virra sztani és emlékezni annyit jelent, mint Mária mellett lenn i. Közel
vagyok Hozzád! Nem lehe te k közel hozzá, Jasna Góra-i M lasszonyuokhoz, ha
nem virraszt ok és em léke zem így . De ha .vtrraszto k és emlékezem", akkor
ennek erejéb en már ls közel vagyok hozzá. IOs m inthogy olyan mélyen a szívünkbe zártuk Ot , könnye bb virrasztanunk és megemlékeznünk arról, ami örökségünk és köteles ségünk, ha Márla mellett vagyun k. • Közel vagyok Hozzád:
3. A Jasna Góra-l üzenet ma sem szúnt meg imádságunk és programun k
le nni ! M indannyiunk Imád sága és programja! De különösen is legyen a lengyel
családoké !
A csal ád az elsó és alapvető emberi közösség. Az élet, a szerétet táptalaja .
Minden t ársad alom , nem zet és állam élete a családtól függ, attól, hogy igazán
él et- és szeretetközö sség-e. Sokat , s őt m inden le hetőt meg kell tennünk, hogy
megad juk a családnak az ehhez szüks éges föltételeket : munkahely, lakás,
meg élhetés tekintetébe n, a megf ogant élet gondjában, az apaság-anyaság t ársadalml tiszt eletéb en, a vil ágra jövő gyere kek örömében , a neveléshez val ö
tel jes jogban és egyben a hozzá nyújtott különféle segítségben . . . Ettő l a
széle skörú és gazdag programtól függ az ember és a nemzet jövője.
M ennyire kív ánom ma, drága honf itársaim, m ilyen égőn kívánom , hog y
ebben a programban t eljesedjék napról napra , évről év re a Jasna Góra-i üzenet,
a lengyel szívek Imáj a! M ilyen forrón kfvánom , én. aki életemet, hitemet,
nyelvemet egy lengye l csal ádnak köszönhetem , hogya család ereje. lstent ől
szárm azó er eje soh a meg ne fogyatkozzék! Hogy fölülkerekedjék mindazon ,
ami gyöngíti , am i szét fo rgácsolja , mindenen , ami nem engedi . hogy igazán
élet- és szere t et közösség legyen!
Ezért imádkozom ma ért etek , a Jasna Góra-I üzenet szavaival. IOs imádk ozni
akarok a j övőb e n is, is mételve : "Közel vagyok Hozzád, megemlékezem Rólad.
vir raszto k" . - hog y ez a ml lsten A nyj a el őtt elhan gzó kiált ásunk visszhangozzék és megv alósuljon ott. ahol a le gnagyobb szükség van rá. Új ezredévünk
nagyrészt attól a hú ség től fü gg, amellyel megvalósftjuk ezeket az első ezredév
végén Isméte lgetett szavaka t .
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A PÁPA A VARSÓi EGYETEMI HALLGATÓKHOZ
1979. jún . 3.
Kedves barátaim !
Egész szivemból kívánom, hogy mal tal álkozásunk, amelyre az egyetemi
hallgatók jelenléte nyomja rá bél yegét. megf elelj en a nap nagyságának és
liturgiájának.
A Varsóból meg a f őv áros közelebbi és távolabbi környéké ről jövő eqyeterni Ifjúság különleges hagyományok örököse. Nemzedékekre nyúlnak vissza
ezek, egészen a középkor . skolárjalig", akik rnlndene kelött Lengyelo rszág
legrég ibb egyetemével , a Jagefló-egyet emmel álltak összekötteté sben. Ma
Lengyelország minden nagyvárosána k megvan a maga főis kol ája , Varsó nak
pedig sok. Ezeken a főiskol ákon a hallg atók százezrei vannak együtt, képezik
magukat a különféle tudományág akban, készülnek egyet emi végzettséget megklvánó hivatásokra és a nemzet éle té ben különleg esen fo nt os fel adato kra.
Sok szeretettel üdvözöllek mindnyájatokat, akik itt ma összejöttetek . üdvözletem egyszerre szól nektek és rajtatok kereszt ül Lengyelorszá g egész eqyeterni ifjúságának és akadémikusa inak, minden fő l skolá nak , professz ornak, tudósnak, hall gatónak ... Valami képpen fiatalabb kollégálmat látom bennetek ,
hiszen én ls a lengyel egyetemnek köszönhetem értelmi k épzésern alapjait .
Rendszeres kapcsolatban maradtam a krakkói és lubllnl filozófiai és teoló giai
fakultással. Különös szeretettel végeztem az egyetemi lelkipásztorkodá st .
Ezért a mostani alkalommal mindazokat ls köszönte ni szeretném , akik a lelklpásztorkodás ezen ágának szentelik magukat: az egyetemi lelkipásztorok csoportjait és a lengyel püspöki kar Idevágó bizottságát.
Találkozásunk pünkösd ünnepén megy végbe . Hltün k szeme e l őtt megnyí lik
az utolsó vacsora terme Jeruzsálemben, amelyből az Egyház kilépett, és amelyben mindig megmarad . Ott született meg mint lsten népének él ő közössége,
olyan közösség, amely tudatában van küldetés ének az emberek történelmében.
Az Egyház Igy Imádkozik ezen a napon: . Jöjj, Szent lélek , tö ltsd el híve id
sz lv ét. és gyullaszd fel bennük szereteted tüzét!" Gyakran Ismételt szavak
ezek, de ma különös bensőséggel esengenek .
Töltsd el aszlveket!
Gondoljátok meg, fiatal barátaim , mek1<ora az ember i szlv , ha egyedüilst eR
tudja betölteni a Szentlélekkel.
A tanu lmányok során feltárul előttetek az emberi tud ás csodálatos világa
sok különbözö ágazatában. A világ megismerésével párhuzamosan bizonyára
fejlődik bennetek az önmegismerés ls. Biztos, hogy már régen föltettéte k a
kérdést: .KI vagyok?" Roppant érdekes kérd és t A l apv ető kérdés . Milyen rnértékkel kell mérnünk az emb ert? A f izikai erők mért ékével, amivel rendelkezik?
az érzékek mértékével , amelyek lehet övé teszi k számára a kapcsolatot a kül-
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világga l? Vagy az intellig enc ia mértékével. amelyet sokféle te szt és vi zsga
segítségével lehet megálla píta ni ?
A mal nap felelete, a pünkösd i li tur gia felele te két mércére mutat rá : Az
embert a .sztv" mértékével kell mérn i . . . A . szlv" a bib lia nyelvén az ember bensejét . külö nösképpen pedlq a lel kiismeretet jelenti . .. Tehát az embert a lelkiismeret mértékével kell rnérn l, Isten felé nyitott szell eme m árt ékével. Csak a Szent lélek tudja ezt a .szívet eltölte nl", vaqyls kl t eljeslt eni szeretetben és bölcsességben.
Engedjétek meg hát, hogy ez a mai találkozásunk veletek. t örté nelmünknek.
az Egyház és a nemzet törté nelmé nek tágra nyitott utol sóvac sora l t erme előtt ,
legfőképpen a Szentlélek adományai ért való imáds ág legyen .
Mint ahogy valamiko r te sti apám egy könyvecskét adott a kezembe. és abban meg mutatta az imát a Szentl éle k adományaiért. úgy szeretnék én is. akit
szintén .aryanak" neveztek, Varsó és Lengye lors zág egyetemi ifjú ságával
imádkozni:
A bölcsesség ajándékáért - az ért ele m ajándékáért - a tudom ány ajándékáért - a tanács aján dékáért - az erő s s ég ajándékáért - a jámborság
ajándékáért, vagyis érzékért az élet , az emberméltóság, az élet szents ég és az
emberi t est megszent elt vol t a és értéke Iránt, - és vé gül az Úr félelméne k
ajándékáért. amely a zsoltáros szeri nt a bölcsesség kezdet e (vö . Zsolt 111.10).
Fogadját ok tőlem ezt az imá t, amelyre édesapám tanított, és maradjatok
húségesek hozzá. Akkor az Egyház utolsóvacso rai termében kapcsolatban
maradtok tört énel mének legmélyebb áramával.
Sok függ majd attól. mi lyen mércét választ ki-ki közület ek élete és ernbersége számára. Nagyon jól tudjátok , hogy különféle mércé k vannak. Tudj átok .
hogy az embert sokféle kritérium szeri nt lehet értékelni és be sorozn i már
egyetemi évei alatt ls, azután hivatásbeli munkájá ban. személ yes kapcsolet atban stb. Legyen bátorságotok azt a mércét tenn i rnaqato kévá, amelyet Krisztus
hagyott ránk a pünkösd utolsóvacsorat termében - és tö rtén elmünk ut olsóvacsoral termében.
Legyen bát orságot ok közelebbi és t ávolabbi perspe kt ívában szemlélni éle.
teteket; fogadjátok el az igazságot. amely et Szent Pál jegyzett föl a r ómelekhoz írt levelében: •Tudjuk ugyanis , hogy az egész t ermészet sóhajtoz ik és vajúdik mindmáig" (Róm 8,22) . Nem vagyu nk-e t anúi ennek a vaj údásnak? Csakugyan "az egész természet sóvárogva várja lst en fiainak meqn yllvánulás át"
(8.19) .
Nemcsak arra vár, hogy az egyetem és a különböz ö főis kol ák mémökö ket ,
orvosokat, [oqászokat, nyelv észeket . t ört énészeket. irodalmárokat , klassz lka
filol ógusokat. matematikusokat és techn ikuso kat képezzenek ki; lsten gyer·
mekei nek megnyil at kozására ls vár. Ezt a me gnyilatkozást vár ja tőletek, [övendő orvosok, tec hnikusok, Jogászok, profe sszorok ...
I:rtsétek meg, hogy az ember , aki t lsten a maga képére és hasonlóságára
te remtett, egyúttal Kri sztus rév én arra hivatott, hogy megn yilvánuljon benne .
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ami Istentói való . Hogy mindegy ikünkben bizonyos mérté kben maga lsten
nyilvánuljon meg.
Gondolkod jatok ezen!
Szent Adalbert sírj ánál
Lengyelországon át vez ető zarándokutamon Gnezn6ban, Szent Szaniszló énál Krakkóban, Jasna Górában - mi ndenütt egész
szív emb ől kérem majd a Szent lefket , ajándékozzon meg benneteket ezzel a
tudattal, az élet ért ékének és értel mének tudatával, ezzel a jövővel számotokra ,
Lengyelország számára. Ti pedig imádkozzatok velem .
A Szentlélek siessen gyöngeségünk segítségére !

AZ EVANGELIZÁCiÓ JELENE

ts

JUVOJE LATIN.AMERIKÁBAN

Ez év febr. 13-án, 18 napl Imádságos munka után fejezö dött be a III. általános
latin-amerikai püspöki konfe renc ia a mexikói Pueblában. A fent i cimet vi selő, kb. 250
oldalas záródokumentum Iránymutató akar lenni egy egész föl dré sz apost oll tevékenységéhez, ahol a világ katol ikusainak csaknem a fe le él.
Az első rész: . A latin-amerika i valóság lelkipásztor i átteklntése" , tereps zemlét
végez: milyen körülmények k öz őrt él ott az Egyház, és mire kell tek intettel lennI. A
második részben : .Isten terve Latin-Amer ika valósáqáva l", összefoglalják, hogy mit
kell hirdetnI. A pápa gondolatmenetét követve állítják elénk Krisztust , az Egyházat és
az ember méltóságát, valamint azt hogy mit jel ent az evangelizác ió . - Hogyan kell
hirdetni ezeket az Igazságokat? Erre felel a harmadik rész: .Evangellzálás Latin-Amer ika
egyházában: kommún ló és r észv étel." M inden ekelőtt élni kell az evangéllumot a kül őnf éle közöss éqekben: a családban, bázisközös ségekben, plébániákban és helyi egy·
házakban. Mindenk inek saját hivatása szer int kell az evangelizálásban részt vennie .
•A közösség és részvétel elörnozdtt öl" c. fejezet tárgyal a hierarchiáról , a szerzetesi
é l et rő l , a laikusokrói és a hivat ások e lőmozd ftás áró l. .A közösség és részvétel eszk özel" eimen az Imádsággal, a lIt urgiával és népi vall ásossággal , a tanúságtétellel, a
katekézissei, a nevel éssel, a tömegtájékoztatási eszközök felhasznál ásával fog lalkoz ik .
Mindez ökumen ikus szellemben tört énjék: párbeszédet fo lytatv a. - A negyedik rész:
. A missziós egyház a lat in-amerikai evangelizálás szolq álat ában" kie meli az evangelizác ió legfőbb területeit: mire van ma k ül őn ösképpen küldetése az Egyháznak l.atlnAmerikában? Négy Ilyenre mutat rá: a szegények, az ifjúság , bekapcsolódás a társada lom építé sé be , az ember személyének fejlesztése és érvényesítése mind nemzeti ,
mind nemzetközi téren . - Végül az ötödi k fe jezet összefoglalás: . A Lélek dinamizmusa;
lelkipásztori választ ások." - Az alábbi szeme lvény e k ből érezhetjük a nagyszabású
dokumentum szellem ét .

lsten népe: lsten családja (II. rész, 10. fejezet)
Lat in-amerikai népünk a templomot magától . lsten h ázának" nevezi. !Oszreveszl ugyanis, hogy ott gyúl őssze az Egyház mint .Isten családja: Ugyanezt
a kifejezést ismét elt en használja a Zsinat és a Bibli a ls, hogy lsten népének
mélyebb és bensőbb valóságát kifejezzék.
Ez az Egyházról alkotott felfogás mélyen érint] a latin-amerikai embert , aki
nagyra becsüli a családi értékeket. és aggódva keres i, hogy t udja megmenteni
ezeket a modern világ n övekvő frivolitásától. Sok országban és zre vehető ez
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a visszahatás mind a családpasztoráció fellendiilésében, mind az egyházi bázisközösségek szaporod ásában. Mert Itt nyíl lk lehetőség - az emberi tapasztalat
síkján - az egyháznak mint lsten igazI családjának mély megélésére.
Sok plébán ia és egyházközség szintén hangsúlyozza a családiasságot. Tudj ák, hogya lat in-amerikaiaknak szükségük van a családra, keresik ezt, s Ilyen
módon az egyház jobban megfelel szükségleteiknek . Nem lélektani fogás ról
van itt sz ö, hanem a lényegünkhöz való hűségről. Mert az Egyház nem az a
hely, ahol az emberek lsten családjának .érztk magukat", hanem az, ahol valóban mélyen és lényeg ileg . megvalósítják" ezt. Igazán az Atya fiaivá lesznek
Jézus Krisztusban (tJn 3,1) , aki részesi ti őket saját életében a Lélek hatalmából a keres ztség által. Az Iste nf iúságnak ez a nagy kegyelme az a kincs, amit
az Egyháznak fel kell kínálnl kontinensünk népeinek.
A Krisztusban elnyert gyermekségből születik a keresztény testvériség. A
modern embernek nem sikerült általános testvériséget kiépíteni a földön, mert
olyat keres, amelyiknek nincs k özpontja. sem közös eredete. Elfelejtette, hogy
csak azok testvérek, akik ugyanattól az apától származnak.
Az Egyház, lsten családja, otthon, ahol minden egyes gyermek és testvér
úr is. Arra van rendelve, hogy részt vegyen Krisztusnak a teremtés és a történelem feletti uralmában. Ezt az uralmat a folytonos megtérés és az Úrhoz
való hasonulás által kell megtanulni és megszerezni.
A Szentlélek az a tűz, amely életet ad lsten családjának. O hozza létre
a hit, remény és szeretet közösségét, amely mintegy e közösség láthatatlan
lelke, legmélyebb dimenz iója, gyökere a többi szinten történő kölcsönös keresztény segítségnek . M ivel az egyház testből és lélekből álló emberek összessége, a benső közösségnek látható módon ls kifejezésre kell jutnia. Egymás
segítésének a képessége mutatja, mennyire mély a benső közösség, ez hitelesítő jegye kifelé (Jn 17,22). Innét az Egyházban felmerülő egyenetlenségek
súlya és botránya. Veszélynek tesz i kl ezzel Jézustól kapott küldetését: hogy
jele és bizonyítéka lehessen, hogy lsten rajta keresztül akarja megvalósltani
családját az emberek között,
Az Egyház egységét érintő problémák eredete tagjainak különféleségében
rejlik. A testvéreknek ez a sokasága (Róm 8,29), amelyet Krisztus Egyházában
összegyűjtött , nem egy tömbből faragott valóság . Egységét abból a különbözöségből ép ít i kl, amelyet a Lélek kinek-kinek ad (lKor 4-6). mint az egész
közösség gazdagodására szolgáló hozzájárulást.
Ennek a különbségnek az alapja lehet egyszerüen az, hogy mindegyikünk
más, rnlnr a másik . Lehet az is, hogy más a szerepe az Egyházban, ahol a
hierarchia és a laikusok feladata kifejezetten szét van választva . Vagy különleges karizmák, amelyeket a Lélek ébreszt, mint pl. a szerzetesi élet és egyebek. Ezért az Egyház olyan, mint a test, amelyet a Lélek állandóan szül, táplál
és megújít, s így növekszik, míg el nem éri Krisztus teljességét (Ef 4,11-13).
Mindenekelőtt a hit és szeretet közösségének életereje biztositja az lsten
családjának öss zetart ásá t. Ez nemcsak az egység vágyát tételezi fel, hanem
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a Jézus Krlsztu s telje s igazságában való összetalálkoz ás t. Hasonló módon
biztositják és építik az Egyház egységét a szentsége k. Ennek az egységnek
legmélyebb való ságát az Eucharisztia mutatja, mert összegyújtl lsten népét.
hogy mint család egyetlen asztalról részesedjék. amelyen Krisztus áldozat ilag
átadott élete mindannyiuk egyetlen életévé válik.
A család (III. rész. 1. fejezet)
Orülünk. hogy a családról mint az evangelizáció alanyáról és tárgyáról
tárgyalhatunk. Tudatában vagyunk. hogya kérdés bonyolult. De az Úr szavának engedelmeskedve. amely a Szentatyának a családról szóló hom iliájában
jelenl évő lett számunkra. segiteni akarunk, hogy hú lehessen ebben az órában
evangelizál ó küldetéséhez . Igy kapcsolódun k a Szentatya aggodalmaihoz is.
A család az evangeli záció alanya és tárgya. az evangelizáló közösség és
részvétel központja.
A latin-amerikai családnak. hogy .a közösség és részvétel központja" lehessen. meg kell ta lálnia a megújulás. valamint az egyházzal és világgal való
egyesülés útja it.
A medell lni konf erencia atyái a .mély családi érzésben" a latin-amerikai
kul tú ra egyik e ls őrend ű kifejezőjét vet ték észre. •Tíz év elteltével a latinamerikai egyházat boldoggá teszi mindaz, amit a család érdekében meg tudott
való sit anI. De alázatta l eli smeri azt ls, hogy sok minden még megvalósításra
vár. és látja, hogy a csalá dpasztoráclö. nem hogy kevésbé fontossá vált volna .
Inkább még sürg etőb b. mint az evangelizáció legfontosabb eleme ." (ll. János
Pál homi li ája a családr ól. Puebia 1979.)
A család egyike azoknak az intézményeknek. amelyekre leginkább hatással
volta k az utóbbi évek változásaI. Az Egyház tudatában van - emlékeztetett
a pápa - , hogy .a családra visszahatnak a fejletlenség legnegatrvabb következményel: az egészségtelen környezet igazán lesújtó jelensége i. a szegénység. amely sokszor már nyomor, tudatlanság és analfabétizmus. emberhez
nem méltó lakásvlszonyok, krónikus rosszultápláltság és annyi más nem kevésbé szomorú valóság" (uo.)
Ezenfelül el kell Ismerni. hogy a család képe már nem egységes . mivel
különféle mértékben minden családra hatással vannak - társadalmi osztálytól
függetlenül - a változást előidéző tényezők: szociológialak (főleg szociális
Igazságtalanság), kulturálisok (életszínvonal). politikaiak (elnyomás és manlpuláctó ) , gazdaságlak (bér. állástalanság. több múszak vállalása). vallásosak
(szekularizáció befo lyása) és mások.
t:szrevehe tő az is, hogy a család azoknak ls áldozata. akik bálványozzák a
hatalmat. a gazdagságot és a nemiséget. Ebben nagy szerepet játszanak a
szociáli s Igazságtalanságok. főként pedig a tömegtájékoztatási eszközök. Nemcsak nemis éget . fényúzést, erőszakot, hatalm at, hiv alkodást Ismertető híreikkel. hanem a válás. a családi hútJenség, a magzatelhajtás. a szabadszerelem
és a házasság előtt i nemi élet propag álásával ls .
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Nem egyszer annak következ ménye a lelk iis meret elbizonytalanodása, hogy
a papok között nincs egységes kritéri um a családi és tár sadalmi erkölcsre
vonatkozó pápai tan ítás fontos pontjainak elfoga dásában és alkalmazásában.
. . . Minden társadalmi szinte n szenved a család a pornográfia, az alkoholizmus , a kábítószerek, a prostitúció és leánykereskedelem pusztftó hatásától
ls , valamint a leányanyák és elhagyott gyermekek helyzete miatt. A fogamzást
akadályozó kémiai és mechanikus szerek csődje következtében kezdódik a
sterilizáció és magzatelhajtás, amelyek érdekében sunyi propagandát ls végeznek.
Sürgős és önfeláldozó lelkipásztori erőfeszítéssel ki kell küszöbölni azokat
a következményeket, amelyekkel a szerelemre való nevelés és a házassági
előkészítés hiányossága , a család evangelIzációjának elhanyagolása, a felelős
gyermekvállalásra való felkészületlenség jár. Azt sem felejthetjük el, hogy
kontinensünkön a családok jó hányada nem részesült a házassáq szentségében. Ennek ellenére sokan közülük egységben, hűségben és felelősségteljesen
élnek egymással. Ez a helyzet felhivás a teológia számára, és megkívánja ,
hogya lelkipásztorkodás figyelemmel kísérje.
Másrészt megelégedéssel állapitjuk meg, hogy egyre növekszik azoknak
a keresztényeknek a száma, akik a családban hitük gyakorlására törekszenek.
Ezek értékes evangéliumi tanúságtételt nyújtanak, főleg amikor méltó nevelést
biztosítanak meglehetősen nagyszámú családjuknak. A jegyesek közül is sokan komolyan felkészülnek a házasságra, és törekszenek, hogy esküvójüknek
igazi keresztény értelme legyen . Törekvéseket látunk arra is, hogy a családpasztor áclót a modern élet kihívásának és körülményeinek megfelelően újjáélesszék és ezekre alkalmazzák.
Minden országban értékes kezdeményezések születtek, amelyeknek célja,
hogy erősítsék a családnak mint házi egyháznak értékelt és lelkiség ét.
A Lélek dinamizmusa;

főbb

lelki pásztori te rületek (V. rész)

A Feltámadt Jézus Lelke lakozik az Egyházban. O az élet Ura és ajándékozója. Az az erő, amelyik Egyházát a teljességre serkenti. O a Szeretet , a
közösség és a gazdagság megteremtője. O Jézus Tanúsága, amely küld minket,
mint az Egyház misszionáriusaIt, hogy tanúságot tegyünk róla az emberek között.
Tanulékonyak akarunk lenni evvel az erővel és evvel a szeretettel szemben. Ezért keressük ösztönzésére a közöss éget. az emberek szolgál akarunk
lenni, akiket a világba küld, hogy átalakítsuk lsten ajándékalval.
Lelkipásztori terve inkre gondolva, a Lélek teremtő erejét kivánjuk magunknak, az ő dinamizmusát, hogy új embert formáljunk a latln-amerlkaiakból, a
feltámadt Krisztus képére, aki új reményt visz testvéreinek.
Közösséqj Egyház - szolgáló Egyház - misszionárius Egyház - lelkipásztori t ervezés - az új ember - a remény és öröm jele.
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· .. M indenekelót t meghatározott lelkületnek. magatartásnak kell áthatnia
az evangelizáclót kontinens ünkön. amely gyökerében ugyan keresztény. de a
hit. mint t elj es élmény és életszabály mégsem jellemzi sok kereszténynek
sem egyéni. sem közösség viselkedését a kívánatos mélységgel. Az igazságt alanság külö nbözó fo rmál , amelyek gye ngítik és megsértik közösséqí együttélésü nket . és amelyek különösképpen a végsó nyomorban nyilvánulnak meg,
lábbal t iporv a az emberméltóságot és megsebezve az emberi jogokat - nyilvánvaló vá t eszik. hogya hit nálunk még nem érte el teljes érettségét. Földr észünk sajátos és hatékony kultúrái és a tudományos-technikai világ hatására
kialakul óban levő, eróteljesen szeku láris új civilizáció az evangéliumhoz húbb
elköte lezetts éget és az állandó párbeszéd készségét követeli a keresztényektól.
Ezért l at in-Amerikában, ma és holnap, közösséget kell alkotnunk nekünk
ker esztény eknek. mint lsten népének . akiket elkü ldött. hogy az egység . a remén y és az üdvösség magva legyünk. Közösséget. amely élje a Szentháromság közöss égét és a meghalt és feltámadott Kriszt us jele és jelenléte legyen.
Krlsztusé, aki kien gesztel i az embereket az Atyával a lélekben és egymás
között is. kiengesztel I a világot Teremtójével (vö. lKor 3,23; 15,281.
Közösség i Egyház: az egység szentsége , amely egy viszályokkal t eli korban a kiengesztelódést és népünk egységét keresi.
Szolg áló Egyház. amel y a történelemben folytatja Jézusnak mint Jahvé
szolg ájának él etét (I. Mt 3.17; lz 42) szolgálatain és karlzrnáln keresztül.
M isszion ár ius ·Egyház. ame ly örömmel hirdeti korunk emberének. hogy ó
lsten gyermeke Krisztusban . Egyház. amely elkötelezi magát az egész ember
és minden ember felszabadítására (a béke és az Igazságosság szolgálata az
Egyház lé nyeges megb ízatása) . és szolidárisan beépül az egyetemes Egyház
apostoli tevékenységébe. szoros egységben Péter utódjával. Misszionáriusnak
és a népek apostolának lenni feltétele. hogy valaki keresztény lehessen .
Ezek az a la pvető magatartások szükségesek ahhoz , hogy egyházunk lelktpászto r legyen földrészünkön . Ez megköveteli. hogy az Egyház állandóan élje
az evange li záció folyamatát; egyre figyelmesebben. elmélyültebben és rneqt est esült ebben evangelizáló Egyház legyen. Evangelizáló Egyház pedig azt
j elent i . hogy tanúskodik, hirdeti és megünnepli az életben lsten Igéjét. az
Ev angél iumot . Jézus Krisztust. Olyan Egyház. amely kipellengérezi a bűn ös
állapotokat. felhiv a megtérésre, cselekvésre kötelezi a híveket. hogy a világot
átalakítsák, és ezzel segít. hogy új társadalom épüljön. amely teljesen hú
marad Krisztushoz és az emberhez a Szentlélekben .

EGYHÁZATYÁK A KERESZTÉNY ÉLETROL
Szent Ágoston: Enarrationes in Psalmos (Ps. 148; CC l 2166)

Most hát. testvérek. buzdítunk benne te ket , hogy dicsérjétek Istent. Hiszen
ezt tesszük mindnyájan, amikor A lle luját mondun k. Dicsérd Istent - mon dod
5
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a másiknak, ó is ezt mondja neked. És ahogy mind kölcsönösen buzdítják egy·
mást, mind meg is teszik, amire buzdítják egymást. De egész valótokkal dicsérjétek: vagyis ne csak a nyelvetek és a hangotok dicsérje, hanem lelkllsmeretetek, életetek, tetteitek is .
Dicsérjük öt, mikor a templomban összegyúlünk; de rnlkor kl-kl hazatér ,
mintegy megszún ik dicsérnI. Ne szúnjék meg igaz életet élni, akkor mindig
dicséri Istent. Akkor hagyod abba az ó dicséretét, amikor eltérsz az igazságtól
és attól, ami neki tetszik. Mert ha sohasem térsz le a jó útról , nyelved ugyan
hallgat, de az életed kiált; és lsten füle figyelmez szívedre . Mert ahogy am i
fülünk a hangra f igyel, úgy lsten füle a gondolatainkra .
Aranyszavú Szent Péter beszédei ból (108. beszéd; PL 52, 499-500)
. lst en irgalmára kérlek benneteket" (Róm 12,1). Kér bennünket Pál, sót
Pál által lsten kér , mert inkább akarja , hogy szetess ük. mint hogy féljünk töle .
Kér az lsten, mert nem annyira Úr akar lenni, mint atya. Irgalmára kér az lsten ,
hogy ne í t é l ő szigorát kelljen használn ia.
Halld , mit kér az lsten : Nézzétek, nézzétek bennem testeteket, tagjaitokat ,
sziveteket, csontjaitokat, véreteket. t:s ha féltek attól , ami Istené, miért nem
szeretitek azt, ami a tietek? Ha menekültök az Úr elói , miért nem folyamodtok
az Atyához?
De ta lán zavarba ejt benneteket szenvedésem nagysága , amelyet tt okoztatok. Ne féljetek . Ez a kereszt nem belém mélyeszti élét, hanem a halálba .
Ezek a szögek nem a fájdalmat er ősttik bennem, hanem a nagyobb szeretetet
iránt at ok. Ezek a sebek nem jajszót fakasztanak bel őlem , inkább titeket fogad.
lak rajtuk át a szívembe . Testemet a kifeszítés csak jobban kitárja felétek,
nem kinomat növel I. Vérem nem halálomra hull , hanem a ti váltságotokra.
Jöjjetek, jöjjetek vissza hát, és legalább így tapasztaljátok meg az atyát ,
aki a rosszért jót, a sértésekért szeretetet, ekkora sebekért ennyi odaadást
nyújt.
De hallgassuk , mit kér az apostol : . Kérlek benneteket - mondja - , adjátok testeteket é l ő , szent, Istennek tetsző áldozatul ." Ezzel a kéréssel minden embert a papság magaslatára emelt.
Ó, hallatlan kereszt ény főpapság , amikor az ember egy személyben áldozat
és pap is: am ikor az ember nem kívül keres i. mit áldozzon Istennek, hanem
azt hozza 'neki áldozatul, ami önmaga : amikor az áldozat és a pap ugyanaz; amikor az áldozatot megölik és mégis él , az áldozatot hozó pap nem tudja megölni.
Csodálatos áldozat, ahol testet ajánlun k fel test nélkül, vért vér nélkül.
. Adjátok testeteket élő áldozatul."
Testvérek, ez az áldozat Krisztus áldozatából fakad , aki életet hozva áldozta fel testét a világ életéért ; és Igazán éló áldozatt á tette testét, hiszen
megölve él. Ebben az áldozatban tehát meglakol a halál , megmarad az áldozat
és él. Innen születnek halálukban a vértanúk, végük kezdet. megölésük élet , és
míg életük a földön kialudni lát szott, örökké fénylik a mennyben .
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•Testvérek. Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent
áldozatul: Erről énekelt a próféta: .Aldozatot és ajándékot nem akartál, de
testet alkottál nekem" (Zsolt 39.7) .
Légy. ember. légy csak lsten áldozata és papja; ne veszítsd el , amit az
Isteni hatalom adott és engedett meg neked; öltsd fel a szentség köntös ét,
övezd fel magada tisztaság övével; legyen fejed fátyla Krisztus; homlokodat
védelmezze a kereszt; bensödet töltse el az isteni tudomány szentsége; illatos
füstként szálljon fel imádságod; ragadd meg a Lélek kardját; oltárul állítsd
a szívedet; és így nyugodt biztonsággal add oda testedet Istennek áldozatul.
lsten hitedet keresi, nem halálodat; ígéretedet szomjazza, nem véredet;
jószándékod engeszteli kl, nem pusztul ásod.

Balduin canterbury püspök traktátusaiból (Tract. 6; PL 204, 46~67J
Ismerí az lsten gondolatainkat és szívünk szándékait. Semmi kétség, ő maga
valamennyit Ismeri, nekünk pedig annyit ad tudtunkra, amennyit a megkülönböztetés kegyelmével átlátunk belőlük. Mert az emberben lakó lélek nem lsmer rnlndent önmagából. és amikor helyeslőleg vagy nem helyeslőleg gondol·
kodik valamiről. gondolatai nem mindig felelnek meg a valóságnak. Lelki szemével látja a dolgokat. de elhomályosult szemével nem különbözteti meg
kellőképpen.

Mert saját gondolata, más ember vagy a kísértő gyakran ráveszi olyasmire
a jámborság örve alatt. ami lsten szeme előtt nem érdemli ki az erény [utalmát. Ugyanis vannak az igazi erényekhez meg búnökhöz hasonló dolgok, ameIyek megcsalják a szív szemét, és szemfényvesztő módon úgy megragadják
a lelket. hogy gyakran jónak látja azt, ami nem jó és rossznak azt . ami nem
rossz. Hozzátartozik ez nyomorúságunkhoz és tudatlanságunkhoz; nagyon kell
fájlalnunk és nagyon kell tőle félnünk.
Hiszen írva van: •Vannak utak, amelyek helyesnek túnnek az embereknek.
de végük a pokolba vezet." Szent János int bennünket ennek a veszedelemnek
elkerülésére: •Vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől származnak-e." De
kl tudja megvizsgálni, Istentől sz ármaznak-e a lelkek, hacsak lsten nem adja
meg neki a szellemek megkülönböztetését. hogy flnoman és igazán meg tudja
vlzsqáln! a lelki gondolatokat, érzelmeket és szándékokat? A megkülönböztetés minden erény anyja. és mindegyikhez szükséges, akár ha más életét
befolyásoljuk, akár ha a magunkét Irányítjuk vagy javítjuk.
Teendőinkről akkor gondolkodunk helyesen, ha lsten akaratához igazodunk
bennük; szándékunk akkor tiszta, ha egyszerúen őrá irányul. Igy végül életünknek vagy bármilyen cselekedetünknek egésze világos lesz, ha a szemünk egy·
szerű, Az egyszerú szem helyes gondolkodással látja, mit kell tenni, és tiszta
szándékkal egyszerúen teszi meg azt, amit nem szabad kétszínúen tenni. A
helyes gondolkodás nem engedi meg a tévedést; a tiszta szándék kizárja a
képmutatást. Ez tehát az Igazi megkülönböztetés: a helyes gondolkodás és
tiszta szándék egysége.
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ESZM~K ~S ESEM~NYEK

A PÁPA LENGYELORSZÁGBAN

.Az évszázad esem énye" : így emlegették , nem alaptalanul , egyes tudósítók
azt, hogy egy pápa - az els ö szláv származású pápa - e lő s z ö r látogatott el
egy szocialista országba. Ma ga a Szentaty a találóbban jellemezte ezt a .k ét
haza közti utazást " gneznói beszédében : . Azt szer étném. hogya lengyel földön
tett zarándoklatom , mindanny iotokkal közösségb en, él ö kate kézissé váljék ...
Legyen kat ekézise az Egyház és Lengyelország egész történetének, és egyben
kat ekézise korunknak" Kilenc napig f igyelte ezt a katekézist a világ . I:s amint
az Osservato re Romano 'igazgat ója ír ja: .valószínúleg még sokáig fognak II. János Pálnak erról az útjáról beszé lni és írni, szavait olvasni és fontolgatni. De
a vall ásos hatásáról, a lelkekbe hullott magról senk i sem beszélhet , mert az
az Egyház rejtett, t itokzatos történetéhez t artozik . Természetfölötti mérleg
ez, világi mértékkel nem lehet meqvonnl ."
A Szent Szaniszló vértanúságának 900. évfo rdulójára meghívott pápa hangsúlyozott an nem földrajzi sorrendben , hanem a lengyel egyháztörténelem és
a lengyel zarándokok útvonalán járt a be hazáját. Miután jún . 2-án megérkezett
Varsóba, másnap. pünkösdvasárnap átment .a lengyel kereszténység bölcső
jét" jelen tő Gneznóba.• Gnezn éból Jasna Górán át Krakkóba ; Szent Adalberttól Szent Szaniszlóhoz, az Istenanya, Szúz Mária kegyhelyén keresztül" (gneznói beszéd) . A czestochow ai kegyhelyen, az ország . sz lv ében" töltött három
nap alatt mintegy fogadta az oda özönlő zarándokok at; közülük kieme lkedett
az alsó- i ll. f e ls ő -sz ilézia i hív ek, jobbára bányászok és gyári munkások kb.
1-1 milliós csop ortja, akikkel 5-én ill. 6-án délután t alálkozott a szentm isén.
A négy krakkói nap alatt viszont ő maga tett áll andóan kirándulásokat: 7-én
a zebrzydow skai Kálvária-hegyre és szülófa lujába, Wadowicébe, délután
Auschwitz-B irk enauba; 8-án Nowy Targ hegyvid ékére ; 9-én Krakkó i parnegyedébe, ahol az érseksége alatt épült híres Now a Huta-i templom szomszédságában, a mogila i ciszterci apáts ág kertjében mi sézett. lD-én egy hatalmas
rnsz ön (Blonle) volt Szent Szaniszló t iszteletére a jubileumi mlse, amelynek
a végén a pápa meg koronázta a maków i kegyképet : itt Máriát mint a lengyel
családok védasszonyát és a hivat ások anyj át tisztelik.
Remény te len válla lkozás lenne csak megközelítően is összefog lalni a kilenc
nap zsúfo lt progr amját. A jósz emú Etchegaray marse llle- í bíborosérsek így
próbált a valamely est vissz.aadni benyomása it :
. Láttam egész éjj el nyitv a álló templomokat , hogy befogad ják a szállás nélkü li zarándokokat: láttam egy papot , kim erült en hét órai szakadatl an gyóntatás után . Láttam

egy csapat hegyilakót: 90 km-t tettek meg gyalog. láttam egy varsó i fiatalembert , aki
mindenhová követte a pápát , és azt mondta nekem: .Szárnornra ez egy hetes lelk igyakorlat.' láttam a z árömlsén két millió hlvöt, akik hol mély összeszedettséggel. hol
kirobbanó énekkel vagy tetszésnyllvánltással tanúskodtak h itükről. láttam a czestocho wai nagyszemináriumot, amelyet csaknem szétvet a 162 Hatal, szob álukba összezsúfol va, másolgatott vagy egyszerú eljárással sokszorosItott, gépírásos jegyzetekból tanulv a.
látt m a p áp át, amint bezárt egy egyházmegyei sztnödust . amelyet ó nyitott meg hét
évvel ezelőtt. hogy átv lgy ék az életbe a II . vatikáni zsinat megújulását. láttam a p ápát két
óra hosszat állva társalogni több mint 100 OOO egyetemistával. a legkülönbözöbb énekeket Intonálva nekik . láttam apápát Nowa Het ában. tekintetével a koh ök füstjét követve ,
miközben arról beszélt, hogy ,nem lehet elvál asztani Krisztust az ember i munkától ' .
és ,az ember méltósága nem szorltkozlk sem a techn ikára , sem a közgazdaságra' .
láttam a pápát teljesen egy húron pendüini a körülötte tolongó más és más jellegü
tömegekkel, szinte kiváltva belőlük a legspontánabb megnyilvánulásokat. Olyan p ápát
láttam. akinek szIvós kitartása napról napra igazi teljesltménynek sz ámított: boldogan
gyüjtötte be a jub ileumi ünnepek gyümölcsét , amelyeknek mint érsek aprólékos . gondos szervezője volt:

Amint már mexrköt látogatása ideién is , a pápa fóleg négy csoportnak
szentelte programját és beszédeit :
1) A papság és a szerze tesek. Mindenekelótt találkozott Czestochowában
a teljes lengyel püspök i karral . megnyitva 169. ülésüket. Krakkóban pedig berekesztette a már em lített szinódust. Több mint t ízezer ember vett részt ebben
a hét éves munkában. 500 munkacsoportot szerveztek az egyh ázmegyében. túl nyomórészt laikusokból. Amikor a program kialakult, a plébánosok vasárnaponként err ől prédikáltak. és a hét folyamán begyüjtötték az é r k e z ő hozzászólásokat. Wojtyla érsek meg akarta rnutatnl, hogy a Zsinat szelleme megvalós itható a hagyományos vallásosság keretén belül . elkerülve a tradlclonallsta progresszista ellentétet. Alma az volt. hogy szinódusát majd a pápa zárja be.
Meghivta VI. Pált. sót röv id pápasága alatt már utódát is . •Sosem gondol tam
volna. hogyazáróülésen én veszek részt mint római vendég :
Wojtyla pápára jellemz ő . hogy a papsággal való talál kozásait els őserban
a Szüzanya oltalma alá helyezte. Jún. 5-én reggel a szerzetesnóvérek (.Legyetek nóvére és anyja m inden embernek!") meg a szeminaristák és a szerzetesújoncok, 6-án a papok és szerzetesek kerültek sorra Czestochowában. Krakkóban jún . s-én programon kivúl találkozott a n őv érekkel. Külön fölkereste Czestochowában a Szent Zsigmond plébániatemplomot. valam int Wadowlce templomát. ahol keresztelték. Egykani plébános és hitoktatója köszöntötte itt. nála
is ebédelt.
Kiséretében volt állandóan Wyszyn s,ki primas , a lengy el püspökök és egy
sereg. a világ minden tájáról érkezett egyházi méltóság. Ezeket sorra maga
mutatta be a népnek . Különösen kedves szavakat szentelt újonnan kinevezett
államtitkárának, Casaroli érseknek és Lékai László magyar prím ásnak. a szornszédos magyar egyház képvIselójének. A püspökökkel jún . 8-án külön is találkozott.
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2) Az ifjúság. Az első nagy találkozó Varsóban volt, pünkösd reggelén.
3000 egyetemista egész éjjel imában virrasztott <ll Szent Anna-templom előtt.
Hajnalban a fiatalok száma több tlzezerre szaporodott. Húsz perccel nyúlt meg
a pápa útja az oltárhoz, mert újra meg újra megszorította a feléje nyújtott kezeket és áldást osztott. Még aznap a gneznói dóm előtt szólt a fiatalok egy
újabb csoportjához . Czestochowában a lublini egyetem hallgatóit és tanárait egykori kollégáit - fogadta . Június 4-én este , miután a néppel együtt ellmádkozta az olvasót, már menni készült, amikor egy fiatalokból álló zenekar népdalokat kezdett játszani. A pápa visszaült, együtt énekelt a tömeggel. Igazi
tábortúz-hangulat. Nem kivül, hanem a szivekben lobogó túzzel. Ezután kísérői
- ellentétben az egykori apostolokkal - odahívták a gyermekeket a pápához.
Fejükre tette a kezét, és mindegyiket megölelte. A Krakkóba érkező pápát az
ifjúság a püspöki rezidencia előtt szúnni nem akaró éljenzéssel és é:nekekkel
köszöntötte , míg végül késő éjszaka még egyszer ki nem ment hozzájuk, és
aludni nem küldte őket: .A pápa fáradt - és ti is: Péntek este az ottani eqyetem hallgatóival tartott istentiszteletet: .Ne féljetek a fáradságtól, csak a
könnyelmúségtől és a kislelkúségtől féljetek:
3) Az egyszerú nép, különösen a munkások. Ennek három nagy állomása
a szllézlalak zarándokcsoportjaival és Nowa Huta doigozóival való találkozása
volt. Az utóbbi homiliájából idézünk: . A kereszténység és az Egyház nem fél
a munka világától. Nem fél a munkára alapozott rendszertől. A pápa nem fél
a munkásoktól. Mindig különösen közel álltak hozzá. Közülük került kl: Zakrzowek kóbányá iból , Solvay olvasztókemencéitől Borek Faleckiben, Nowa Hutából.
IOs merem mondani , hogya pápa ezeknek a különféle környezeteknek és saját
munkástapasztalatainak a révén tanulta meg újonnan az evanqéllumot."
De a magas vendég láthatóan minden erejével arra törekedett, hogy minél
több honfitársának ossza szét magát: kézszorítását, mosolyát, áldását, tréfált,
könnyeit. Anandó rögtönzéseivel nem egyszer borította fel a megállapított
programot, - az imádkozva-énekelve váró tömeg türeimét soha . Egyik beszéde
hosszabb kítér öle után hamiskásan jegyezte meg: .Mindez hozzátétel a beszédem szövegéhez , és majd biztosan lesz, aki szememre hányja. Mindig baj van
ezzel a szláv pápával: Mire a tömeg, kórusban: .lOljen, száz évig éljen!" A
pápa: .lOljünk valamennyien száz év lql "
Felülmúlhatatlan iskolája volt ez a zarándoklat a .dialógusnak". A 3-4 órás
nagymisékben a homllia sohasem volt kevesebb egy óránál. Ebből átlag 20 perc
a szöveg. A többi? Varsóban a pápa kimondja: .Lehetetlen megérteni a lengyel
nemzet történetét Krlsztus nélkül: A 300 egynéhány ezer ember válasza:
11 percig tartó taps, ovác ió és ének . IOs ez így megy újra meg újra . Zeng a
nemzeti himnusz, a . Chrl stus vincit", az "Istent akarjuk, édes Nagyasszony".
Szinte tapintani lehet, ahogyan .k ölcs önösen erősödnek El9ymás hite által"
(vö. Róm 1,12): a nép erőt és útmutatást kap, a pápa az egyetértő támogatásból biztonságot és hivatásában való elmélyülést. .Nern az az érdekes, hogy
tapsoltak, hanem az, hogy mlkor" - mondta a varsói fiataloknak.
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De hogy ezek az éneklő, ujjongó, hitvalló emberek tapintatosan hallgatni
is tudnak , az megmutatkozott, amikor a pápa szülei sírját kereste föl a wadowicei temetőben. Az összeverődött tömeg hang nélküli imában forrt össze az
imádkozó Szentatyával.
4) Wojtyla pápa különös gondja mindig a szanved öké. Pápaságának legnagyobb idevágó tanú ságtétele a brzez inkal táborban rnondott szentmise és
beszéd volt. Több mint 200 egykori pap-fogollyal koncelebrált a szögesdrótkoszorúval körülvett tizenkét méteres csupasz kereszt alatt. (10217 pap közül
3648 került náci lágerbe és 2647 el is pusztult benne.) Itt adózott a pápa a
lágerek és a háború áldozatai emlékének . Kolbe atyának, Edith Steinnek, hat
millió lengyelnek, húsz nemzet fiainak . Itt ismételte meg VI. Pál nagy kiáltását : .Soha többé, soha többé h ábor út!" Nem ejtett szemrehányó szót senk i
ellen. de hangoztatta a nemzetek jogát a léthez és a szabadsághoz, k érte, hogy
tiszleljék egymást. és ismerjék el egymásban a jót. - A betegekkel és minden kereszthordozóval való együttérzését juttatta kifejezésre egy programon
kívüli czestochowai esti találkozáson pünkösdhétfőn. s külön köszöntötte őket
a jún. 5-1 Angelusban is.
A lengyelek a napi három Úrangyalában eqyes ülnok a pápával. I:s ő számít
erre az imádság-bázisra, hogy betölthesse hivatását. Azt. amit legmélyebben
talán Gneznóban fogalmazott meg:
.Nern úgy akarja-e Krisztus. nem úgy rendezl-e a Szeritl élek. hogy ez a
lengyel. ez a szláv pápa éppen most láthatóvá tegye a keresztény Európa szellemi egységét. amelyre Nyugat és Kelet két nagy hagyománya nyomta rá bélyegét. - de nincs-e mind a két hagyományban .egy hit. egy keresztség, egy
lsten és mindnyájunk Atyja' (Ef 4,5-6), a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja?"
.11 . János Pál pápa. a szláv, a lengyel nemzet fia . . . ez a pápa ma mint
Krisztus tanúja , keresztjének és feltámadásának szerelmese jön ide , hogy
tanúságot tegyen Krisztusról . aki saját népének és mlndazoknak a nemzeteknek szívében él, amelyek egyszer elfogadták .út, Igazság és élet' gyanánt . Jön.
hogy Európa és a világ egész egyháza előtt szóljon ezekről a gyakran elfelejtett
nemzetekről és népekről. Jön, hogy ,hangos szóval' kiáltson . Jön. hogy rámutasson azokra az utakra, amelyek k ül önböz ő módon, de az utolsó vacsora pünkösdi terméhez. a kereszthez és a feltámadáshoz vezetnek vissza. Jön. hogy
mindezeket a nemzeteket és népeket a sajátjávai együtt az Egyház szívére
vonja; az Egyház Anyjának szívére . aklbe vetett bizodalma határtalan:
.I:s én. a lengyel föld fia, s ugyanakkor II. János Pál pápa, kiáltok ennek
az ezredfordulónak a rnélyéröl. kiáltok pünkösd vigiliáján : Küldd el Szentlelkedet! Küldd el Szentlelkedet I I:s újítsd meg a föld színét - ezét a földét. Amen:
(A varsói beszéd vége.)
Spectator
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KüLDD EL LELKEDET ...

"Küldd el Lelkedet,
és minden új alakot ölt,
és megújítod a föld színét."
Az

újjáteremtő

Lélek

s aki minden reményünk.
Ó értesse meg velünk az evangéliumot
versről versre
égető korszerűségében,

És Ó segítsen lefordítani
Küldd el Lelkedet
a világ kellős közepén,
először is
hogy a keresztények életét látva
és mindenekelőtt
felismerjék bennük
hogy engem magamat újjáteremts. arcának egy sugarát,
hangjának lejtését,
Szabadíts meg bűneimtől,
szívének és mosolyának
félelmeimtől,
gyöngédségét.
gátlásaimtól,
s tölts el
Az Egyházat kinyilatkoztató Lélek
csordultig
b ölcsességeddel.
Küldd el Lelkedet,
hogy nyilatkoztassa ki nekünk
hatalmaddal,
Egyházad igazi arcát is,
Életeddel.
túl tanítványainak fogyatékosságán,
akiknek súlyos léptü haladását
Az Atyát kinyilatkoztató Lélek
húsz század történelme nehezíti.
Küldd el Lelkedet,
Ó vezessen be minket
aki kikutatja és kinyilatkoztatja
az Egyház rejtett titkába,
mérhetetlen atyai gyöngédségedet amelynek eleven ikonja Mária,
minden fiad iránt,
Ó lakjék velünk,
akár tékozl6k, akár hűségesek.
hogy ez a te Egyházad maradjon
Ó tanítson hangodat fölismerni,
minden átvonuló nemzedéknek
hallani tisztán,
hűséges tanú,
zavaró állomások nélkül
hiteles tolmács,
a te hullámhosszadon.
Jézus szentsége.
Ó tanítson imádkozni,
neveden szólitva: Atyánknak,
Az egységet újjáalkotó Lélek
gyermeki szivvel,
aki tudja, hogy megértik és szeretík. Küldd el Lelkedet
megoszlott Egyházadra,
amely kinosan keresi
A Fiút kinyilatkoztató Lélek
látható egységét,
hogy tanítványaid megszaporázzák
Küldd el Lelkedet,
aki kinyilatkoztatja nekünk Fiad
léptüket,
titkát,
siettetve az órát,
amikor majd eggyé forr
"akiben kedved telik",
12

Szeretet és Igazság
kiengesztelődött gyermekeid
helyénél,
hogy megszűnjék a már
túl soká tartó botrány,
és higgyen a világ
Abban, akit Te küldtél.

tűz-

A kiengesztelö Lélek

megszabaditsa öket
a gyűlölködés,
az igazságtalanság
marcangoló karmaiból,
és megteremtse k öztük a
testvéri közösséget.
mely után vakon tapogatnak.
és amelynek forrása
a legfelső kozösség :
Atya, Fiú és Lélek.

Küldd el Lelkedet

az emberek f öl dj ér e,
hogy diadalmaskodjék az ellentéteken,

Amen.
Suenens bíboros

A HÁZASSÁG ÁTFOGÓ Kep" ELeNK TÁRÓ ENCIKLIKA

M ost , amikor a kihirdetés tizedik évfo rdulóját ünnepeljilk (1978). talán alkalmas a pil lanat, hogy ismét foglalkozzunk vele, és megkiséreljük tanításának b el s ő tart aimát őszi ntén megvlzsgálnl. A . Humanae Vitae" a házastársak
szeretetének ésa keresztény házasságnak olyan teológiáját képviseli , amely
hatalmas eszköz lehet az Egyház kezében, hogy magának a szentségnek lényegbe vágó sajátosságait megóvja.
Ilyen történ elmi jellegű dokumentumok közzététel ének rendesen két oldala
van. A t ényleges tartaimon kivül van egy int ézményi, vagyis a hatásra vonatkozó szempont.
Mint egyházi esemény, a .Humanae Vitae" nagyon k ülőnb özö területeken
váltott ki vitákat , beleértve a lelkiismeretet, a tekintélyt, a véleményeltéréseket, a tanító egyház szerepét stb . Sajnos az ezekre a kérdésekre felhasznált
energia elterelte a figyelmet a tényleges tanításról. Az eredmény az volt, hogy
az emberek inkább arra reagáltak, amit a dokumentumról mondtak, mint amit
az valójában mondani próbált. Ennek következtében negativ és bosszús állásfoglalás fejlődött kl. és ezeken a külsőségeken nem ls próbáltak túljutni. Ez
valóban az az eset , amikor egy tanltás azért nem járt sikerrel. mert nem pozitiv megvIlágításban adták elő és fogadták .
A . Hurnanae vitae" elsősorban, mindenekfölött a keresztény házasságról
és azon belül a hitvesi sze rét etr ő l szóló fejtegetés. A II. vatikáni zsinat új utat
tört a házasság .céljainak" tárgyalásába n azzal, hogy elkerülte az elsődleges
és másodlagos cél fog almát (GS 48-52). Az enciklika tudatosan úgy rendezi
el a házasság eleme it, hogya hitvesi szeretet nek magától a gye rmeknemzéstől független szerepet ad. Az egész enciklika kulcspon tj a az a mód, ahogy ezt
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el ő adj a . Ugyanis a mesterséges fogamzásgátlás elleni és a természetes családtervezés érdekében kifejtett érvelés iránya nem a nemi érintkezésnek , vagy
akár a házasságon belüli testi kapcsolatnak elemzése felé tart. A tantt ás lnkább magának a házasságnak szentségi jellegében bontakozik ki és összpontosul. Hangsúlyozza az emberi szeretet nagyszabású méreteit, a gyereke k nemzését és a körny ezet et, amelyben a gyerekek nevelése és a közösség rneqalkotása kialakul. Am íg ezt a lényegbe vágó meglátást nem érti meg valaki, az
enciklika mondaniva lója teljesen elvés z, a hangsúly rossz helyre kerül. Valóban ez történt.
Azok részére, aki k hajl andók belemélyedn i, a . Humanae Vít ae" sok pozit ív
szempont ot tartalmaz. I:rzékeny tudatos sággal utal azokra az egym ással ellenté tbe kerülő köte lesség ekre, amelyekkel a házastársaknak szembe kell nézniük,
és komoly kisérletet t artalma z, hogy ezt a helyzetet szents égiJeg lehessen
megközelí tenI. Az egymáss al elle nt ét be k e rü lő követ elményeket az emberi
szabadság konkrét valósá ga és annak korlá tai szer int kell megoldan i.
Az enciklika a búnbánat te ológ iájára vonatkozó új Ind ít ékokat is tartalmaz,
elóre sej t etve azokat a változásokat, amelyeket a közelmúltban tapasztaltunk.
Jelzi ugyan, hogya mesterséges fogamzásgát lás a kereszté ny házassághoz
nem Illó (jn honestum ), de egyének megfeddését vagy elltélését gondosan
elkerülI.
A mest ers éges fo gamzásgát lás helyett a . Humanae Vitae " az Idószakos önmegta róztatás elvé t ajánlja .
A te rmészetes szüle téssza bályozás manapság súlyosan félreértett fogalom .
Leginkább a . rl t mussz érnl t ás" képét idézi fe l. a hozzátartozó meqblzhatatlansággal. De ez már jelentésüket veszt et t f ogalm akra vonatkozó reakció. A helye.
sen érte lmezett természetes születéssza bályozás nagyon is tudom ányos alapra
helyezett módszer , amit az egész világon tanítanak, és akiket hel yesen tan ítottak, 'akiknek helyes indítékokat adtak. azok nagyon eredményesnek talál ják"
Az encikli ka té májával (és álta lában a fogam zásgátl ással) fo glal kozó közkézen fo rgó Iroda lom legnagyobb részének ezekról az új fölfedezésekról egyáltal án ni ncs tudo mása. A születé sszabályozást mint gyakorlatilag kivlhetetlent
elut asítják anélkü l. hogy megkísérelnék megérten i a szóban forgó tudományos
módszereket.
A módszernek töb bf éle megfogalm azása van, és t anitásában is vannak különbségek. Lényegében a nő t est ében keletkező változásokat és tüneteket használja fel , amelyek a pet eérés kezdetét jelzik. Ezek a je lek igen megbizhatóak,
és nincsenek a ciklus vál t ozásainak alávetve, mert ugyanaz a vegyi fol yamat
idézi óket el ő, mint a pet eér ést.
A módszer egyik legvonzóbb saj átossága az, hogya hitvesek kölcsönös
részvétele a szükséges vel ejáró ja. A fellsrneré s tudomán yos alapját ugyan a

• Vö. Josef Rötzer: Klnderzahl und LIebesehe. Ein Leitfaden zur Regelung der Empfiin g·
nis. 19789 , 136 o. 128 Sch . (SzerkesztO Jegyzete)
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n ő i testben végb e m enő változás adja meg, de Igazából az egész házasság lellege és a hitvesek egymással való kapcsolata fele l ő s a módszerért. A problémának ez a megközelitése messze fel ülm úl minden egyéb fogamzásgátló rnódszert, mert mindkét hitvestárs méltóságát t iszteletben tart j a, de különösen az
asszonyét. A terhet egyenlően kell megosztani.

A végeredmény korántsem csak családt ervezés. Hanem valóba n a ker esztény házasság szentségének és a benne megélt kölcsönös emberi szeretetnek
átfogó megközelftése. A házasság kritikus oldal ának: közösségalk otó szeritségl jellegének alapj ává válik , először a hitvestárs ak között, majd az egész
családra kite rjedve .
Igy olyan környezet j ön létre, amely megadja a kellő keretet a gyerekek
helyes neveléséhez, minthogy termé szeténél fogva példaadó közösséget hoz
létre. A módszer megtanulására és megélés ére fo rdított energia igazán a há.
zasság és a csal ád minőség ét emel I. Egymás Iránti gyengéd fo gékonyság, közvetlen kapcsolat és megosztott felelősség a f ő té nye z ők.
Valóban egy évtized ment veszendőbe azáltal, hogy az enciklika mondani·
valóját a tudatlanság , a semmibevevés és a haragos indulat elhomályosftotta.
Ennek a dokumentumnak fő vonása, amelynek le kell ene kötnie f igyelmünket,
hogy hangsúlyozza a mély és ben ső egységet a ker esztény házasságban és a
hitvesI szerelemben a testi egyesülés és az életadás között . A ragaszkodás
ehhez az egységhez és kibontakozásának előse g f t ése elen gedhete tl enül szükséges, ha a házasság lényegét és a családot mint az emberi civilizáció központját fenn akarjuk tartani.
A belső egység hiánya a házasság, a gyer meknemzés és az emberi nemi·
ség méltósága terén eltévelyedéseket okoz. A házasságra és a családr a vonatkozó egyházI tan ít ás eredm ényesség ének mértéke nagyon ls függ attól , hogy
milyen mértékben képes a házastár sak hitvesi szeretetének valóságos értelmét vil ágosan és érthetően kifejtenI.
Egy jól Ismert író ezt az enciklikát intézmé nyes katasztrófának bélyegezte.
Egyetértek vele . Azonban nem maga az enciklika a kat asztrófa, hanem az a
silány és gyatra mód, ahogyan tanították és fogadták.
Bizony helytelen volt fel tételezni , hogy az emberek ezt a tanítás t eqyszerúen magukévá fog ják tenni. Nekünk most az inté zményes szempontok mell ózésével - bármily fontos ak is - az enciklika belső tartaimát és ta nítá sát kell
hozzáférhetővé tennünk .
Igyekezetünk most a jobb házassági e l ő k és zítésre irányul, és a család i élet
legfőbb gondja lett . Ennek a tö rekvésnek
a megvalósításához igen nagy hozzájárulást jelentene egy komoly kampány,
hogy lsten népét ráneveljük a . Humanae Vltae " valóság os ér te lmére .

elörnozdlt ása az amer ikai püspökök

Dr. Anthony lezzi
egyetemi tanár, laikus teológus , Cleveland
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A PAPI HIVATÁS

Az Újszövetség papi szolgálata mögött isteni hívás áll. Ezt a tényt aligha
vonhatjuk kétségbe, ha akár csak arra gondolunk, hogyan kapták .meqh ívásukat" a kései pasztorális levelek címzettjei (Hím 1,18; 4,14; 2Tim 1,6; vö . Csel
13,2; 14,23). Meg kell különböztetnünk attól a meghívástól, amely minden
keresztényt közösen a hitre szólít, de azért a legbensőbben összefügg azzal.
E nélkül a hit nélkül és Krisztus közösségén kivül értelmét veszíti. Egy hitetlen orvos evilági értelemben még mindig igen értelmes és jelentős hivatást
gyakorol, egy hitetlen püspök vagy pap azonban nem .
Keresztény felfogás szerint a papi hivatáshoz lsten különös hívás ára és
különös karizmákra van szükség. A hivatást úgy kell értenünk, mint kegyelmi,
de dial óqlkus folyamatot lsten és az ember, s ugyanakkor az ember és Krisztus
konkrét közössége között, amelyben a .hlvatás" fokozatosan nő és érik. Az
egyes ember hivatása akkor teljesül ki, ha Krisztus közössége (az egyházi elöl.
járók személyében) mcgvizsgálja és elfogadja.
Itt komoly félreértés keletkezhet. Igen elterjedt elképzelés , hogy az új·
szövetségi papságra való kiválasztás és hívás lsten egyszeri, egyoldalú tette :
úgyszólván az örökkévalóságtól abszolút és visszavonhatatlan módon pappá
választ ki valakit, ezzel eldönti sorsát, és már születésekor, sőt fogantatása
pillanatában mondhatni teljesen készen lelkébe veti a hivatás magvát (.divinae
vocationis germen" , CIC can. 1353), ellátva minden adottsággal, mint ahogy
a növény ott rejlik a cstrában. a kivirult rózsa a bimbóban. Az emberek feladata azután: először a sz ül őké - ab incunabulis, a bölcsőtől kezdve, mint
egyes szentek legendáiban található - , később a nevelöké és magáé az érdekelté, hogy felismerjék a hivatás jeleit ( .indlcia vocationis" can. 1353). rneqvizsgálják valódiságukat, a lehetőségig megóvják a cs ír át ártó befolyásoktól.
védelmezzék és ápolják, hogy ig ya bimbót lassankéntkibontakoztassák. Végül
a püspök egy utolsó vizsgálat után szentelésre bocsátja az Illetőt. Máskülönben az embernek az ilyen statikus kiválasztás- és hivatásfelfogás esetén semmi dolga sem marad. Ilyenformán az Egyháznak sem lehetne joga feltételeket
szabni a szentelésre, pedig hát mindig, már az apostoli Idők óta igényt tartott
erre : gondoljunk a pasztorális levelek .előlrásalra" (Tit 1,5) , pap- és dtákonustükreire . Nyomasztó probléma az is, hogyan ismerheti föl az ember lsten klválasztását és agermen vocationls-t. ha semmivel sem járult és nem járulhat
hozzá.
Nem ritkán találkozunk ilyen elképzelésekkel, amikor pl. így beszélnek:
Nem ismerte föl hivatását; eljátszotta vagy elveszítette; lsten mindenkor
megadja azokat a hivatásokat, amelyekre szüksége van; vagy mint manapság
gyakran hallhatjuk : nekem hivatásom van lstentől. tehát a püspöknek el kell
foqadrrla, akkor is , ha ennek vagy amannak a föltételnek nem felelek meg. Az
eqyház ] törvénykönyv 1353. kánonát is ebben az értelemben fogják föl egyesek.
De az ilyen felfogásnak sem az újszövetségi Szentírásban, sem korunk lélek76

tan i belát ásában nincs fedezetü k. Sőt az előbbiek világosan hangsúlyozzák a
megh ívás és felszólítás dlnamikus-d ialóg ikus j ell egét . A kinyilatkoztatás szerint el kell ugyan fogadnunk , hogy van abszolút kiválasztás, mint pl. az Ószövetségben Izraelé vagy egyes prófétáké, az újszövetségben ta lán a Ti zenkett őé .
Nem zárhatjuk eleve ki, hogy ilyen előfordu l j on Krisztus egyházának történetében is. De semmiképpen sem kell föl tételeznünk, hogy az ilye n föltétlen isteni
kiválasz tás a rendes eset minden diákonus , pap és püspök esetében. Itt már
lsten rész éről is - persze emberileg szólv a - dinamikus és visz onylagos , föl.
tételes kiv álaszt ás láts zik lehet ségesne k, ső t valószín ünek, annak a különleges gondviselésnek a keretében, amell yel lst en Krisztu s közössége fölött
virraszt. Vagyis : lsten nem föl tét len módon választ ki valakit egy meghatározott közösségi szolgálatra , hanem rendes esetben arra választja ki , hogy meghívja ilyen szolgál atra . A hivatás nak kétségtelenül pneum at ikus, kegyelmi
jc.llege van. De mindaz, ahogyan ma a Lél ek, a kegyel em müködését elképzeljük (valamint a hivatás emberi fo lyamatáról szerzett lélektani ismereteink is)
dinamikus-d ialógikus fo lyamatra mutatna k.
De ha a hivatás dialógikus folyamat , akkor komolya n kell venni mind a két
partnert, ez istenit és az emberit ls. Ha elhanyago lnánk az e lsőt, a hivatás
ist enl-pneumatl kus elemét, az ti sztán emberi, lél ekt ani folya mattá zsugor ítaná
a hivatást. De nem kevé sbé veszélyes az ember i fél elhanyagolás a sem. Nemcsak hogy az imént eml ített statikus hivat ásfe lfog ásra vezet , hanem arra az
elképzelésre is , hogy itt teljesen kiv ételes , rendkívüli , te rmészet en kívül eső,
misztikus folyamatról, közvet len iste ni sugallatokról és kinyilatkoztatásokról
van szó. Allandó így az a veszély is , hogy szem elől t évesztj ük az ember lelki
életének törvényeit. A hivatásl élektan megállapításai szerlnt a hivat ás korai
. íelett" nem kell túlságosan komolyan venni , bár fi gyelnü nk kell rájuk , rnert
lsten az ilyen term észet es dolgokhoz is hozzákapcsolj a kegyelmét. De ha
viszonylag sok katollkus f iú fejéb en megfordult egyszer a papi hivatás , a
gi mnázium felső osztályaiban azonban megváltozott az .lde áljuk" , akkor ezt
nemcsak a , gonosz vil ágnak' , hanem jobb önismeretü knek is kell tulaj donítanunk . Veszélyes lehet. ha egy f iatal f iü elé egyol dalúan, sőt kizárólagosan
csak ezt a hivatást tárják. Viszont épp oly an veszé lyes, ha a f iat al keresztény
olyan környezetben n ő fe l, ahol egyált alán f öl sem merül ennek a hivatás nak
a gondolata. A megfelelő környezetet a hivatás kiérésére az igazi keresztény
közössé g szolgáltatja. Isten természete sen minden ilyen emberi dol og megkerülésével is szolg álatára hívhat valakit; de rende s körülmé nyek között il yen
.emberl" módon teszI.
A papi hivat ásban rendesen meg különböztetjük még a vocatio interna vagy
divina-t (belső , Ist eni hivatást) és a vocatio externa vagy ecclesiast ica-t lküls ö, egyházi hivatást) . Az első Istennek az a különös hívása, amel yről szó volt .
Ezt csupán az alkalmasság bizonyos kritériumai ról lehet fölisme rni : a köv etel ményeknek való megfelelés, helyes hivatásfelfogás. készség és hajla m. A belső
hivatás tehát még nem azonos a hivatásra való alkalmas sággal. csak ennek
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egyik jele. Még kevésbé azonos valami érzelmi hajlandósággal. Ez még csak
nem is szükséges, sőt sokszor nem is igazi krttértuma az isteni hívásnak. A külső hivatás annyit jelent, hogy a közösség, feje, a püspök által szentelésre
bocsátja a jelöltet. Csak ezzel válik az [ llet önek a hivatása teljessé. Ez számára
az utolsó - persze szintén nem az egyetlen - kritérium, hogy fölismerje:
hivatást kapott lstentől. Természetesen ezt sem szabad mtsztlflk álnunk, és
minden felelősséggel csakis a püspököt terhelnünk. Neki is csak .emberl",
sót nagyon is közvetett lehetőségek állnak rendelkezésére. Ez azonban nem
zárja ki, hanem magába zárja lsten működését. Hogya közösség és püspöki
vezetője kezében van a végső döntés, az nagyon megfelelő, hiszen nyilvános,
közösségi szolgálatra bocsátásról van szó.
A konkrét hivatás a papság esetében rendesen nem fejlődik másképp. mint
más . ernber t" hivatásoknál. Alkalmasság, hajlam, érdeklődés és a társadalmi
litt egyházi) szükségletek útján mutatkozik meg az embernek. Ezért rendes
körülmények k özött az isteni hívás belső biztonságérzete sem nagyobb. mint
más hivatásoknál.
Döntő kérdés, hogyan megy végbe konkréten a hivatás .dtal öqusa", hogyan
ismeri föl, hogyan veszi észre benne az ember lsten hívását. Mert lsten klválasztásának és hivásának nincs értelme, ha az egyes ember nem tud róla
megb izonyosodni. nem tudja megtapasztalni: igen . nekem hivatásom van. De
itt is józanság ra van szükség. Bizonyos , hogy a hivatás kegyelem ; de éppen
ezért mindabban mutatkozik, amiben amúgy is elér bennünket, és ugyanazon
a rn ódon, ahogyan a kegyelem különben is működik: lsten szól hozzánk az élet
tényein és eseményein át , hajlamokban és igyekezetben. adottságokban és
tehetségben, a világ és az egyház helyzetében. Szól azzal, ahogyan a választható hivatásokat folyvást összehasonlftgatjuk adottságainkkal. köztük hajlamainkkal, érdekl őd ésünkkel. hogy így megállapltsuk, mire vagyunk alkalmasak.
O szól az indltékok elmélkedő-imádkozó fontolgatás ában, vizsgálatában . a környezet kere sztény légkörében, a család egyházias, papokat megbecsülő levegő
jében , papi barátokkal való beszélgetésben és találkozásban, konkrét egyházközség i munkában . Gondolkodásunl<nak, akaratunknak és érzelmeinknek rnlndezekben az indításaiban lsten szól hozzánk; végül ped ig az egyházi közösség
és püspöki elöljárója által.
Mindebben lsten hív. De ez a meghívás nem menti föl az embert az alól,
hogy vizsgálódjék. szabadon válasszon . hitben és bizakodva döntsön. Közben
rnlnd lq világosabban megállapltja alkalmasságát, lassan kialakul és klérik meggyőződése . hogy ez a hitből fakadó szolgálat az ő konkrét útja; kialakul a
helyes szándék , a készség és a haj lam erre a hIvatásra . amelyet csakis a hitből t áplálkozva élhet. Ettől az utolsó mozzanattól eltekintve mindez nem történik másképp bármilyen komoly keresztény hivatásválasztásnál sem.
Sok f iatalembert kínoz a bizonyosság kérdése. De itt is józanul kell gondol·
kozni. Mint minden más embe ri választásnál, Itt is csak emberi. erkölcsi bizonyosság létezik, ami nem zárja ki a kockázatot, hanem tudatosan számolnia
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kell vele . Aki világ i hivatást akar választ ani, áll ást v áltoztatnt, valakiben meqbiz ni, házasodni, annak sincs más lehető sége, mint komolyan megvizsgálnl
magát, és azután hittel, bizalommal dönteni. Csak ez emberi. Ha valaki sohasem tudja magát elhatározni, sohasem képes dönt eni, az az éretlenség vagy
betegség jele . Aki hangokra, különös esem ényekre, l e n yű g ö z ő megvilágosítá·
sokra, magánkinyila tkoz t atásokra vár, az legtöbbször hiába vár. Az sem döntő
jellegű vi gasz, ha a j elölt et a püspö khöz utas ítják és arra tolnak minden fele·
l őss éget. Hiszen neki sem áll másfaj ta bizonyoss ág vagy vizsgálati lehetőség
a rendelkezésére.
Ha mindez il yen . emberl" módon van, akkor természetesen minden v lzsq álódás ell enére előfordulhat, hogy akár a jelölt , akár a püspök - saját hib ájából vagy hibáján kivül - ross zul dönt. Meg törté nhet, hogy csalódik , vagy
megc salj ák. Ugyanúgy, mint más döntéseknél az élet. a hivatás során. Az
érintett keres ztény tudja , hogy az Ilyen nehéz sors sem esik kívül lsten gond.
viselésén és kegyelmén. Igyekezni fog , hogy kere sztényi módo n megbi rkózzék
vele . Néha megmutatkozik , hogy lsten még ily en görbe vonalakon is egyen e·
sen ír. Néha persze az is megeshetik, hogy az ilye n sors megha ladj a eqy ember erejét. Akkor magának az egyháznak kell ene nag ylelkűen segíteni e, hogy
az illetőt megszabadítsa hivatásának köt el ékétő l és kötel ességeitő l, hiszen
többé már nem tud megb irkózn i vele .
Ferd inand Kloste rmann

A HONFITARSAlT GONDOZÓ MAGYAR PAP NI:HANY GONDOLATA ·

1904-1913-lg Svájcban végeztem egyetemi t anulmányaimat. 1948-ban újra
Svájcba ker ültem . Azóta külföldre került magyarokkal fo glalkozom. Ebbeli lelk i.
pásztori tapasztalataimból nyújtok az itt következő kbe n néhányat .
Vil ágtörténelmi szempontból fordulóponton élün k. Olyan nagy fordul óponton , amekkora évszázadok, sőt évezredek óta nem vol t . A katollkus Egyház
gondolkodása és élete pedig a ll. vatikáni zsinat el ő tt lényegé ben statikus
vol t. Azóta sokban dinam ikus , telve új meglátásokk al, nem ritkán aggaszt ó
probl émákkal ls.
Ebben a mai korban, ilyen adott ságok köz t kell a magyar papnak a sok
külföldön é lő magyarral foglalkozn ia.
Közvetlen tapasztalatom a katolikusokra vonatkozik. Azonban prote stáns
magyar testvéreink lelkipásztora inak is bizonyára hasonlók a tapasztalatai.
Egy magyar pap nyolc esztendeig élt egy fogolytábo r borzalm ai közt . M iko r
Nyugatra érkezett, annak erkölcsi posványától annyira mcg undorodott, hogy
néha visszakivánkozott a fogolytáborba.
• 1972-ben küldte be a Szolgálatnak .
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Vannak persze Nyugaton vigasztaló jelenségek is. Ilyen például az ifjúság
egy részének elfordulása a magasabb értékeket nem Ismerő, anyagelvú, öncé/úan jóléti modern beállítottságtól.
A külföldi magyarokat gondozó magyar pap helyes lelki beállítottságát legjobban Vincze Tihamér pálos atya, évekkel ezelőtt tragikus körülmények közt
meghalt berni magyar lelkész fejezte ki : az én Magyarországom Itt van Bernben, bern i magyarja im közt .
Aki szül őföldj éről elkerült, kivált hirtelen , rendkívül sok lélektani hatásnak
és gátlásnak van kitéve. Részletezésük mostani feladatomat meghaladná . Itt
csak annyit, hogy ez gyökértelenséggel , az pedig fölfokozott érzékenységgel
jár. M indez i d őv e l csökken. De teljesen évek múlva sem szokott megszúnni.
Ezért fokozott mértékben van szüksége lelki, lelkipásztori gondozásra.
Altalános tapasztalat, hogya magyar pap tudja a külföld i magyarokat még
leginkább összahoznl , összefogni. A szorosan vett lelkipásztori tevékenységen
kívül is sokféle ügyes-bajos dologban hivatott segíteni. Világos, hogy ez szükségessé tesz i, hogya magyar pap a befogadó ország nyelvét jól tudja, és az
i ll e tő ország egyházi és világi hatóságaival jó kapcsolatban legyen .
Lássunk most néhány problémát és feladatot:
Kezdjük a pol itikával. A magyar emigrációban kb. tizenöt különféle politikai
irányt és mozgalmat számoltam össze. Egészen biztos, hogy ezek mindegyikének van meggyőződéses, jóhiszemú tagja. De persze ahhoz sem kell nagy
emberisme ret, hogy föltegyük azt is, hogy mindegyikben akadhat olyan ls, aki
elsőso rban saját egyéni előnyét keresi abban a mozgalomban, amelyhez csatlakozott.
A pap mindezek lelkéért felelős. Tehát nem szabad, hogy egyoldalú pártállássai a több ieket magától és magán keresztül az Egyháztól eltaszitsa. Emellett
világos, hogya maga számára alkothat képet a politikáról ls, és kell, hogy
hangoztass a alkalomadtán : a közéletben is a keresztény elvek legyenek Irányadók.
Vannak magyarjaink közt - hála lsten, nem sokan - , akik menekülnek a
magyarságtól : vagy azért , rnert a magyarokban többször csalódtak, vagy mert
a befog adó országba való beolvadást tartják mindennél fontosabbnak. Ezzel
szemben mások abban látják magyar öntudatukat, hogy mereven elzárkóznak
a befogadó ország szellemiségétől.
M indkét magatartás hibás. Itt a nagyvonalúság erényére van szükség,
amely különféle értékeket harmonikus egységbe tud foglalni : a magyarsághoz
való hú ragaszkodást és a befogadó ország , annak értékel őszinte megbecsülését .
Vannak, akik tévesen azt hiszik, hogy ha a befogadó ország állampolgárságát elfog adják , ezzel magyarságukat megtagadták. Ezek egyszerúen nem
tudj ák, hogy az állampolgári hovátartozás nem mindig azonos a nyelvl-kultur álls hovátartozással.
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Végeredményben mindez nem csupán hasznossági kérdés, hanem lelk iismeretl is. Itt is fontos Feladat a lehet a magyar lelk ipásztornak.
Sok te kintetben hasonló az eset a már Magyarországon kívül születe tt vagy
onnét kisgy e-rmekkortJan ki került embereknél. Náluk a magyar nyelv, magyar
történelem és kultú ra ápolását össze kell kötni a befogadó ország nyelvének
és kultúrájának megismerésével és ápolásával. Van magyar gyermek, aki három nyelven is beszél. Hogy ez a nyelv tisztaságra nem mindi g hat e l ő n y ö se n .
ezzel mint .k lsebb rossz" -szal persze számolni ke ll.
Nehogy a gyerm ekben és családj ában meghasonlás keletkezzék, nyelvileg
veqyes házasságoknál ügyel ni kell , hogy a gyerm ek mindkét nyelvet és kultúrát ismerje és szeresse.
Nyolcvanöt esztendő s lévén, legyen szabad a pap ör egségi problémájára
is átté rnem : Oregkorban ált alában nem könnyú új dolg okkal és eszmékkel
szemben nem eluta sító álláspo ntot elfoglalni és nem mindig a régit visszasirni.
De ha lsten úgy rendel te, hogy MA éljek és így MA legyenek még fela dataim , akkor kötelességem a MAI újdon ságokkal szemben nem eleve elutasitó,
hanem jói ndulat úan f ig yelő állás pontra helyezk edni.
Mulasztási hiba lenne papi munkámban azoknál a teológiai ismereteknél
és módszereknél megállni , amelyeket évti zedek előtt tanult arn. és elfeledni
a régi jó magyar közmondást, hogy a jó pap holt ig tanul.
t pf eiHer M iklós

LEVELEK A MISSZIÚBÚl
A pacszentel és és bérmálás nagy eseménye már a múlté. Jól sikerültek . Az el ökészületek nagyakadályokba ütk özt ek. A Júliusi turn én jól megmost am a férfiak fej ét ,
és megtaláltam a sebezhető pontjukat. Mi nden kápolnában csak az asszonyokhoz fordultam segits égért, mintha a férf iak kihaltak volna . A rra kértem őket. hogy javltsák
ki a falvak közöttl ösvényeket és renoválják a régi "országutat" , amely t eljesen jár.
hatatlan lett . A férfiak megértették a jelet, és tíz nap alatt elk észült az új országút
utolsó 4 km-es szakasza. A hivek sokat áldoztak, hogy az újmisés és a vendégek autóval érhessék el Ranggut. Volt is nagy tapsvihar, mikor az autók .be roboqtak" . A püspök
atya lóháton érkezett . Aug . 19-én reggel bérmálás a sportp ály án. Nyolc pap seq édkezett az 1750 bérmálkozó között. 20·án szentelés. Pompás Id ő , reng eteg nép. Fegye.
lern és áhítatos hangulat. Az újmisés népviseletben vonult az oltárhoz szüleítöl, rokona itól ki sérv e. Ranggui di áklányok szakrális tánccal örvendeztették meg az ötezer hlv öt.
A szente lési misét elekt romos gitárze nével kis ért ék. és a középlskolások énekeJtek.
Az áldozt atást 15 pap végezte . A szentm ise ut áni szokásos szabadtéri műs orszámok
eléggé változatosak voltak. Főleg a 4-5 éves csöppségek számait tapsol ták meg.
A prov lnclánkban egyedülálló kezdeményezés, tl. a ranggui háztartá si tan folyam
működ ik minden zavar nélkül. Három n őv ér és egy tanítóné ní vezetésével 38 lány tanul
három csoportba beosztva . Másfél évig fog tartani a t anfo lyam. A lányok szorgalmasak
és elég ügyesek. A varrás eredményét karácsony körül klál lf táson próbálták klárusltan l.
Szeptemberben a szomszéd plébán lán segit ettem kl, mert fr társam szabadságon
volt . 360 elsőáldozót Intéztem. A legf iatalabbak éppen 10 évesek voltak. 1968-ban én
kereszteltem őket.
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A karácsonyelOtti körútamon sirva jött az újmisésünk mamája, rnert a fOvárosban
tanuló második teológus fia azt Irta, hogy minket hamarosan vissza akarnak küldenI.
Mondom a Mamának, hogy a világ még elég nagy . Az a fo ntos, hogy ő k majd megállják
a helyüket, hogyha nagyobb .sz élvíha r" jö n. Jól emléks zem arra, mikor 17 éwel ezelOtt
az Itteni provinciális segédmunkásokat keresett. Igy jöttünk és Igy maradunk Itt vagy
keresünk munkát a világ más tájaln, ha té nyleg Itt kellene hagyni a maláji vilá got.
Aprilisban voltak az évzáró vizsgák, mert az Iskolaé vet 6 hónappal meqto ldott ák, Az
iskolások nem kaptak húsvéti szünetet az idén . ilyesmi még nem tö rtént, mióta lndonézla elnyerte a függetlenségét.
Kaptam néhány csekket, többek között jószlvű magyar testvéreimtOl ls. M indj árt
továbbitottam egy részét a Larantukában, Kelet-Floreszen szenvedOk részére . A fIoresz
keleti csücskén van egy klhült tűzhányó, és a hegy körül 25 OOO ember él. Már évszázadok óta keresztények . Hamvazószerda estéjén történt a katasztrófa. Orlásl t elhOszakadás keletkezett. Nemsokára hatalmas morajlással kö-, lszap- és vfzten ger zúdult
a csendes falucskák és Larantuka városa felé, tönkretéve min dent, ami útjába került.
A hegy fala ul. tlz helyen áttört. Csoda, hogy csak kb. százan tűnt ek el, és pár száz
sebesült volt. Két-három hely maradt épségben az ár köz épén. köztük a régi kegykápolna, a nővérek zárdája, a múlt században épült larantukai templom meg a püspök
háza. A fővárosból küldött szakemberek szeri nt az egész népet át kelle ne telepitenI.
De addig ls valamibői élniök kell, mert a földjeiket nem lehet már használni.
Január 14-én részt vettem egy Ranggu közeléből származó árvalány , most orsolyita
nővér örökfogadalmán. Egy évig a falujában volt, hogy ki sebb testvéreit önáll ókká nevelj e. Megható volt, amikor a hatalmas , zsúfolt templomban az öccse és húga .Ieláldozta' vagy . átadta" a nővért az Egyház szolgálatára. A szartart ást a nővér álltrctta
össze és az érsek atya vezette .
Mészáros Ferenc SVD
Ruteng/Flores
Tromol pos 2, via Denpasar
Indonesla
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A tavalyi év szép volt , sok munkával. A t eológiai f akultás dékánja tav aly tavasztól
kezdve helyettem egy Japán lett, és azt hittem, hogy ezzel több lesz a szabad időm,
dehát nem úgy lett. EIOadásaim (heti 8-10-12 óra) az egyeteme n folytatódtak. Fő
képp az volt szép, amikor hat óráig beszéIhette m 120, legnagyo bbrészt nem keresztény
diáknak a kereszténység lényegéről. Szinte fe lfaltak a szemükkel, úgy f igyelt ek. Még
a végén meg is tapsoltak. ~s dolgozataikból kitűnt, hogy milyen mélyen megértették,
amit mondani akartam. Nagyon sokan egészen közel állnak már ahhoz a lelkülethez,
ami a keresztséghez kell. Ezért nem csoda, hogy húsvétkor és karácsonykor t avaly egy
jó csomó egyetem lstám vette fel nagy örömmel a keresztség szent ségét . Tavalyelőtt
egyetemünk egy alkalmazottját, tavaly egy itt megtért növendék kisgyerekét és egy
nálam katekézisre járó hatvan éves bácsit kereszteltem meg. Igazán öröm lát ni az
ilyen Istenre találó lelkek örömét. Másik örömöm az ökumenikus szentlrásfordítás
Újszövetségének megjelenése volt. Tagja vagyok a végrehajtóbizottságnak, és bár
nagyszámú javítási Javaslatot tettem, még az utol só pillan atb an ls, a japán ford ltó k
hálásan, kedvesen fogadták és jó részüket el is fogadták. A fordítás nagyszerű: szé p
japánság, érthető, hűséges . A televizió, rádió, újságok mint fontos hírt közölték megjelenését. 3 hónap alatt 90 OOO példányt kapkodtak el belőle. Nem győzik újra meg újra
nyomnI. Nekem tavaly új könyvem nem jelent meg, de régebben megjelent könyvelm
közül kettőnek az 5. kiadását nyomták a kiadók. Ezenkivül 11 cikkem jelent meg. Egyéb
foglalkozása im : lelkigyakorlatadás (négy nyolcnapos és három hatnapos) . Azután:
teológiai kurzusok [öt háromnapos Japán különbözö városaiban) . Rövid kétnapos . mlszszl öcaka" plébániákon: ebből négyet tart ott am. Végül: konferenciák, amelyek néha egy
egész napot vettek Igénybe . Ezekből volt tavaly 42. Hozzájön még n éh ány pap. szernl-
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narista és diák lelkivezetése, vannak ülések és tárgyalások és hasonlók. M indebbő l
láthatják, hogy hála Istennek, nem unatkozom. Csak nincs elég nyugodt i d ő m tanuln i ,
s így bizony sokszor ugyanazt mondom . Bár, vigasztalásomra, Szent János evangél ista
ls állítólag mindig ugyanazt prédikálta öreg korában . . . Mozart-ör álmra idén 1200
jelentkező volt, de minthogy ennyien nem férnek a terembe, csak 440·en járnak . De
ha mind az 1200 Ir egyenkint 6 oldalas beszámolót, akkor nem tudom, hogy leszek
képes ezt az Iráshegyet elolvasni! .Troppa grazla, san Antonio!" - mondanák az
olaszok .
Nemeshegyi Péter SJ
2·191 Seklm achi, Ner lma-ku
Tokyo 177, Japan

+
Kértek, hogy írjam le az én Jubiláris ünnepemet . IOn csak a kötelességemet telje.
sítettem e sok év alatt a missziókban, - hogy sikerült itt valami AM DG s hogy még
életben vagyok, az Úr érdeme. A tartományfőnökség szervezte az ünnepséget. Az
ünnepélyes gyülésen 1400 növendék vett részt, énekekkel, beszéddel, költeménnyel
s különösen imával egyesültünk hálát adni. Utána 20 testvéremmel koncelebráltunk
püspök atyánk jelenlétében intézetünk kápolnájában . Az ünnepi beszédet P. Tang János
tartotta, jelenleg Honq-Koncban a kínai szalézi értesítő szerkesztője. Jobb- és baloldalamon a püspöki helynök és klnal tartományfönökünk segédkezett. Délután Te Deum
volt és ünnepélyes szentségi áldás, ami Itt igen ritka . Magyar csak egyetlen nővér
volt, egy ferences misszionárius apáca. Igen meghatott a Szentatya és a szalézi gene·
rális sürgönye.
Az első világháborúban kapott sebem kiújult, s Igy több Időm van olvasásra . Nagyon
felemelő, hogy sok-sok magyar misszionárius Jelentkezik , Imát kér és viszonozza, s
hogy nem vagyunk egyedül, - odahaza nem felejtettek el bennünket! Ez öröm és erö ,
ez buzdítás az apostoll munkában, önmegszentelődésünkben és a reánk bizott lelkekben. Aranymlsés áldásomat küldöm hálából az elszórt missz ióban rnüköd ö testvére lmnek, s kérem azokat ls, akik még nem jelentkeztek a Szolgálatb an, jelentkezzenek,
noha elfelejtettük édes hazánk nyelvét - majd a szerkesztőség kijavltja -, s ha
ismerik elődeik apostoll munkáját, mondják el azt is, hogy lelkesítse az új nemzedéket,
ne féljenek, ne habozzanak Krisztus Urunkat követni. Az utolsó napon boldogok leszünk, ha tehettünk valamicskét mások megmentésére .
Klrschner Antal SDB
18, Estrada da Vitorla
Macao, South Chlna

+
Dióhéjban megírom, hogy mit tettem 1972-79 közt plébánoskodásom alatt. 1. Fölépitettem új templomokat (mind téglatemplom, azbesztos vagy ciniemezzel , kivéve az
utolsót, a legkisebbet, ami csak sárfalkápolna. de ciniemezzel) hat helyen . 2. Kljavl ·
tottam mind a 12 kápolnát, a plébániatemplomot és a paplakot az iskolával, 3. Új gázberendezést vezettem be világitásra és f özésre - de ezeket tönkretették a rossz elemek. 4. A kertemben 100 pálmafát ültettem, - de két nap alatt kllopt ák, tönkretették.
5. Egy új Diesel-motor szlvattyút vettem, szépen müködik és a rizstermés meg a zöldségeskert sokkal jobb . 6. Banán- és ananászültetvényeim elsőrendüek . 7. A dlszn ötenyésztés ls jó haszonnal jár, és segitségemre volt a kápolnák fölépftésére. 8. Az
Iskoláztatást öszt öndíjak által nagyon eiOsegitettem . FOleg Hollandia jóvoltából, de a
provinciálisom ls segitett. 9. 450 halastavat, 3 kiszolgáló csatornát és sok-sok házat
kljavltottunk, sok ruhanemüt kiosztottunk , kiváltképpen tavaly, amikor nagy árvizek
voltak. Magam ls ennek áldozata lettem, mikor okt. 31·én egy rosszindulatú maiária
levert a lábarnról. Ot örán át eszméletlen voltam. Elvittek Kalkuttába . De aIIg hogy föl .
gyógyultam, lecsúsztam e lépcsőn az elsO emeletrOl, s bevertem a fejemet rozsdás
vasl emezekbe. Szerencse, hogy nem veszftettem el mind a két szememet . Provinciáli.
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som üdülni küldött, hogy összeszedjem magamat. Azután va l ósz in ű l eg áthelyeznek.
DEO GRATIAS!
P. Polgár István SJ, India

+
Krisztus Királ y ünnepével megint befe jeztOnk egy egyházi évet . Csak hálát adhatunk
az Úristennek, hogy örömhírének h ird ető iv é választott ki bennünket , hogy Igy mások.
nak boldogságot és megmen tést vigyen. Ebben az évben ádventlg 45 elsöáldozóm ,
35 bérmálko zóm, 46 keres ztségem, 21 halott am vo lt. A szentáldozások száma több
mint 40 OOO lesz. Szept . 29-én ünnepélyese n megül tük az egyházközség 75 éves fennállás át . Három Innen származó püspök , 23 pap és sok nővér - közt ük sokan Idevalósiak - jött el. A koncelebrált misé n 540·en áldoztak . A 75 év eml ékére egy nagyon
szükséges és hasznos építménnyel szeretném a f alut megajándékoznl: ravata lozó teremm ell A szegény családoknál igazán nincs hely, hogy otthon tartsák a vlrraszt ást.
Remélem, a karácsony i ajándékok segitenek ebben. Tí nem tudnátok néhány téglát
venni? A felebará ti szeretet m üve ez a legszeg ényebbek érdekében . - E pillanatban
egy kis háborús hangulat van. Chile és Argentina néhány szigete n vitáz ik . Rem élhető
leg békésen v égződ ik a dolog, nehogy már úgyís beteg gazdasági életünk egészen
ebek harminc adjára jusson . Vil ágbajnokok vagyunk futballban és a pénz el ért éktelenedés ében: ebben az évben több mint 200 %!
P. Tunkel J en ő SVD
San Miguel A rcángel
Arg entIna

+
Az én sorsom egy kics it szomorú , ugyanis a fő munkám a temetés! Sorra kísére m
k lőregedett földi jeinket a temetőb e. Sir ánkoznak, kérve, Itt ne hagyjam őket , mert
akkor kl kísérl őket az uto lsó útra? ! Még a reformátusok ls ezt kérikl Igy járkálok t ürelemmel , mínt a korsó a kútra! Egyszer csak magam ls ottma radok! Úgy érzem, már
nincs is rnessze ] Már egy kIcsit nehezen megy a munka, nem hiába vagyok 71 éves .
Az a vigaszom, ha most keveset is dolgozom . hála a jó Istennek eleget tettern-vettern
30 évig Patagón iában! Itt 17 éve vagyok .
P. Proszt János SDB
Br. A rt lgas 4365
Montevldeo, Uruguay
Most Vavau szigeten vagyok (ez a t ongai szigetc soporthoz tartozik), 240 km-re
a fő s z i g ettő l. Ez egy emelke dett korallc soport. és Itt még dombok ls akadnak. De
olyan . mintha a dombok között beszaladt volna a víz, és azért sok apró sziget vesz
körül. Kb. t5 OOO a lakosság ezen a szigetc soporton . polinéz iai e re d et ű. M indenki ton.
gal nyelvet beszél. Van azonban európa i és japán keveredés ls egy kevés. Négy középIskola van, két meto dista. egy morrnon és egy kato likus. Az elemi iskolák áll ami vezetés alatt álln ak. IOn a katolík us Iskolában tanítok . Az Iskolai gazgató marista szerzetes.
Velem együtt még egy n őv ér tanít. a többi 4 tanár és 3 tan árnő az Itt eni lakosok közül
való .
Két maris ta atya van ezen a szigetcs oport on, az egyík az Iskolába n taní t, a másik
a plébános. Most építe tt egy hajót. hogy könny ebben el tudja látni a sziget lakosságát.
Elérkezett a nagy nap. mikor a hajót levi tt ék a kikötőbe . Ott volt az egész falu. Itt
minden közösségi alapon megy. A hajót föltették hosszú kókuszfa darabokra, és ezeket
lánccal egy tr aktorho z köt ötték . De a t raktor nem volt elég erős. hogy húzza. Igy egy
kötelet is hozz á er ő s ttettek. mlndenkí belekapaszkodott és húzt ák. Egy asszony egy
üres pléhdobozt vert ritmusra, a többi énekelt. Igy énekelve. diadalkiá ltáso kkal vonul.
tak végig a f öutc án le a k ikötő be . Oröm volt néznI. A zóta fo lyt onos használatb an van
a hajó, az itt eni sziget katolikus lakosságá t szolgálja. Vasárnap az öböl különb özö
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pontjai ról összeszedi a népet. és egyik fal uban mis e van. Hét közben többször kimennek halászni vele .
Kb. 100 éve m üködnek itt katolikus missz ionár iusok. Ma már tongai püspökünk van
és töb b tonga i pap és n őv ér. Az európai papok és n őv érek száma mi ndig kevesebb
lesz. A tonga i fi atalok közül többen készüln ek a papi és szerzete si hivatásra. Eg y e l őre
még néhány munkában. pl. a gimn áziumi t anításban szükségesek kongregáclónk fehé r
nővérei. Együtt dolgozunk és egy közösségben élü nk a ton gai n ő v é re k kel . PI. Itt Vavau
szigetén öten vagyunk nővérek : két tong ai , egyi k a főn ö kn ő , a másik az asszonyok
csoportjaival dolgoz ik, egy amerik ai nővér . egy újzélandi és én. Ilyen t arka nálunk
minden közösség. Sok alkalm at ad a nemzet i külö nbségek megbecsülé sére.
Néha valak i megkérdezi , hogy honnét való vagyok (mert még mind ig magyaros az
angol kiejtésem) . Erre a válasz mind ig bonyol ult . Magyarország az én hazám. Uj-Z éland
a befog adó otthonom. Ott léptem a missziós rendbe. és onnan kül dtek ki óceánt ába.
Mig a Flji·szigeteken tanultarn. akkor még azt is hozzá kellett tenn i. hogy Tongába tartozom. de Ide jött em tanuln i. Néha nevetek . mikor Európából úgy lr nak rokonaim.
mintha én ÚJ·Zélandban lakó szüleimhez egész közel lennék. Innen Új·Zél and olyan
messze van távo lságban meg fogalomban, mint Magyaror szágtól I:szak·Afrika.
Itt a kato likus középiskolában tanítok . Kb. 250 gyerek van. Angol nyelv en tanítunk.
mert a vizsgák angolul folyn ak. Hittant. matemat ikát . fi zikát , kémiát és blológlát tanltok . Néha a leck éket a kisebb eknek le kell ford itani to ngai nyelvr e. másképp nem
ért ik. De ált alában a kisérIetek jobban magyaráznak, mint az angol vagy tongai nyelv.
Vadonatúj labora tór iummal büszkélkedhetünk.
Az óceániai missziót Imái1<ba ajánl om.
Zoya n ővér
Box 40, Vavau
Tonga Island, Oceanla

MAGYAR NOVI:REK A NAGYVILAGBAN
(Ausztria:] A jó lsten úgy elh almoz bennünket szeretetével és kegyelm eivel, amit
mi soha és sehol sem tudn ánk viszonozni. Szerencsére O megelégs zik a mi j óakaratunkkal és telj es odaadásunkkal. Egészen az Ové lehet ünk. szegényen és nyomorultan,
ahogy vagyunk, tetszését keresve, szeret etböl szent akaratát teljesítv e. Különösen
ha áldozatba kerül, mint az én esetemben ls. (A n ővért többször áthel yezték .) Jó. ha
érezzük az áldozatot és tud ju k, hogy minél többe kerül. annál értékesebb . különöse n
ha az Úr Jézus áldozatával egyesítjük. Sohasem t udnék elege t ten ni az Úrért , aki oly
sokat tett és meghalt érte m. szeretetb öl.
(Róma:) A kórházból viss zat értem . és Húsvét után Ismét vissza kell mennem . A
föorvos azt kérd ezte tőlem . voltarn-e én operálva? Azt felelt em: még eddig soha! De
Igazán nem vagyok jobban . Nappal dolgozom. f estek. de éjj el sokat szenvedek , - est ig
jól birom a munkát, de éjjel sokszor Igazi agónia. M indent az Egyházért és a lel kekért
- ez most az én legfőbb munk ám, am it a legnagyobb szeret ett el tes zek, és mlndazokért, akik rám vannak blzva. - Közeleg a legnagyobb és legszentebb ünnep: Húsvéti
Jézus számára a legkeserübb és az ember iség számára a legnagyobb örö m. a Meg·
váltás órája . Jézus nagy szeret ete magához vonzza lelkünket. Nagy.nagy szeretettel
készülök erre a nagy napra. I:s készltem öreg eimet a húsvét i áldozásra. KI otthon . kl
a kórházban éri meg utolsó éveit. Van két özvegy , akinek hordo m minden szombaton
a vasárnapi ebédet , mert Itt a házunkban van egy konyha a szegényeknek . délben [ önnek csak ebédeln i, ami igen kevésbe kerül. Az egyik néni süket és vak, 90 éves. és
nem mer többé kimen ni a forgalmas utcára. Hét őreg özvegy van rám bízva, a plébánia.
ajtón kivül körülvesznek, hogy ne felejtsem el öket sem. Nem felejtek el senkit Irnálmban és külö nösen szenvedéseimben. I:n fáradhatatlan missz ionárius akarok lenni az
utol só órámlg , amíkor magához hiv az örö k Szeret et Ist enei
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(Belgium:) Magyar születésü .szeqények kis nővérei- vagyunk, Itt most négyen
vagyunk magyarok, tehát el tudják képzelni, milyen jól esik nekünk az értékes lelki
segitségi Mi szegény öregeket szolgálunk házunkban, és kéregetéssel segitjük a nyugdíjukat, hogy jusson a szükséges kiadásokra . Pénzt nem küldhetünk, mert minket nem
fizetneki De sokat imádkozunk szeretett, édes Hazánkért és a sok otthoni és külföldi
magyarérti
- Már régen gondolkodtam azon. hogy írj ak . de mindég csak elmaradt. Nekem
nincsen olyan sz ép beszámolni valóm, mint olvasgatom a Szolgálatból. t:letem a rnlndennapi házi munkában és imádságban múlik. Azt meg nem kell írnom. hogy a Szolgálat szerkesztőiért is és a papságért ls fölaj ánlom Imáim, áldozatalm.
- Orülök, hogy a világon az étszért magyar misszionáriusainknak szentelték a Szolgálat egyik számát: Imádkozunk érettük. de nem felejtkezem meg az öreg, beteges és
beteg Atyákról és papokról sem. A .Kls Zsolozsmát- Itt ketten használjuk nagy hálával, a zsoltárt természetesen felajánljuk, de még többet is. Nagy betűs nyomás, ha
nehezen ls, de látom. A nagy zsolozsmát egyáltalán nem látom, és nehéz betegen
nagyon fárasztó ls lenne. Külön öröm részemre Dr. Batthyány-Strattmann László élete
és naplója . Közbenjárómnak fogadtam és hiszem : ő, aki sokat szenvedett és sok szenvedést és nyomorúságot látott, engem ls fog segiteni az életem keresztútján, most
huszadik éve az ágyban. Mivel nehezen látok, vas árnap egy magyar nővértársam egy
órát felolvas nekem . Igy kettőnk re száll a kegyelem . O is gyengélkedő, Igy osztozunk
a kegyelmi t áplál ékon. De mind a ketten törlesztünk is imádsággal és áldozattal. (Egy
látogató írja erről a kolostorról : Azt hiszem , ők ls azok közé tartoznak, akik im ára tárt
kezükkel tartják a világot. Sok kegyelmet kaptam én is ott.)
- A zárdaépület már nem a mienk többé, visszaszálIt a püspökségre a jótevő
szándéka szerint, az pedig most bérbe adta egy klinikai vállalatnak. Hoqy u femplomunk nyitva maradhasson a szentségimádásra , a püspök megegyezve az új lakosok
gazdájával föl kért minket, hogy legalább 4-5 nővér maradjon a templomot gondozni
és a házat őrizni, mert a betegek csak nappal vannak itt. Ezért kapunk lakást bér nélkül és ebédet, kivéve szombat-vasárnap, amikor nincs senki Itt a házban. Igy tehát
folytatjuk az előbbi tevékenységet, a szentségimádást, persze nem folytonosan, mint
azelőtt, hanem rendesen egy órát reggel és másfél órát délután , belefűzve a zsolozsmát ls. Nem fölváltva, mint azelőtt, hanem közösen végezzük a szentségimádást. A
falubeliek örülnek, hogy mégis megmaradt a nővérek jelenléte, és különösen hogya
templom nyitva maradt. A közeljövőben tehetségünk szerint hozzáfogunk egy kis apostoli munkához, mint például a betegek mellett és a községi hitoktatásban segédkeznl.
Adja lsten, hogy áldásos legyen és a lelkek üdvére.
(Magyarország :) Nagyon örülök minden jelnek , ami fentről jön. Azok a legbiztosabbak, amelyeket nem ml magunk gondoltunk el. hanem O. Annak a felismerése, hogy az
Ové a szIvem , mindennél többet ér. Ezt a nyugalmat, békét csak O adhatja meg .
- Sokszor kell bocsánatot kérnem a kishitűségemért, a bizalmatlanságomért, pedig
minden csak próbatétel, a hűség, a tiszta szerétet. az odaadás próbája . Vagy talán kell
is, hogy ne minden sikerüljön úgy , ahogy azt az ember eltervezi, mert talán elblzná
magát , de Igy, ha könnyes szemmel ls, alázatosan fejet hajtva fogja elmondani Péterrel : Uram, Te mindent tudsz, tudod, hogy szeretleki Az lsten végtelen jósága sokszor
éppen emberek közremüködésével tudja felemelni a fáradt, elcsüggedt embert, s
mondla: ne félj , én veled vagyok . . .
(Ausztrália:) Már 6 éve kellett volna nyugdíjba mennem. Ot évig nem engedtek.
az Idén azt kérik (másodszor). csak még egy évig adjak elő a tanárképzőben . . .
csak még ezt , csak még azt csináljam .. . Hálát adok a jó Istennek, hogy még blrorn
a munkát , az egyedüllétet. Nem szabadna ezt írnom. hiszen sohasem vagyunk egyedül.
A jó lsten velünk van . t:s a ml mennyei anyánk szinte a csodával határosan. mindig
és mindenben segIt. Itt Canberrában nincs magyar pap. 3-4·szer évente eijön Sydneyből a magyar domonkos atya . Van kb. 200 magyar család . Oreg. beteg magyar néniket .
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bácsikat mindig látogatok , hisz a legnagyobb öröm, ha másoknak szerzünk örömet. Jó
volna csak még egy magyar n ővér, akivel elbeszélgetnénk, úgy, ahogy most levélbe n
teszem. Most két heti pihenésen vagyok a teng erparton . A csend, a végtelenség, a
kéklő t isztaság mind a végtelen . a mindenható Istent juttatja eszünkbe . ..
(Franc iaország :) Most hát itt vagyok és nincs más dolgom , mint Imádni Jézust az
Oltáriszentségben . Végre elcsendesül mind en. Az egyetien szenvedés a méltatlanság
és tehetetlenség érzése. Az, hogy olyan közel. és mégis az élete mmel olyan távol
vagyok Tőle. Minél közelebb, annál jobban érzi az ember, hogy . .. hogy .rnen] ki tölem Uram . mert bűn ös ember vagyok: O mind en álmomat te lj esítette , s én nem vagyak semm ire képes . Itt állok tehetetlenül. Imádságokat dadogok, könyveket olvasok
és sóhajtozom. hogy Istenem . hogyan leszek képes én ezt mind megtenn i , ami bennük
van. M ikor az ember nincs elfoglalva külsö harcokkal. amikor már csak szeretni kell.
rál ön: semmi sem állhat meg Oelőtte . Jó az, amikor még az ember másokra vagy a
körülményekre kenhet i saját elégtelenség ét . De ha aztán nincs senki és semmi más,
akkor elindul az ember a lejtőn lefelé . M ind ig kevesebb és kevesebb bizalma van önmagában. s végül elvész a tehetetlens ég örvény ében: De prof undis clamavi ad te Domine . .. Most kell hüségesn ek lenn em. hogy aztá n majd az Úristen megkönyörülj ön
rajtam.
- A szeretet nem félhet senkitől. s emmi től , még I s ten től seml A sze r étet. ha fél.
akkor csak , fél' (nem egész) . nem lehet elé g az lsten Iste nségének. sem az ember
embers égének! A fél szeretet csak fél erő , amell yel nem tudhat győ zni a küz dő! A klslelk űnek . a fél ig szeret önek a küzdelemhez nem ád egész kezet az Úr, ezért aztán már
a harc kezdetén. az elsö ütéstöl , mint a herv adt falev él , éle ttelenül a fö ldre hull , klszolgáltatva a t ipró csüggedésnek és a reményt veszt ett pusztul ásnak. Nincs erős
ember és nincs gyenge ember! Az ember csak ember , - magában te hetet len. De ott
van az l st en, akiben megvan minden!

PAPI JUBILEUMOK
Endrédy Vendel ciszterci Pannonhalmán ünnepelte főapá tságának 40.• paps áqának 60. évfordulóját. II. János Pál pápa táviratb an köszöntötte.
Vasmisék : Korének József tb . kanonok a Budapest Batthy ány téri Szt. Anna
plébániatemplomban jún. 17-én.
Száraz János érseki tanácsos. ny. váci egyházm. pl ébános jún. 21 -én Gyöngyös·
Als6városon . Kézvezetője és szónoka Gémes M ihály kanonok volt.
Gyémántmise : Perpék János nagyváradi kanonok, szalacsi esperesplébános
jún. 7-én a szalaest templomban. ahol 46 éve múköd ik.
Ar anymisék: Szócs Dénes, az A meri k ában élő ferencesek tartományfőnöke
jún . 17-én szülövárosában, Székelyudvarhelyen .
Dr. Vecsey Lajos püspöki tanácsos . a Sankt Gall en (Svájc) melletti . Fernbli ck"
nevú szerzeteshá zban jún . 16-án ünnepelte aranymiséjét. A jub iláns sokat foglalkozott történelemmel is. Altalános an Ismert könyve a . Hunyadl
János" .
Szakács János jún . 19-én.
Dr. Hanzély Lajos pápai kamarás, békési plébános jún . 29-én Pannonhalmán.
Dr. Simon Lajos tb. kanonok. a soproni Szt . István plébánia plébánosa júl. l -én.
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Borossay János Jusztin OSB jún. 29·én Székesfehérvárott a székesegyházban.
Szónoka Tölgyes Kálmán püspöki helynök vol t.
Novák Kálmán volt szilágysomlyói esperesplébá nos júl. 8·án t:lesden. sz ülő
falujában. Jelenleg Nagyváradon a Szt. László plébánián segédlelkész.
Radnai János júl. 8·án K étsopronban. amelynek szervezőieikésze. 1968·lg a
váradi egyházmegye erdélyi részén múködött,
P. Kardas József SJ (Pannonhalma) júl. 26-án a budapesti Jézus Szíve-templornban. A szentbeszédet ls maga moodta, beszámolva a kegyelmekről.
amelyeket élete során Itt kapott. Aldás e l ő tt a Szentatyához való raqaszkodás je iéül Te Deum helyett a pápai himnuszt énekelték.
A szombathelyi egyházmegye aranym isésel a székesegyházban koncelebrál t
szentmisén: Dániel Ernő, Gát s Elemér , Iszak Károly, Karlovlts Vince,
Toronyi Németh István.

A kereszténység olyan vallás, amelyet nem lehet egyesszámban élni,
hanem többesszámban kell; együtt fordulunk közös Atyánkhoz és testvérnek ismerjük egymást. Nem zárt palackban, egyéni jogcímen ker es ztény az ember. Keresztségének tényével minden keresztény Krisztus Testének tagjává lesz és beiktatódik az egyházi közösségbe. Kezdeti fokon
ez a közösség a .,házi egyház", vagyis a család. Rendes körülmények között az a keresztény élet bölcsője, a kiválasztás talaja. A gyermekre egy
életen át kihat az otthoni keresztény élet tapasztalata. Ahol ez hiányzik,
nagy a veszedelem, hogy a keresztény élet mindenestül elsorvad. A legjobb hitoktatás sem pótolja soha a míndennapí, családi "átélt kereszténységet"; az élettel való nevelés a legjobb iskola.
(Suenens bíbo ros )
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KÖNYVSZEMLE

Előd

István: K a t o I I k u s d o g m a t I k a . Szent István Társu lat . Budapest 1978,

783 o.
A dogmatf kus ta nkönyvek. ame lyek röv iden . világosan és áttek i n th e tő rendben
fogal mazzák meg a kere szté ny élet ünk alapját k épező Igazságokat. ele ngedhetetlen
követelményei a hittudomány főiskolai oktatásának, de azért ls fonto sak , mert a fe ]lettebb Intellektuális éle tet élő hivek megtalálja k bennük a formul ákat . mely ek seq ltségé ve l hi tüket tudatos, szabatos és Igazol ható módon v égig gondolhatják. M ivel az
ut olsó Ilyen összefoglaló dogmatikai t ankönyv , Schütz An t al kézikönyv e. ma már nem
hozzáférhető . de nem ls felel meg az Igé nyeknek, amel yeket a h ivők közösséqe ma
táma szt a hittudomány teki ntetében, a magyar egyháznak szüks ége volt egy új dogmatf ·
kára .
A t eol ógia mal helyzetében az i lyen tan könyv szerzője rendk Ivüli nehézségek előtt
találja magát. M int az Intell ektuális élet minde n ága. a hittudomány ls erős en speciali .
z álödott, mind en részletk érd ésében burj ánzanak a kís érletek arra . hogy egyházunk üzenet ét szervese n belIIesszék korunk szellemi életébe . Al ig van olyan hittudós, aki az
egés z dogm at ika min den egyes szakterül et én otthon érez né magát . Munkaközösségek
ls megpróbálták feidol gozni az óriási anyac et. de Itt meg az volt a baj . hogy a különbözö szarzök munkája szinte sohasem forr szerves egys égbe .
Mély t is ztelettel vess zük hát kézbe Előd István munkáját. aki megb irk ózott a fon to s,
nehéz és hál át lan fela dattal . és megalkotta tank önyvét. mely val ós z in ű l e g évtizedekig
PÓtolhatat lan eszköz lesz a magyar egyház épí tö lne k a kezében.
A tömör old alak olva sása fol y amán nagytu dású ember képe rajzol ódik el énk. aki
Ismeri a rés zlete ket . de nem fúl bel éjük. meg tud ja adni a f ővon alakat . van mond ani·
való ja a teológiában járt as embe r számára is, de meg tud ja magát értetni a kezdóvel ls .
A mú látók öre az ötv enes évek nyitott szellemű új skolasztlkus t eol ógiájával rok on.
és ez he lyes ls . mert a tankö nyv Igy lehet övé te szi , hogy az új teológiai nemzedék
meg tud ja érte ni a hittudomány múltját ls. Amell ett a sze rz ö ismert et i a mal áramfatokat ls. és me a értet t. hogy miért Igyekeznek a mal t eoló gusok sok helyütt új utakat
jámi: k ülönösen a perszo nali zmus szempontjait méltányol) a. Elsósorb an a n é m etnye l v ű
i rodalomra v an te kin tett el . ami Indokolt ls, hisze n a könyv olvasóI nak legtöbbny ir e
ennek a kul túrkörn ek a terméke ivei kell majd t alálkozniok. Dr . Előd szerencsésen egye·
sltl a szil árd kat oli kus ta nltást más ker esztény egyházak szem pont jainak megértő és
megbecsüló Ism ertetésével. A mü rendszertani fei épItése nagyjában az apostoll hitvall ás gondolatme neté t követI. Az egyh áztan kimaradt a dogmat ikából . m ivel ezt a tudományszakot a magya r püspöki kar tanterve a . t heolog ia fundarnentalís" tárgykör ébe
ut alta . Nézetün k szeri nt az egyház misztériumát nem lehet tel jes en fe ltá rnl a doqrnatlkus teológia módszer e nélkül . és ezért kívánatos voln a, ha az egy háztan dogmat ikus
old alát a fund amentál teol óglal szempont okból klemelve ls elOadnák. A szerz ö azonban
lehetőség szer int már ls enyh Iti a hi ányt . amenny iben gyakran rámut at az üdvrend egy·
háztant von atko zásair a. Lélekt ani és lelkipásztori érdeklődése folytán fejte getés el sohasem maradnak ki záró lag az el vont foga lmak sík ján . hanem rámu tat a pontokra, ahol
az elmélet az életet épItI. A könyv nyelvezet e tö mör, szabatos , világos . A sz erz ö rendesen találó és nem e rőszakol t magyar szakk ifejezése ket használ , de néha . ahol a gt'.
rOgo lIIetOleg latin szavak immár ezerves része l lettek a teol ógiai szaknyeJvnek , azokat
ls megemJrtl.
Az Ilyen monumentális munka első kiadása sohasem végl eges . Dr . Előd doqmat lkála
valószlnOleg ott lát majd néhány kisebb módosftást, ahol két-h árom sorban bonyo lult ,
gyak ran még fellödésben levő elméleteket kell t olmácsolnia .
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A könyv kemény kenyér; bizonyára számtalan szentbeszéd fogja majd meqtörnl. tartalmát a hivek számára élvezhető formában meghirdetn!. Szivbői gratulálunk hozzá a
szerzönek és a kiadónak .
Alszeghy Zoltán

L á n g o I j é s v i I á g f t s. Válogatás Szent Bernát rnúvelböl . Forditotta Golenszky
Kandid. Ecclesia, Budapest 1978, 368 o.
Büszkélkedhet a magy ar könyvkiadás ezzel a párját ritkító n épszer úslt ö válogatással.
Csak a svájci Benziger kiadó rnutathat fel hozzá hasonlót a külföldi irodalomban: .Az
elm élkedés klassz ikusaI" sorozat Clalrvaux-l Bernát-kötetét .Az öröm üzenete" eimmel
(1977) . A magyar floriléglum azonban terjedelemben ennek kétszerese. témakörében
pedig gyakorlatibb, . életbev áqöbb". valódi lelkivezetO. A német gyüjtás Szent Bernát
lelki Iskolájának eivel szerint csoportosul: .Háromfélét kell magadban összehangol nod,
ha tökéletességre törekszel : elviselned saját nyomorüságod, örvendezned Istenben és
szolgálnod embert ársaldat." Igy épül fel a magyar válogatás is. Az én böl Indul ki:
. senkl sincs közelebb hozzád, mint tenmagad .. . nézz magadba' . aztán számol az
élet feladata lval a föld javaival. s végül az lsten-élmény örömébe vezet. Nemcsak
Bernát elmélkedö tanításán, de magyar fordításán ls é re zh et ő a teológus mélysége, a
lélek emberének tüzes áhitata , az átélés személyes közvetlensége. az élet éltető melege . EI ls kapkodták öt nap alatt, mint a meleg cipót.
Kitünlk ebböl a kalauzból ls, hogy Clairvaux-l Bernát jóval Kemp is Tamás elótt
Krisztus követ és ének. bensOséges szeretetének, a .devotlo moderna' -nak előfutára,
s hogy menny it tud mondani a mal embernek, ha nyelvére fordítják, kiadós homllláit
jól válogatják és tagolják . Alig néhány sor bel öle telítettnek hat rövid türelmü napjainkban.
Plszter Imre óta kevés olyan alapos ismerOje volt Szent Bernát müveinek Magyar·
országon, mint Golenszky Kand id. 1936-ban Innsbrucki disszertációjának témája: a
cla irvaux-I apát tanít ása az alázatosságról. A háborús évek miatt csak 1948-ban jelenhetett meg kétnyelvü elmélkedésgyüjteménye rövid Bem át-ldézetekböl. A budai glm·
názlurn hittanára ezt tanftványalnak szánta, és Kaszap Istvánnak, .a szentéletü cisz terci diáknak és a leg igazabb jóbar átnak" ajánlotta. (Evezz a mélyre! Korda. Bp. 1948.
205 o.) A már aligha található kis remekmü meg érlelt, kicslszolt szemeivényel a íordításlrodalomnak ls gyöngyszeme i.
Nehezebb feladatra vállalkozott jelen munkájával. ~rthetö, hogy rajongásig szeretett mesterétól minél többet akart közvetfteni, de talán Itt ls érvényes a gyakorlati
igazság: a kevesebb néha több! Nem a korán elhunyt szerkesztö hagyatékának, életmüvének szól a megkésett kr itika, hanem egy remélt javitott kiadást szeretne szolgálnl. Jó lenne pl. a 2. és főleg 3. rész hosszú fejezeteit megbontani, közbeiktatott
címszavakkal. Az ls kétségtelen. hogy Bernát szövegeinek fordftása nemcsak teológiai
felkészültséget, de kongeniális nyelvképzeletet is követel. Közismert, hogy O maga
élete végéig javítgatott, csiszolt írásain, stllusán. Használna ezért az - egészében
sz épen sikerült - müfordításnak, ha egy Ihletett nyelvmester gördülékenyebbé fésül né
néhol a körmondatok latinosságát vagy a nehézkesebb kífejezéseket, mint pl. .0eIOt·
te·, vagy: .a tan ítványok az éhség hatására [ahelyett , hogy : éhség ükben) a kalászokat
morzsolqatták." Persze talán tudatosan választott olykor a fordító fennköltebb szavakat, mint pl.: .33 éven át szerzett szabadulást a föld közepette' - .a földön' helyett?
Esetleg archaizálással próbálta érzékeltetnl Szent Bernát biblikus és monasztikus
hagyománnyal átitatott nyelvét.
Nagy értéke Golenszky munkájának, hogy megjelöli a szövegekben a szentlrásl
helyeket , nemcsak a szószerinti Idézeteket, hanem azokat ls , .ahol csak kifejezések.
fordulatok, célzás ok' emlékeztetnek rájuk . A computer-kor kutatói bizonyára nemsokára kl fogják szám ítant. áll-e a szerz ö feltevése, miszerint Clairvaux-l Bernát használj a legsürübben a SzenUrás szavalt müvelben az egyházdoktorok közül.
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Igen komo ly hiányosság a a kiad ásnak. hogy elm aradtak a közölt szövegek eredeti .
használatos cfrnel. Megoldható lett volna ez a nehézkes függelék vagy lábjegyzetek
nélkül is. a szövegrészek fölött. alatt vagy a margón. A könyv végén tal álható négy
soros utalás a M igne·féle . Pat ri sti ca (s ic II Latina" meg sem nevezett kötete ire (Pl
Vol. 182-184) nem elegendő. Bár a könyv e l sős o rba n lelk io lvasmány akar lenni. nem
mellözhetö a lelőhelyek pontos megjelölése. A már el avult Mi gne helyett lehet ne
utalni az új szövegkritikai kiadásr a is (S. Bernard i Opera Vol. I·VII I. Roma 1957-1977.)
Nagyon kurtára szabtá k - csu pán három oldalra - a bevezetést. Igaz. Golenszky
annyira otthonos t ém ájában. hogy ily en röv iden is jell emezni tudja Bernátot és múvelt,
sőt 17 sorban összefogl alja nemcsa k élet ra jzát. hanem még rend je magyar t ört énetét ls .
A könyv értéke és sikere szükségess é te szi a kiadás jav ít ott megi smétl ését .
Vongrey Félix
D o c u m e n t a A r t i s P a u I i n o r u m III. A magyar rendta rt omány monostorai
T-Zs. Budapest 1978. 389 o. (MTA Múv észettörténet i Kutat ö Csoportj ának forráskiadványaI)
A III. kötet 24 ko lostorán ak ismertetésével a munkaközösség pontot tehetett nagy
vállalkozásának. a több mint 1200 oldala s dokumentum gyújteménynek kiadására . A h árom kötetben pontosan száz pálos te lepülés leírását. éle tét és munkáíát, m üvészetl
emlékeit kapjuk kltünő összefogl alásban.
A 24 rendházból ezúttal a vondorf-soproni (a mai Sopron-Kertvéros t erület én) és
az újhelyi (Sátoraljaújhely-Barátszer) monostort vettem behatóbb viz sgálat alá. Min d
a kettő török megszállás és a reformáció v iharos évt izede i után . a t 7-1 8. században
újjáéledő és virágzásnak induló szerzet újoncait nevelte. Az egyik az ország nyugat i
részében. a másik a keleti perem én fe küdt.
Sopron a 17. sz. elej én komoly szerepet ját szott a magyar törté nelemben . 1622-ben
itt választották a · nádort . Pázmány Ide hívt a p üsp ökt árs a lt . hogy velü k a magyar katolikus restauráció lehetősége it megt árgyalj a, és memorandumot te rjesszenek a pápa
elé . III. Ferdinánd kir ályt ebben az ösi római városban koronázták meg. A pálos ok is
az Itt nevelt új rendtagokkal álltak be a munk ába: kontemp lat ív írnájukkal. lelkipásztor i
múködésükkel kivették részüket az egyház megújul ásából.
F ölt ün ő . hogy nemcsak a köz éekor királ yai, hanem a lelke s barokk kor főu rai és
egyszerú emberei ls milyen áldozat osan segítet ték adománya ikka l a közkedvelt pálos
rendet . A novic iusok maguk is többnyir e a rendre III. az új oncre ndházra hagyták örökségüke t . Köztük Eszterh ázy Imre. a ké sőbb i eszte rgomi érsek. Hogy mennyire beqy ökereztek a magyar élet be . azt mut atja , hogy a pálosok közül Igen sokan kerültek be a
magyar főpaps ágba .
Az újhelyi kolostornak (nov ic iátus és f ilozófi ai évek) egyik legdicsőb b korszaka
a kolostorhoz tartozó rendtagok vértan úsága: az 1670·es évekbe n CsepelI ényi György
és több rendt ársa .
Nagyon értékes a kötet végén a négy fü ggel ék: a pálos kolostoralapít ások I dőre ndi
felsorolása. a kolostorok és szerzetesek száma. a Dráván túli és az ausztriai rnonostorok. valamint a külföld i (lengyel . rajnai . német) pálos kolosto rok jegyzéke . Egy lista
(1448. sz.) külön felsorolja a 18. sz. pálos múv észelt : építé szek. fafa ragók . szobr ászok,
térképrajzolók. Igen hálásak vagyunk a 3 kö tet ről készít ett részlet es tárgym utatóért .
A legvégén két térkép plaszt ikus an mut atj a a monostorok egykor i elhelyezkedését.
Ahogyelnézem a Hervay Ferenc által gondosan megszerkesztett és megrajzolt e l s ő
térképet (az 1526 előtti magyarországi rnonostorokl , egy rég i kép t ámad fel ernlékezeternben . Egykor nagyon érdekelt a középkori - kontempl atlv és misszi onáló magyar szerzetházak topográfiája. Ezt a vonulatot Ismerem föl ezen a térképen is . A
pálos kolostorok a Magyar Középhegységet kisérik vég ig . a Bakonytól az Eperjes-Toka]!
hegységig. Két tömörebb gócpontjuk van: a Bakony és Balaton vid éke meg a rend
bölcsője. a PIIls·hegység. Az Alföldön nincsenek. Választásuk érthető. mert min t re-
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meteszerzet elsősorban a hegyeket keresték, ahol a csönd vert tanyát. Egyébként a
Duna vízgyújtőjében 45, a Tlszáéban 34 települést találtunk. Leggazdagabb a Dunántúl
40 monostorral.
A pálos rend története a magyar történelem egy darabja . Ez az egykor oly virágzó,
apostolkodásában és múvészetében oly termékeny szerzet is áldozatul esett II. József
1786-os Intézkedésének: eltöröl té k a birod alom terüle tén lévő összes kolostorát, ameIyekben ekkor még 313 szerzetes lakott. A vezet ést átve tte a szomszédos Lengyel.
ország, amely ma is a magyar eredetü szerzet központj a.
Gyéres sy Béla a gyüjteménnyel megkoronázta 40 éves kutató munkáját : méltó ernléket állítot t vele rendjének. De minden munkatárs mint aszerúen kiv ette a részét a
kiadás ból: a szerkesztök, a sajt ö alá rend e z ő k , a sok f igyelm et k lv ánö szöveg g épelői.
A magyar történelem , irodalom és rnüvészett örténet hálás lesz nekik .
Úry Miklós
Vajda József: M e g s z e n t e I t é I e t. Szent István Társulat, Budapest 1978, 520 o.
Csaknem minden nyelven hiányci kk ma egy jó, gyakorlati jell egü erkölcstani könyv .
A nemr ég el hunyt váci segédpüspök ezért szentelt e a püspöki székesegyházban tartott
szentbeszédei t az erkö lc si kérdések tárgyalásának. Ezek adj ák halála után megjelent
könyvének anyagát .
Az e l s ő rés zben [48 pont) az erkölcsi él et alapkérd ései kerülnek sorra : a parancsolat ok álta lában, a lelkIIsmeret, a bún és kísérté s. Majd sor ra veszi a tízparancsolatot
és az egyház öt parancsát . A második rész [39 pont) a sz ents égekről ad gyakorlati
okt atást , klemelve a liturgi ában való részvétel fontosságát. A harmadik részben pedig
az Imaélet re ad el igazítás t [20 pont ) .
A bev ezető sorokban kiem eli vonalvezet ését : . Megkísérelruk a legegyszerübb formában . . . a ma emberének leg inkább é rth e tő formában . . . és teljesen szentlrást
alapon összefogl aln i azokat az erkölcsi törvén yeket, melyek az egyéni tökéletesség
és az emberi együtté lés nélk ülözhetetlen törvényeI." Ebben a Zsinat szellem ét kívánja
követ ni.
Felépftése á tteki n th ető , nyelvezete k özérthető . Sok példával tüzdell meg az anyagot, amel yek egyaránt cél ozzák az é rde k lődés fölkeltését és tételei nek megerősftését .
TeológIailag Inkább a régi , klas sziku s katekizm us beosztá sát követ i. Szolid táplálékot
akar ny új tan t. Valószfnül eg Innét ered. hogy nem tér kl vitatott kérdésekre, és nem
próbálj a külö nféle szarz ök véleményét szembeállítani. Az ált alában elfogadott tant
tárj a az olvasó elé. Igen hasznos lehet tehát azoknak a hItokta tókn ak, akik Ilyen szellemb en akarják hallgatóiknak a valláso s élet kérdéseit megvil ágltan l. Külön gondot
fordi t azoknak a kif ejezéseknek helyes magyarázatára, amely ek a keresztény hagyo.
mányból származnak, de ma egyesek nél más értelmezé st kapnak. Ogyesen mutat rá pl ..
mennyi ben mondhatjuk, hogy a lelkiism eret törté net i kategória (14). mIt kell érten i
bünön [28) stb . ~rezn l lehet , hogy jól Ismerte azokat a körülm ényeket. amelyek között
hallgatói és olv asóI nagy része él.
Az e lső pontokb an a sze rzö megemlít néhány gondolatot, amelyek az elmélkedést
segít heti k elő . Kár, hogy az Idevágó megjegyzések lassan elmar adnak. Még Inkább
hozzájárulha tn ának, hogy az olv asó átgondolja a kifejtett anyagot , és saját életére
alkalmazza.
Eke B. Antal
Charles Cummings O. C. S. O.: S p I r I t u a I i t Y a n d t h e D e s e r t E x p e .
r i e n c e . [LelkIség és a puszta-élmény.l Dlmen sion Books, Denvllle , N. J. 1978,
187 o.)
A lelki szárazság gyakori témája a lelki Irodalomnak. Nem sok viszont az olyan mü,
amely, kitágitva a perspektfvát , a lelki pusztas ág minden formáját vizsgálja. Erre a
f el f edező útra viszi olvasóját a tra ppist a-elszterel szerzö , lényegében két térkép seqltségével: azt mutat ja meg, mIt mond a Biblia és a modern pszichológia a kérdésről .
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Többféle szempontból p ászt ázza végig a nehéz terepet. Először az általános emberi
fő területei t veszi szemügyre . A mindennapi ruti n egyformaságának ál·
dozata az unat kozó ember . Sivatag önmaga számára. Nem vár semmit, nem képes
semmi újat felf edezni a lát határon. Jövője épp olyan, mint a múltja, nem halad semmilyen irányb an. Megállt számára az i dő . Csak a jelen létezik, a határtala n .rncst" .
Itt a megoldást az embernek nem kívül. hanem önmagán belül kell keres nie: f elf edezni
saját személy is ége gazdagságát. újra érzékennyé válni a mindennapi dolgok szépsége
Iránt. Saját sivatagáb an kell nagyon mély re fúrnla , hogy megtalálja a homok alatt a
gazdag, éltető vizforrást. - A magányos embernek nincs otthona, ahová hazamenj en.
Azt mondta val aki , hogy az otth on nem hely, hanem személy . A magányos a személyt
keres i minden ütt, aki ben otth onra találhatna. Az egyedüllét pusztája végső fokon fáj·
dalmas, de hasznos figyel mezt et és, hogy idegennek és szá műzöttnek lenni alapvető
emberi létállapotunk. A legmélyebb szinten lsten számára vagyunk egyedül, hogy O
JöJJön hozzánk és vezessen el a Benne való bensőség és nyugalom oázisára . - Az élet
ért elmet lenségének érzése a harmadi k puszta. Szomjunk teljes értelem és vil ágosság
után sivatagi délib áb. Ha realis ta szemmel nézzük az életet, meg kell elégednünk
részleges értelemm el. . Az értelmetlenség elfogadásának aktusa önmagában véve érrelmes aktus" (Paul TilI lehI . Elfogadom az adott helyzetet: engedem. hogy a dolgok alakuljanak a maguk módján , nyitva maradok a helyzet emben rejlő minden l e h etős é g
számára.

puszta -élm é.iy

Mielőtt a szorosabban vett lel kiélet puszta-élményalt ven né sorra, Cummlngs a
Biblia tan ítás át tárgya lja a puszt áról. Az Ószövets ég megértésének egyik kul csa a v álasztott nép pusztai vándorlása. Add ig, amIg a zsidók bizal mukat Ist enbe helyezték és
nem önmagukba. Ist en álla ndó segftséget és védelmet nyújtott nekik a pusztában. De
lsten jelenléte IlIanékony, megfoghat at lan valóság volt, teljesen szabad, a népnek sohasem volt hatalma f elett e. A fe lh ő és a tűzoszlop egyszerre megmutatta és el rejtette
lsten jelenlétét. A Hüséges részt vesz népe pusztai vándorlásában. A múlt, amelv ecvszerre jelentett rabs áqot . de biztonságot is, állandóan kísértett. Isten ezzel szemben
a néptől bizalmat kért , t eljes ráhagyat kozást . az ismeretlentől való féle lme legyőzését,
hogy vezethes se ők et a je len vis zont agságain át a titokzatos jövő fe lé. Maga lsten volt
ez a Jövő . - Jézus hármas puszt a-élménye - negyven napos böjtje . agónlája a Kert ben. magánya a kereszte n - elsősorban kfsért és volt. hűségének próbája . Fiúi bizaimát
Istenben egy pill anatra sem vesztette el. és Igy született benne lsten új népe, az engedelmes, hüséges, Benne bízó új Izrael. A ml puszta-élményünk titokzatos részvétel
J ézuséban. vagy - megford ltva - azt is mondhatnánk: O éli át a pusztát új ra rnlbennünk.

A lelk iélet et é lő ember útja háromféle sivatagon vezet át. Ahogy haladok a ki sért és
pusztájáb an, a kísért ések egyre finomabbak, nehezebben felismerhetők lesznek. A
kisértőn ek sok álar ca van. Vajj on fellsmerern-e őt a szeretetnek álcázott önzésben.
a hatalom önkényes gyakorlásában. természetes adottság ok vagy lelki karizmák feletti
önteltségben , íté lete kben . amelyekben fontosabb a pénz, idő, [ öhír, mint az emberek?
- A t eremtm ényektól való elszakadás pusztája lefosztja a hamis homlokzatot, lerázza
a társadalm i pózt és rangot, s felfedi mindezek mögött az igazi ént, mely egyszerü és
szegény , gyenge és szükséget sze nve dő, de lsten képére van te remtve. Az elszakadás
puszta - élm ény ének második fele ls ten helyreál1 ftó, megújitó müve , amellyel visszav isz
saját v il ágomba. A kifo sztott ság út nemcsak az igazi önblrtokl ás , de minde n egyébnek
szabadságban és szeretetb en való birto klása f elé ls . - Az imában való szárazság során
kétféle áll apot, két fokozat lehet séges: az Igazság pusztája és lst en hallgatásának pusztája . Am ikor az ima nem adja többé a t apasztalható édesség érzését, amikor rájöv ök,
hogya hít-szeretet homályos tudása olyan Istennel egyesIt, A ki tú l van a megért és.
megragadás minden leh etős égén , amikor csupasz emberi nyomorom áll az isteni irgalommal szemben, akkor találom meg a legvalódibb kapcsolatot Istennel. Felf edezem
Ot, mint Alkotómat, Megváltómat. Vezérem et , Szerel mesemet. M indenemet . A második
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puszta az elhagyottságé. be l ső üressé gé. Nemcsak azt érzem. hogy távol van az lst en;
azt érzem , hogy elvet ett engem. A bibli kus hagyomány egyik legvigasztalóbb tan ít ása.
hogy Istenünk nem néma. hanem beszélő lste n. A Szentirásnak szinte minden lapján
olvassuk: . /gy szólt az Úr· ••Ezt mondja az Úr·. Puszt ámban azonban csak csenddel
találkozom . A tartós némaság azt a látszatot kelti. hogy ninc s is lst en. aki szólhatna ,
vagy ha van, akkor t elj esen elhagyo tt engem. A puszta elnyeli imám kiáltó szavát . De
éppen ez a kiáltás az lma iskolájának legfontosabb leckéje: . Csak amiko r van bátorságunk belemondan i a csendbe. amely - úgy érezzük - felemészt bennünket . az
Aty ánk' sz öt, érünk el az ima igazi, végső l ényeq éhez" (Karl Hahner} ,
lsten végtelenül sokf élek éppen lehet jelen. Jelenlétének egyik formája az, amikor
úgy van je len . mint a Távo llevő .
Nem Ismerhetjük meg és nem szerethetjük , hacsak nem úgy . mint a Felfoghatat·
lant. az Elérhetetlent.
A könyv utolsó részében a szerz ö a puszt ában levők két lehetséges magatart ását
elemz i: az ell enállá sét és az elfogadásét . majd az életkorok puszta-szakaszait tanulmányozza. Az élet derekának évei legtöbbször sivatag i évek. a lelki szegénység, kifosztottság. kiábrándu ltság megtapasztal ása úgy. ahogyan azt eddig az Illető még soha
nem élte meg. Megh ívás ez felem el kedni az isteni lehetőségekbe vetett bizalom új.
magasabb szintjére. Szegénységem új felfedezésére a választ lste n irgal ma új I elfedezésében találhatom meg. Igy válhat életem lefelé hajlása fr iss elkötelezettséggé,
új kezdetté. - A halál elől nem menekülhetünk : mindnyájan meghalunk . De ha Igent
tudok mondani halálos betegs égre . közeledő halálra , akkor szükségből elszenvedett
történésből szabadon választott csele kedett é tudom változtatnl. S ha a pusztá ban meg.
hal ást, annak abszurdltását ugyan meg nem értve , de magamat megadva a fiú engedeI·
mességével tudom lsten kezéből fogadni. - ez lesz hitem és szeretetem v é g s ő . d ö ntő ,
Krisztus halálával egyesült ki teljesedése.
A könyv eredeti alkotás . sok szempontból új területet kutat. Talán ez az oka annak,
hogy az olvasó , bár sok érté kes megl átással, gondol attal gazdagodva, mégis kicsit
elégedetlenül t eszi le a kötetet. Az az érzés marad benne, hogy a pszichológia is . de
különösen a Szentir ás még többet is tudn a mondani a k érd ésr ől . De ha a szerzö nem
tett egyebet . mint megnyitotta a terüle tet tov ábbi termék eny gondolkodás számára,
azzal is maradandót alkotott. Mert ha több et mondani még lehet, igazabbat alig ha.
Vagy t alálhatn ánk-e igazabbat a baráti vi gasznál : . A puszta Istenn ek nem utol só szava.
A sivatag nem végtelen : csak lsten végtelen . A puszta-élmény nem tart örökké : csak
az lsten országa tart örökk é" (131) .
Lelóczky Gy.

R ó ol a lma g y a r t á j é k o z t a t Ó . Ez a 12 oldalas kis füzet sok hasznos felv llágositást tartalmaz Rómába látogató magyaroknak. Először is megadja a címeket ,
ahol magyar nyelvű útba igazitást lehet kapnI. Tart almazza a szerdai pápai kihallgatáson
való részvétel m édj át. Megtud juk bel öle. hogy ápr. I -szept. 30. között mi nden kedden
reggel g-kor magyar szentmise van Szent Péter sírj ánál. pénteke n 3 órakor pedig kata.
kombal átoqat ás magyar nyelvű vezet éssel és szentmisével. Közli a magyar nyel vű
gyónás lehetősége it. Jelzi. hol lehet szükség eset én, esetleg dijtalanul orvosi vagy
kórházi kezelésben részesülnI. Igen megszivlelendö tanácsokat ad a római közlek edésre, a ternploml átoq at ásokra . kegyt árgyvásárlásra stb . vonatkozólag . A füzet Ingyen
kapható a Szent Pét er bazil ika e lőcsarnok ában jobbra lévő Inform ációs szolgálatnál
9-12 és du. 3-6 óra közt.

R.
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HALOTTAINK

Barta József Lénárd cis zterci a dallasi (USA) apátságban 1978. nov. 13-áll
(81.64,57)
Vizsy Pál veszprémi egyh ázmegyés dec. 29-én
Fabric ziu s János érseki tanácsos, ny. pl ébános jan . 13-án
Katavics Márk tb. kanonok, aranymisés jan . 27-én
Oláh·Tóth Antal márc . 12-6n Lackaw annaban (USA ) (75,49)
Dr . Frajna András ny. esp. pléb . rnárc. 18-án. Váckisújfaluban temették (79,54)
Dr. Sulyok Béla c. prépost , a szentesi Szt. Anna-főtemplo m plébá nosa. Márc .
27-én t emették a Szent ségi Jézus Szíve-templ om kriptájába (70.46)
Kol bai Jenó ny. lel kész Székesf ehérvárott . Apr. 2-án tem ették (71)
Dr. Balogh György ny. g. kat . esperes ápr . 9-én Ny íregyházán. Nagyhal ászon
te mették (85.55)
Forgách László ápr. to-én Toro nt6 ban (Kanada) (72,48)
Aradi Ignác pr oton ot áríus kanonok Székesf ehérvárott ápr . 1Q-én. A szemináriumi
t emplom kript ájába tem ett ék (93.69)
Kiss M árton ferences ápr. 15-én Marosvásárhelyen (91,68)
Lendvai Gyula SDB ápr. 20-án Sümegen. G6gánfán temették (76,54,45)
Veres Mihály Ni koméd f eren ces testv ér ápr. 21-én G yő rött (75,51)
Szabó István Tiham ér ciszt erci aranymisés , okl. középisk. hittanár ápr. 24·én
Pannonh almán (85,66.60)
Könözsi Béla Reginald OSB ápr. 24-én ugyanott (64,45.40)
P. Ádám Lajos SJ ápr. 28·án Nagykovácsib an. Pannonhalmán temették (75.56,45)
Farkas József SJ ápr. 30-án G y őrö tt . Pannonhalmán temették (77,49)
Dr . Bacza Dezsó p. kamarás , rátóti c. prépost. ny. esperespléb. Balat onf enyvesen ápr. 29-én. Nagykanizsán tem ették (75.52)
Halmay László Paszkál OFM Budapes ten rná]. 2-án éjszaka. imazsá molyán térdelve . ó budán temették (69,46)
Vinc ze Gyul a Amand OSB máj. 2-án Pannonhalm án (62,40,36)
Stefko Kálm án, a rozs nyöt székeskáptalan nagyprépostja, a nagyszombati Szt.
Ada lbert Társul at igazg atója máj. 2-án. Rimar áhon tem et t ék (67,44)
Simor János OFM máj . 9-én az USA-ban. A roeblingl f erenc esek kriptájába
t emették (79)
P. Gombo si István Gratu s OFM c. esperes. zagyvarékasi plébános máj. 1Q-én .
Szolno kon t emették (63)
Dr. Kovács Géza c. apát , dombóvár i esperespl éh.. szentszéki bíró máj. 12-én.
Pálfán te met té k (65,42)
Juhász J. Dénes érd . helynök. ökonómus, konzul t or. M áj. 14-én te mették a mis kol c-görömbölyi t em e tőben (70)
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Lintner József ekeli (nagys zombati egyházrn.] esperespléb. máj . 18-án. Temetés ét Gábris Gyula püspök, ap. kormányzó végezte (65,40]
Nagy Jenó SDB ny.Iel kécz máj. 21-én Sopronban (69,45,37]
Mándl Istv án OFM te stvér máj. 23-án. Nagykanizsán temetté k a fe rences kri ptába (82]
P. Dr. Benedek Fidél OFM máj . 26-án Esztelneken. 31 éven át vo lt a Szent
Istv ánról nevezett erdély i rend tartom ány v ezetője , jós ágos atyj a (72,49]
Palotai István érd. esperes, kápoln aigazgató Tatán j ún. 2-án (63,40)
Dr. Pákozdy József monostori c. apát, kanonok jún. 2-án. Az egri bazil ika kript áj ába temették (67,43]
Bozi Ferenc piarista, gimn. ta nár, Bécsb en. Jún. 8-án tem ették Mosonmagyaróvárott a rend i sírboltba (76,55,49]
Vajda Imre espe res , rónaszéki (Erdély] plébános. Ott temették (58]
P. ~rdi Imre Vazul ny. romándi plébános, püspöki tanács os jún. 9-én. EsztergomSzentgyörgymezőn temették (63,37]
Budai László Olivér p. t anácsos, ny. pléb. gyémánt rniséj e e lőtt. Jún. ll-én temette Udvardy püspök (82,60]
Fehér Lajos pápai kamarás, tb . kanonok, ny. körösla dá nyj esperesplébános.
Jún. ll-én te mették szülei mellé Gyu lán (97,73]
Korcs iák Ede piarista, gyém ántmisés jún . 18-án. Pannonhalm án temették
Györe Pál SDB jún. 22-én Aj kán. Ord acsehiben tem ették (80,60,52]
Pákay Gábor ny. ácsi plébános jún . 22-én. A győri kárme lita t emp lom kriptájá ba
temették (65,39]
Bátyi Pál esperespléb. jún . 22-én Kiskun lacházán (62,37]
Vértes Béla hévizi plébános jún.24-én lelkipásztori szolgálat ának teljesítése
közben (67,42]
Steib János dobozi pl ébános. Júl. 5-én t emette Udvardy püspök (82,60]
Fetzer József ny. apátplébános Szarvason (95,71]
ld. Kovács János c. esperes , vlszontal pléb . Adácso n temették (61,38]
Fehér László bábonym egyerei esperespl éb. júl. to-é n (66,43]
Nemes István aranym is és, püspöki tanác sos júl. l S-én Gáborj ánházán (83,58]
Dr. Bánhegyi József Jób OSB júl. 18-án Gy ő r ött . A benc és templom kriptájába
tem ették (83,65,59]
Wunderler Ferenc aranymisé s tömö rdi plébános júl , 18-án (76,53]
Szalóc zi Elek Pelbárt OFM ny. templomigazgatóhel yettes júl. 14-én Budapesten
trag ikus körülm énye k közt elhunyt. Aug . 4-én tem ett ék a rákoskeresztúri
temetőben (72,48]
Kovács József ny. rnlnds zentk állat plébános aug. l -én Székesfehérv árott (82,59]
Szécsi Antal c. apát , az Orökim ádás templom 19 . jú l. 21-én Budapest en (79,56]
Egres Odó OCist . aug. 4-én a dallasi (USA] apát ságban (61,41 ,35]
Elhunyt papt estv éreinket foglalju k mementóinkba!
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Msgr. Dr. PFEIFFER MIKL ÓS
(1887-1979]
A külf öldi magyar papság ne sztór át. valamenny iünk köztiszteletben álló , szeretett
.Mlklós b ács ll át" kell búcs úztatnunk. Halálával egy darab . papl t ört énelem" zárult le,
hogy lsten szlne e lőtt örökre kiteljesedjék.
~Ietrajzát tava ly még maga állította össze, .hogy halálom után senkin ek ne kelljen
bajl ódnl vele" .•1897. márc. 12·én születtem Sopronban. 1904-1913-ig a frlbourq-l esvetem hallgatója voltam; itt 1913-ban hittudományi, majd 1918-ban bölcs elet i doktorátust
szereztem. 1909. aug. 12-én mint nyitrai egyházmegyei áldozópap lettem felszentelve .
rövid esen a kassai egyházmegyébe átv éve mint püspök i levé ltáros és könyvtáros.
30 évig a németek hit szónoka. 9 évig a kassai hittudományi szeminárium tanára . n éhány évig a kassai jogakadémia el őad ója. több éven át egy kassai barakktá bor lelk észe
és a csehszlovákiai magyar egyetem i hallg atók vándorlelkésze Prágában, Brünnben és
Pozsonyban. 1916-ban kassai székesegyh ázi kanonok, végül nagypr épost és pápai prelátus. Kb. 8 évig az IKA nemzetközi kat . szociális mozgalom ügyv lvője és konqresszusalnak nemzet közi fö rendez ö]e. Közben, miko r Kassa visszatért, püspöki helynö k let tem . majd a számúzött püspök helyettese. 1948·ban el kel lett hagynom hazámat. Nyolc
évig Fribourg közelében min t intézeti lelkész múködtem, 1956-1977·lg pedig mint magyar lelkipásztor Frlbourq-ban és a svájci t erület magyar fölelkészeként ls egy Ideig.
1978 óta nyugáll ományban vagyok Brünisbergben:
Ez a röv id , józan és pontos vázlat egy gazdag és nem mindennaplan hasznos élet
mérf öldköveit [elz] ,
Az érett ségizett fiat alember domonkos szerzet es szeretett volna lennI. De gyenge
egészsége nem bírt a. Ott kellett hagynia a noviciátusát annak a rendnek. amelynek
fr lbourq-l A lbert lnum ában. a házikápolnában nemrég 90 éves születésnapját ünnepelték .. . Ké sőbb legalább a harmadrendbe lépett be. Mivel teológiára ls a domonkosok
tan ített ák. egy élet re híve lett Aquinói Szent Tamás tanításának. Mindennap legalább
egy f ejezetet olv asott a Summa Theologica-ból. Szent Tamás világos, következetes
gondolkod ásmódja jó iskola vo lt számára és teljesen egybehangzott adottságaival.
Hetv en évet átfogó papi élet ében szivvel-lélekkel lelkipásztor volt. Elsösorban az
ifjúság, a szegények. a r ászorul ök lelkipásztora. Frlbou rq-ban megismerkedett az Egy·
ház szociáli s tanít ás ával. Hi rdette, hogy az Egyháznak a néppel kell szolidaritást v állalnia. Am ikor egyszer Idős korában megkérdezték: ml az. ami megeléged éssel tölt i
el , Igy válaszolt : .1. Úgy érzem , mi ndig sikerü lt megtalálnom a hangot a fiatalokka l.
Ez ma még sürge tőb b fe ladata az Egyháznak, mint valaha. 2. Orülök , hogy kimer észkedt em a barakkokba, és ennek lakói elfog adtak , sőt bizalmukba fogadtak: Arra a
2000-es barakkt áborra céloz Kassán, ahová kopott kerékpárj án járt ki vasárnaponként
ml séznl, s nem egyszer ebédre hívta meg egyik·m ásikat. 1944 nyarán nyilvános akciót
Indított a kassai zsidóság érdekében, és sik erült ls mintegy százat a haláltól megmentenie. Majd Sváj cban papi élet ének nagyobbik felét az oltani magyarok gondozásá·
nak szentelte. Lel kii smeret essége, életbölcsessége, optim ista világszemlélete, seq lt ökészsége, kedves, közvetlen modora, nyelvtudása, a befogadó országban te remtett jó
kapcsol atai kiválóan alkalmassá tették erre a feladatra . Sokat tett annak a különös
betegségnek enyhlt ésére, amit ő .ern lqr lt lsz" -nek szeretett nevezni. M indig hliségesen
részt vett a magyar papi és egyéb összejöveteleken , s ott Igyekezett megosztani tapasztalatait másokkal. Orü lt , amik or 1969-ben sikerül t kihoznia magához unokaöccs ét,
Ikvay Lászlót . aki ben utódját remélte , ehelyett hét év múlv a ő írta meg nekrológját. A
jel enle gi svájci magyar fől e lk ész, Mehrle Tamás OP ls neki köszönheti. hogy Frlbourqba került .
Előttünk van t evék enys é g éről adott latin nyel vIi évi jel entése 1973·ból. A 86 éves
le lké sz 36 magyar mis ét tar tott. tizet Frlbourq-ban, a többi t kil enc vidéki hely en• •ne
omni no careant serv lt io Divin o ln pro pria llnqua" (hogy ne kelljen teljesen nélkülöz niök
az anyanyelvi Istenti szteletet ] , alkalmanként 8-30 ré s z tvevővel. M indegyiken prédikált,
utána kis összejövetelt tartott. Négy magyar ke resztelőt tart ott , két házasságot ál7
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dott meg (jegyesoktatástól megeiOzve) • 12 beteget látogatott meg és háromnak adta
fel a szentkenetet. Több mint 500 lelkipásztori értesítést küldött kl. minden Istentlsz.
teletre külön-külön . A hatóságok részére magyar okiratokat forditott hiveinek. ~s Igy
tovább . . .
Aki csak Ismerte, mindenki kiemelte életmódjának spártai egyszerüségét. A jó.
módú soproni polgárcsalád fia, aki egyetemista korában a Frlbourq-ban tanuló szegény
magyar hallgatók javára 20 OOO frankos .Szent lstv án-alap ítv ányt" tudott l étesltent, a
kanonok és nagyprépost mindvégig a szerzetesi szegénység szellemében élt. Maga k észítette egyszerú ételét, s mindig kész volt megosztani szegény diákjaival. Ha nem
kerékpárját nyűtte, akkor harmadosztályú vonatfülkében utazott.•Ott utazom, ahol a
hiveim utaznak: Unokaöccse újmlséjén prédikálva igy fordult hozzá: .Süljön kl a szemed, ha bármikor is szép, drága bútoraid lesznek!" Tisztán látta, hogy .a szegénység
a mal korban a papnak fontos segító eszköze: Lelkészi útjait hátizsákkal és két aktatáskával járta, eserny ővel és szeges bottal fölszerelve .
P. Mehrle éleslátóan emeli kl két sajátos jellemvonását, amely .rttkan egyesül
ugyanannak az embernek karakterében: a hűség és a nyllts áq." Hűséges volt hitéhez,
nemzetéhez, választott hazájához, a domonkos rendhez (azt kívánta. hogy annak ruhá jában temessék ls el) , híve ihez. De ez a hűség nem jelentett nála konzervativlzmust .
Szociális gondolkodásában - amelyet szarnos írásában is kifejezésre juttatott - a
Zsinat Igazi eiOfutára volt. Ugyanigy mindig híve volt a vallásfelekezetek közti békének
és az ökumenizmusnak. Hivatásában a lényeget nézte, a clmekre nem adott. Szerette.
ha egyszerűen .Miklós b ácsinak" szólítják. Kedves pápája XXIII. János volt. és szívvellélekkel híve volt az Egyház egészséges fejlOdésének . Amikor valaki panaszkodott neki
a zsinat utáni visszaélések miatt, azt felelte: ld ök folyamán az Egyház ezeket a klnövéseket leveti magáról, és akkor majd felismerjük, milyen hasznos és szükséges volt
a zsinat új szelleme . A .jó p ápát" azért is szerette annyira, mert Istenben is leginkább
jóságát és megbocsátó készségét csodálta.
Zamatos humora mindvégig elkís érte. Szeretett vicceket mesélni. Egyszer M ünchenbe utazott zsúfolt vonaton. Sokan álltak. Egyszerre hangosan megszólalt: .Szlvesen
átengedem a helyemet annak. aki nálam idósebb . ~n 87 éves vagyok .· Altalános konsternáció. Ezután két fiatalember felállt, és átengedte a helyét Idósebbeknek .
Nekünk Irt utolsó levelében egyszeru szavakkal jelenti be. hogy változás állt be
életében: egyik reggel lakásában elesett. nem tudott fölkelni . s órákon át maradt úgy,
mig egy véletlen é rke z ő föl nem fedezte. Erre püspöke belátta, hogy nem maradhat
többé egyedül, és egy papi otthonba tette be. Itt aludt ki élete csendesen márc .Rt- én,
kevéssel 93. szület ésnapja után . Évt izedes működési helye , Fribourg temetőjében
nyugszik .

R.
P. PETRUCH ANTAL SJ
(1901-1978)
A rá jellemzO pontossággal és tapintattal maga állította össze öné le t ra lzát . 1901.
okt.l6-án született Németprónán. elszegényedett iparos családból. .Apám kőműves
lett, s mivel ügyes ember volt . csakhamar pallér vált belőle. ami mal nyelvhasználat
szerint magasépítési művezetőnek felel meg. Akkoriban Húsvéttól MIndenszentekig
terjedt az épltkezésl szezon, apám távollétében anyám vezette a gazdaságot. Már 12-13
éves koromban kaszáltam, mintegy két évvel k ésöbb arattam, nem muszájból. hanem
mert segíteni akartam szüleimnek. Erómön felül dolgoztam . mert jól esett, hogy íeln őttnek néznek. Szüleim frigyéból 11 gyermek született, öt egészen pici korában halt
meg. A fiúkat mind taníttatták, és mind egyetemet végeztek . Szüleink értünk. gyer·
mekeikért éltek-haltak. Felejthetetlenek gyermekkorom téli estél, amikor édesapánk
térdére ültetett mlnket, és mesélt, mesélt szebbnél szebb meséket. ~desapám kltünő
előadó volt. Ezt aztán Igazán nem örököltem t öle. Inkább édesanyámra ütöttem, aki
zárkózott, kevésszavú , küls öleq rideg ember volt. Sohasem hallottam énekelni. Szüleim
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túlságosan szigorúak voltak . Ennek következ tében zárkózot t t ermészetem méginkább
becsukódott, - egy életre.
Az elemi iskola elvégzése után a prlvigye i piar ista glmn áziumba kerültem . Tan áraimat akkor kevés hit, alapos szigor és hazafis ág jellemezte. A hittant valósággal rnelléktárgyi<ént kezelték .. . Szerencsémre Szalézi Szt. Ferenc Filóteája nyomán lpar kodtam lelki életet élni. Tanáraim becsültek , mert megbIzhatónak találtak és jól tanultam . M indig visszavonult voltam , még játék és kirándul ás közben is tanultam. Ez fej lő·
d ésern szempontjából nagyon hátr ányosnak bizonyult. A tanul ás nem volt számomr a
egyszeru. Mint vonattal bejáró , sok ldöt veszltettem . Hazaérkezve a házi munkában
kellett segédkeznem . Vill any nem volt , s bizony megesett, hogy Istáll ólámpám fényén él
készültem másnapra. Az V. o. elvégzése után , 1918 júniusában jelentkeztem fölvételre
a nagyszombati jezsultáknál. Ekkor láttam először élö jezsu itát. Szüleim nem lelkesedtek a gondolatért, mert bátyám már pap volt . De azért nehézséget nem gördltettek
utamba . A noviciátusban a kiváló P. Müller lett a mesterern."
1918 öszén, amikor megszületett Csehszlov áki a, öt magyar kultú rája és beáll itott·
sága miatt a magyar pro vinciához osztották be. 1919 nyarán érkezett Szegedre. 1920.
aug. 15-én tett fogadalmat. 1922-ben érettségizett Kalocsán. Innsbruckban végezte a
teológiát, ott ls szentelték pappá 1931. júl. 26-án több mint 30 t ársával, köztük Karl
Rahnerrel. Két év múlva megszerezte a teológ iai doktorátust. A harmadik próbaév után
a rend szegedi föiskoláján tan ított , főleg egyháztörténetet és egyházjogot .
Milyen tanár volt? Anyagában elmélyült, lelkiismeretesen fölk észült, de állandó
küszködés jellemezte előadását. Gátlásos, befelé fo rduló egyénisége nem volt vonzó
hallgatóI számára. Nem tudott közvetlen kapcsolat ba kerüln i tan itványalval. De szaktudása miatt Igen becsülték. - Sohasem kivánt csak tanár lenn i, tisztában volt papi
elh ivatottságával. . Sokat gyóntatt am, a szegedi Szent József templomban mintegy
havonta ezret. Évente néhány lelk igyakorlatot vezettem. Prédikálásra ritkán került sor .
Nem voltam keresett sz önok. Az egyetemi és főiskolai hallgatónók Már ia Kongreg áció·
ját Ir ányltottam ." Közben szorgalmasan Irt és tanulm ányozta a rendtartományra vonatkozó forrásokat.
Irodalmi müködése mindössz e néhány köte t (A tr encséni jezsuita novic iátus anyakönyve 1942, Jézus Szíve apost ola, P. Biró Ferenc emlékezete 1942' , Péteri János: Az
első jezsuiták Magyarországon 1963) és számos cikk folyóir atokban, lex ikonokban . A
Sziv hetilap .F énysz óró" rovatának tetemes részét közel t iz éven át ő frt a. Mindezek·
ben a munk ákban legfőbb erénye a pontoss ág volt . M inden írásában utánajárt minden
adatnak, és csak azok bizonyító er eje alakitotta kl a véleményét .
1950·ben elveszitette hosszú tudom ányos kutat ó munkájának minden anyagát. A panaszkodás nem volt szo kása, sem ekkor, sem máskor. 1950 ösz én öt nevezt ék ki a
Szegedi Hittudományi Főiskola élére . A növendékekre felejth etet len benyomást tett.
Még ma is emlegetik bemutatkozó beszédét , amely e szavakkal kezd ödört: .Kü ldt ek .
Jöttem . Nem szívesen ? De szlvesen ." Mint tanárt itt nagyon szerették. Mint elöljáró
igen szigorú volt, de igazságos. Szinte mi nden i d őben be lehetet t hozzá menni. Még ha
növendék volt is az ill etö, azonnal felállt íróaszt alától, és úgy fog adta.
•1951. nov. 2-án távoztam Szegedről - folytatódik a visszaeml ékezés -, és Budapesten segédmunkásk ént hely ezkedtem el egy gyárban. Majd aPapírelosztó Vállalatnál
dol goztam. Egy év múlva pedig a F őv árost Villamos Vállal atnál helyezkedtem el. Annak
egyi k Gyerm ekotthonában voltam füt ö és beszerz ö." A szemtanú erről az Idöszakról
így írt: . Az atya naqyszerüen eltaláIta a munkahelyi hely zetet . Soha nem okozott gon·
dot . Munkáját a lehető leggondosabban végezte . Mind ig mindenk ihez volt jó, kedves ,
meleg szava. A munkahelyen egyszerü , kopott ruhában egy vol t közülünk." Késóbb egy
bölcs ödébe. majd egy óvodába került hasonló munkakörben.
Az 1957-1970 közti idö életének vis zonylag nyugodt szakasza. Alb ér letben él. sokat
segít a házlaknak, misézni kijár a közeli templomba, ott néha gyónt at , de különben
teljesen visszavonultan él, és egész energiáját történeti kutatómunkára fordftja . Még
az a tudat sem tudja kedvét szeqn', hogy az íróasztalfióknak dolgozik. Folytatta a ma-
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gyar rendtartomány történetét, másolta és rendezte elöljárója, majd barátja, P. Cs ávossy naplóját, és megfrta terjedelmes életrajzát.
1970 októberében súlyos szfvinfarktust kapott. Azután következett a bél rák keserves
tüneteivel. 1973-ban operálták, utána félévenként kórházi tartózkodással próbálták
fölerósitenl. Cukorbetegsége ls egyre jobban elhatalmasodik ezervezet ében. s Igy egyre
kfnosabb feladat számára az étkezés. Végig maga látta el magát, a szociális otthonba
nem akart bevonulni. .Ha nem dolgozhatunk lsten országáért, akkor legalább szenvedjünk valamit érte' - írta egyik levelében. De amIg ereje volt, szakadatlanul dolgozott.
Papságában két dolog volt feltűnő és felemeló. Az egyik a szentmiséhez való ragaszkodása. Ha csak leheletnyi erő volt benne, misézett. .S úlyos betegségében, megtéve előtte saját keresztútját - lakásától a templomig és vissza - nem egyszer láttam oszlopnak dőlve állni , tántorogva menni, de ő rnls ézett" - írja valaki. Talán ezért
kapta meg a kegyelmet, hogy élete utolsó napján ls bemutathatta Krisztus áldozatát
a Széher-kórházban. Egy ferences atya segItette, és szinte vele mondta aszöveget.
Igy is roppant er6feszltésébe került a szentmisét befejeznI. Utána csendese n megjegyezte: .Ez volt utolsó szentrnls érnl" Délután elvesztette öntudatát, este 3/4 9-kor
meghalt.
Másik jellemző papi tulajdonsága volt: a klengesztelödés szentségének hűséges
szolgálata . •Nem beszélt sokat a gyónáskor - írj a egyik vezetettje . - De az a néhány
mondat elég volt. Nagyon komolyan vette lelki gyermekei fejlödését. Tudott kemény
és szigorú ls lenni, ha kellett, de szinte anyai megértés és jóság ls fölcsIIIant benne,
ha éppen arra volt szükséq. Az egyszerű megoldások, a józanság hlve volt. Vezetettjei
egész élete érdekelte: egészsége, idegállapota, munkaköre stb. Nemcsak hallgatni tudta
övéit, hanem tudott együttszenvedni ls velük:
Dec. 29-én a Farkasréten mintegy 40 rendtársa búcsúztatta . A temetésre 1979. Jan.
4·én került sor Pannonhalmán.
t:letműve hiteles keresztényi, papi és szerzetesi élet, mert a leghitelesebb rnércével, a fegyelmezett, panasz nélkül vállalt és elviselt szenvedéssel hitelesftette.
Confratres
ESZTERGALOS JANOS TIBOR OSB
(1902-1977)
Tibor rendtársunk Csongrádon született 1902. nov. 14·én. t:desapJa uszálykormányos
volt; hárman voltak fiútestvérek , ő volt a legfiatalabb. t:desanyját 10 éves korában
vesztette el, utána édesapja újból megnősült. Ebböl a házasságból is született még
egy testvére . Középiskoláit Szegeden végezte, s bár a piarlstákat ott Jól Ismerte,
érettségi után mégis hozzánk jelentkezett növendéknek . Tanulmányai elvégzése után
1927-ben Győrött volt gyakorlótanár, Innen pesti gimnáziumunkhoz került, ahol két évig
tanított. Mint természetrajzszakos főleg a növénytannal szeretett volna foglalkozni és
abban elmélyüinI. Ebben az időben a tudományos életben a fejlődéselmélet erősen
dominált és az akkori teológia még nagy mértékben elzárkózott a természettudományok
modern eredménye i elől ; ezért nem akart ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, és Inkább
a kémiába n és kőzettanban kezdett elmélyüinI. Pesti tanársága alatt Ilyen Irányú elő.
adásokra bejárt az egyetemre ls.
1929-ben Került be Pannonhalmára főiskolai tanárnak, és ettől kezdve haláláig itt
élt. A fölskolán az ásványtan tanára ; a háború után azonban Inkább a kémtára speciali.
zálta magát, annál ls Inkább, mert 1950 és 64 között a pannonhalmi gimnáziumban ls
tanított kérnlát. Fiatalabb kémiatanáraink gyakran mentek hozzá eligazftásra, söt továbbképzésre ls. - Tanári munkáját mindkét helyen a tudományos alaposság, a lelkiIsmeretesség és pontosság jellemezte. Egyik volt diákja írta halála után: .Emléke
felejthetetlen számunkra , ahogy az egykori kémikumban teljes tárgyilagossággal, higgadt nyugalommal vezetett be minket a kémia rejtelmeibe. Az ő alaposságának köszönhetjük tudásunkat, melyből később prosper áltunk." Egyik rendtársa emlItette egyszer,
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hogya f61skolal és gimn ázium i tanári kar két legértékesebb tagja 6 és Edgár. - DiákJai azért ls szerették, mert mindig kiegy ensúlyozott. d e rű s és kedves tudott velük
lenni. és a legkisebb részrehajlást sem tapaszta lt ák nála sohasem.
Pannonhalmi m üköd ése közben egy Ideig házgondnok ls volt , majd élete végéig a
ruhatárt vezette. A n őv érek ls mind ig ért ékelt ék higgadt . vilá gos és mindig határozott

utas tt ásalt.
A pannonhalmi gimn ázium építés ekor ö volt a Rend ré szé ről kije lölve az építkez és
felüg yel6j éül. Nagyon jó kapcsol atokat tud ott kiala kita ni a mérnökökkel ; de ugyanakkor
mindennek pontos an utána nézett.
Rendtársai nagyon becsülték; t öbbször akartá k elölj árónak megválasztani , perjelnek
is. de ő ez el öl mindig kitért. Azt szokta mondani: . A Rendben legjobb egyszeru közlegénynek lennI.'
Szerzetesi és papi élete ls f eddhetetle n vol t . Egész addig, mig betegsége végleg
kórházba nem kényszerítette, betegen is mi nden nap elm ondta szentmiséjét. A szerzetes i közös élet minden megnyll vánulásá n részt vett. nagy munkája mellett ls mindig
ott láthattuk a kóruson . mikor rá került a sor. Semmiféle rendi csoport osulásnak nem
volt tagja ; mindig a szelíd mérséklet jellemezte vél eményeiben és társaival való kapcsolataiban ls. Rosszindulatú vagy szeret etle n megjegyzést nem lehetett től e hall ani ,
bár enyhén fanyar és cslp ős humor át többször alkalmazta.
Már főiskolai tanár korában ls - mint te rmés zet rajzszakos -, de még Inkább
nyugdíjaztatása után minden idejét és erejét a pannonhalmi kertre fo rdftotta. Alatt a
lett hivatalosan is országos arbor étum má a ke rt ünk. fajo kban (kb. 700) egyik leggazdagabb. Onzetlen munk ával, Jó kapcsolatok kial akftásával rengeteget szerzett a kert
részére; ügyes cserék kel is sokszor hozzájárult az áll omány gazdagltásá hoz. Fizikailag
ls nagyon sokat dolgozott benne. Ahogy az Id6 engedt e, szint e re g g e l től estig ott
lehetett talá lnI. 1977. februári oper áclója után , mikor biztos an tu dta már. hogy menthetetlen. még mindig személyesen és nagy munkával ült etgette ki a már a télen elökészitett palánt ákat. Halál akor a Szombathelyi Erdófelügye l ő s ég is úgy emlékezett
meg róla, mint fele jthe t etl en munkatárs ról.
Erős szervezete sokáig küzdött a fokozatosan klfellödö halálos kór ral , a hasny álmiri gy-rákkaI. amely többsz ör okozott epevezeté kelzáró dást és így sárgaságot. Többször oper álták, de minden operáció után újból t eljes odaadással fo lyt atta munkáját.
1971. okt . 12-én vitték be utoljára a kórh ázba, ahonnan már nem tért többé vissza
közénk élve. Betegs égét . fájd almait csodálatos türe lemmel és lelkie rőve l vis elte, és
lélekben te lje sen fe lkész ülve . nyugodt an várta az Úr hív ó szavát , amely Szt. Márton
napján, nov. t t -én szólította öt Magához. Nov . 17-én temettük el a Boldogasszonykápolna kr iptájába nagy részvét mellett. Hű szolgájának az Úr adj a meg bős ég es
jutalmátl
Conf rater
LOVAS ISTVAN diósdi esperespléb ános
(1910-1978)
Tlz éve ismert ük őt . Azon az emléke zetes 1968-as szepte mbervégi vasárnapon,
amikor Szent Gel lért püspökünk ünnepét kö rmenette l ült ük meg, mut atkozott be Diósd
hlv 6inek. Már akkor éreztük , hogy nem mindennapi egyéni ség érkezett köz érik.
MI az, amit - most már sajno s csak mint álló képet - ernléketnkben megőrzünk
ról a?
Az első a fáradhatatlansága, sz ívös. kitartó, szorga lmas munkája. Belső t űzzel .
fiatalokat megszégyenlt6 lendülettel , munkatempóban dolgozott. Fékte len és fékezhetetlen volt a munkában. ,"plt6 pap volt a szó lelki és fizikai ért elmében egyaránt.
A lelkek építésében nem szorftkozott a templom i szentbeszédekre és a szents égek
szolgáltatására. A lelkeket épített e baráti körben, fehér asztal melletti beszélgetés ek-
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ben. családlátogatások alkal mával. az utcán váratlan találkozáskor. üzletben. hiv atal ban. az autóban utazás közben beszélgetve. Pléb ánlája mindig t árva volt mi ndenki előtt .
Ami kor elbúcsúztunk. mindig éreztük. hogy valami pluszt, több hitet. reménységet .
derút kaptunk t öle .
Különös gondot fordított az Ifjúság s f61eg a kis gyermekek lelkének építésére .
•Engedj ét ek hozzám a kisdedeket. mert övék a mennyek orsz áqa" - volt a jelszava .
Világosan meg indokolta ennek fontosságát. Mint modem pap vallotta. hogya rn űszakl .
te chn ika i fejlődés - amelynek vivmánya lt maga is szivesen felhasználta eszközk ént
lel ki pásztori mun kájában - világszerte nagy. eddig Ismeretlen jólétet hozott a széles
néprétegek számára. De tisztán látta ennek veszélyeit is . Ezért hangsúlyozta: .Nem
lehet elég kor án elkezdeni a gyermekek lelkének építését: Különösen nagy gonddal
végezte a hitoktatást és a ministránsok képzését .
tp ítő pap volt a sz ö f izik ai értelmében is . A diósdi egyházi létesítmények éplt és ének és felúj ításán ak egés z sora fűződik nevéhez : a templom külsö tataroz ása. tető
szerkezetének fe lú jítása. templomfűt és. a harangozás vlllarnoslt ása, a belső berendezés teljes áta lakí tá sa és korszerü stt ése. modern. múvészl, nagyméretű mozaik oltárfres kó kés zít ése : a Gellért-kápolna tataroz ása: új plébán iahivatal építé s e . amelybe
saját vagyonát is beleá ldozta. Mindez hét év alatti Végül az új temetői ravatalozó . •A
tem ető rend ezése lesz az utolsó rnunkárn" mondotta. Gyorsan. lázasan. türelmetlenül dolgo zott. Mintha érezte volna . hogy már nem sok I dő adatik számára .
Plébáno si munk ája mellett mint esperes a kerület minden pléb ániájának lelki és
anyagi gondját magára vette . Nem tett különbs épet , ott seqltett, ahol legjobban kellett .
A másod ik. ami ben példát mutatott nekünk. nagy-nagy optimizmusa . Nemcsak hitte.
de tudta is. hogy minden sikerül . amibe belefog . Optlmizmusát átplántálta másokba is .
Nehéz hely zetekben. súlyos betegségek esetén saját korábbl életéből véve példát bátor
helytá llás ra buzdított . .Megl átj átok . majd minden jóra fordul. Az lsten nem hagyja
el azokat . aki k benne bíznak:
Harm adik j ellemzöje végt elen szer énysége volt. Szinte elbújt művei mögött. Különlege s érzéke volt ahhoz. hogy t eljesen el személyt eleníts e magát . Am ikor szerettük
volna a templom bejáratán ál e l őd e i n k szokásainak megfelelően márványtáblán kl írnl.
hogy templom unk megújításában mikor ml történt . ő tiltakozott: . A mű a fontos. nem
azok. akik cs inált ák: Am ikor 1978 nyarán pappá szentelésének 40.. DIósdra jövetelének 10. évfordulóját kívántuk ünnepelni. azt mondta: . Ne ünnepeljetek. A munkás hétköznapok az érdekesek . A zok vi szi k e l ő re az ügyet. nem az évfordulók :
Negyedik kie me l k e d ő tul ajdonsága a felebaráti szeretet. Mindenkit szeretett, rnin denkivel jób an vo lt. Ha hallotta . hogy valak iről rossza t mondanak. Intett: . Ne ít élkezzetek. hogy el ne itél tessete k. Az It élkezést hagyjátok Istenre!" Ha őt magát érte bántás. mindig tudott megbocsátani. Különösen sugározta szeretetét azokra . akik az élet
per lfériáira szorultak . A betegekre. a bénákra és nyomor ékokra. az árvákra. az elesettekre . az öreg nyugdijasokra és a nyugdiJ nélküli öre gekre . Segitette őket jó sz öval,
vi gasztalással . anyagiakkai . s ha kellett. saját fáradságos f izikai munkájával.
ts végül. ami az előzőkből egyértelműen következik : igazi lelkipásztor volt. Pásztora
a reá bízott nyájnak. tiete példája követelésként áll előttünk. Ahogy Juhász Gyula írta
Gandhiról : . E férfi nem ágál s beszél - de példaképpen él. - s köntös ét és gondolatját - egyként oszt ja meg - fajának minden sarl ával."
Váratl an halál a miatt megdöbbent szomorúság tölt el. de reánk hagyott példájából
e rőt mer itünk. Megfogadjuk . hogy erősít jük katol ikus hitünket. Ezt nemcsak a templomban. a szent ségekhez járu lásban fejezzük ki . hanem elv isszük a kr isztusi hitet és a
kri sztu si magatartást a templomon kívülre ls. az utc ára . a gyár akba. a hivatalokba . a
mun kapadok mellé . Saját magatartásunkon ker esztül mutatjuk föl nem hivő felebar átaink előtt. Ot pedig arra kérjük. hogy a jó lsten előtt könyörögjön érettünk. hogy
fogadalmunk megtartásához adjon elég erőt. hitet és bátorságot .
J. H.
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(Vértesbogl áron született, 1910 Szeplő telen Fogantat ás ünnepén. Középiskoláit N émetorsz ágban végezte . Az Euchariszt ikus Kongress zus Idején , 1938. jún. 24-én szentelte
pappá Shvoy Lajos püspök . Káplánkodása után mintegy 24 éven át volt Szigetbecse
plébánosa. Onnan került Diósd ra. 1978. okt . 21-én halt meg.)

PALLAl IGNÁC TITUSZ kapucinus
(1910-1978J
IOl etének fon tosabb adatai: Somogyacsán született 191 0. máj. 7-én. 1928-ban lépett
a rendbe, s Márl abesnyőn töltöte a novlc iátus t. A tat ai piarista gimnáziumban érettséglzett 1931 -ben. Teológia i tanulmánya it a budapest i Pázmány Péter t udományegyetemen végezte . Zadravecz István püspök szentel te pappá Budapesten 1935. jún. 20-án.
Több rendházunkban káplánkodott. s az újonn an átvett nagymágocsi plébánián ö volt
az elsö kapucinus plébános 1942-ben. A követk ezö évben újoncmester lett Máriabesny ön, s kisebb megszakítással az ls maradt 1950 nyaráig. Azután a váci egyházmegye
vette fel . s több kápláni beosztás után Tápióságon lett plébános. Onnan ment nyugdfjba
1975-ben, szfvgyenges ége miatt elég korán .
Buzgó szerzet es és buzgó lelkipásztor volt , aki t mindenütt megbecsülte k, szerett ek.
De a közöss épt élet Igen hiányzott neki. Igy mint nyugdíjas örömmel , szinte megifj odva
segédkezett budapesti templomunkban 1978 november közepéig. Volt hívei sokszor
üdvözölté k. Testi ereje azonban egyre fogyott. Nov. 25-én agyembóliával beszáll ított ák
a Széher úti kórházba, ahol kétoldali tüdógyulladás okozta halálát dec. 2-án. Dec. ll-én
az óbudai temetőben helyezték örök nyugalomra. A beszente lést Dr. Bánk József érsek.
váci püspök végezte, aki évf olyamt ársa vo lt a pesti egyeteme n.
Conf rate r
VÁRKONYI JÁNOS
(1900-1978)
A pécsi egyházmegye egyik legk iválóbb papja , Várkony i János székesegyházi kanonok. volt tolnai prépostplébános okt . 31-én Pécsett az Úrban elhun yt . Nemcsak dali ás
termet ével. hanem eredményekben gazdag munkásságával és papi erényeivel is kimagaslott kortársai sorábó l. Az elsó világháborúban együtt katonáskodott a jeles íróval ,
Fekete Istvánnal.
A magyar nép a hivatás a magaslatán álló . feddhetetlen papot .becs űle tes papnak"
nevezI. Ilyen .becs ületes" papi életet élt Várkony i János 55 éven keresztül. Bárhová
állította a Gondviselés . akár faluba. akár városba , akár a diákok mell é mint hit ta nárt,
akár a papjelöltek rnellé mint splrituálíst, mindenütt megmaradt Krisztus hüséges katonájának, ahogyan azt szent Pál apostol leírja . Három szentéletü pap: Trinn János
pápai káplán, babarci plébános, a híres egyházjogász és galamblelkü pap: Slpos Istv án
kanonok és a dogmatikát tan itó Döry László keze form ált a a kegye lem segítségé vel
egyéniség ét. Nem volt nagyhírú sz ónok, nem rendelkezett ir ói képes séggel, de kiváló
volt a kötelesség teljesítés ében. Leginkább ebben adott példát paptársainak.
Szfvéhez a papságra készülök és paptársa i állottak legközelebb. Fáradhatat lanul
vezette az egész országban a papi lelk igyako rlatokat. Ezeken keresztül megismerte a
magyar papság. Szánál több lelkigyakorlatot irá nyi tott. A teológia szakt árgyai közül
leginkább a liturgiát szerette. Ebben országos szaktek int élyre te tt s zert. Az ö keze
alól kikerült újm lsések elsajátították töle a szertartások pontos és rendszeres ismere tét, valamint mély átélését. A vatikáni zsinat megújított liturgiáj ába ö vezett e be szokott alaposságával kerületének papjait. Minden egyes szentm iséje lelki élményt nyújtott
a résztvevőkn ek . Négy tulajdonság jellemezte misézését: természetesség a csele kmények végzésében . hallatlan pontosság a liturgiai szabályok megt art ásában, koncent rált összeszedettség egész fellép ésében. mély áhítat a szavak kiejtésében és a taslejt ésekben.
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Várkonyi János benne élt korában. Közvetl enül kitárulkozott szeretett paptársa i és
a hivek el ött, Együttérzett velük örömeikben és bánataikban, megosztott a velük gond·
[ukat -bajukat , De emellett bizonyos fokú tartózkodás ls jellemezte, amely az Istennel
mindenben egyesült lélek jellegzetessége, és amelyet olyan csodálatos szépséggel fest
meg Mécs László .Oveglegenda" c. költeményében.
Rokonszenves alakjára szeretettel emlékezünk .
Uhl Antal

SIMONYI MARIAN ISTVAN cisztercita
(1909-1978)
Bácsalmáson született. 1927·ben lépett a ciszterci rendbe , és 1933.júl. 2·án ezentel ték pappá a zirci ap áts éql templomban. OkI. történelem-földrajz szakos középiskolai
tanár volt . Egy·egy évi egri és székesfehérvári tanárkodás meg elősz áll ást kápláns áqa
után visszakerült az áldott-dús bécskal földre , ahol született, s ahol végül életét leélte.
Baján volt gimnáziumi tanár egészen nyugalomba vonulásáig (1969) , és Itt is halt meg
váratlanul 1978. nov. 7-én.
Szerény , másokért élő, rendtársairói mint házgondnok különös melegséggel és
hozzáértéssel gondoskodó, tanltványa i szívét megnyerő, gondos és képzett szerzetestanári egyén is égéről talán semmi klemelkedőt nem jegyezhetnénk föl. ha lsten nem
választotta volna ki arra, hogy megrendítő sorsával, szenvedésektől kivételesen meakisértett életével tanúságot tegyen hitének erejéről , minden megpróbáltatást szelíd
derúvel elfogadó keresztény rendlthetetlenségéről.
Baját már 1944. okt . 20·án ellenállás nélkül kiürltették a német megszállók, a Dun ántúlon azonban még tovább folyt a harc. [gy történt , hogy 1945 februá rjána k egyik kora
délutánján német repülőgép bombát dobott a bajai megyeháza előtti térre. Többen
meghaltak, a téren éppen áthaladó Simonyi Marlán pedig életveszélyesen megsebesült.
A kórházban hosszú Ideig lebegett élet-halál között, a rendk ívül áldozatos orvosi beavatkozás azonban megmentette életét . Az orvos - dr Nánay Andor, a bajai kórház
sebészfóorvosa, aki azóta már meghalt - hihetetlen szivóssággal küzdött életben maradásáért, s megérdemli, hogy Simony i Mariánnal együtt reá ls emlékezzünk.
Marián testvérünk életben maradt, de egyik lábát t öbe n, a másikat térd fölött arnputálni kellett. J:s megkezdődött életének nagy pró batétele: élet a t olószékben és két
mankóval a hóna alatt. Újra meg kellett tanulnia valamennyire mozogni, ezenfelül elviselnI rokkant tehetetlenségét. Súlyos megpróbáltatásában még mélyebbre gyökerezett
a gondv iselő Istenbe vetett hite, és oly fokban bontakozott kl akaratereje, hogy a derű,
megbékélt öröm lett ezentú l magatartásának alapvonása: • . . . amikor gyönge vagyok,
akkor vagyok erös" (2Kor 12,10). Az otthon , csak ülve misézni tudó pap, a tovább ra ls
szerény szerzet es rokkantságában magára vonta az elk özömbösöd ört világ tekintetét
ls. Amint erősödött magabiztossága, úgy kezdtek tágulni életkörülményei. Az 1950 után
testvére családjában élő szerzetestanárt munkára kérte föl államositott glmnáziuma .
Itt 10 évig gondnok volt , majd 8 évig - nyugalomba vonulásáig - rendes tanárké nt
működött. Semmit sem változtatott azelőtti magatartásá n, s megnyerte az oktatásügyi
hatóságok tiszteletét, a város nagyrabecsülését, és mindvégig tapasztalta tanltványal
szeretetét . Ezért amikor 1978. nov. 14·én Bácsalmáson eltemettük, sirját nemcsak gyá·
szoló rendtársai, hanem az állami Ili. Béla Gimnázium tanárai és volt diákjai ls körülállták.
Simonyi Marlán halálával az utolsó cisztercita ls eltávozott Bajáról. S az a rnozalkkép, amit Bajának nevezünk - a honfoglaláskori fejedelmi partvonal szlávval elegyes
magyar települése, kalandos dunai hajósné p, szorgos kispolgárok és a török utáni Idők
német tel epesel, bácskai dzsentri k, ferences misslók lánglelkű kultúrmunkája és a
"zirci papok" nevelő-oktató Igyekezete - , ez a hagyományos városkép szegényebb
lett egy darabnyi magyar történelemmel.
-s -n
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